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سرفصل مطالب 
مالیات مستقیم -1
مالیات بر دارایی 1-1

1-1-1 مالیات بر ارث

1-1-2 (مالیات بر اسناد و مدارک و  اوراق بهادار ) حق تمبر

درآمدمالیات بر 1-2

1-2-1 مالیات بر درآمد امالک

1-2-2 مالیات بر درآمد کشاورزی

1-2-3 مالیات بر درآمد حقوق

1-2-4 مالیات بر درآمد مشاغل

1-2-5 مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

1-2-6 مالیات بر درآمد اتفاقی



2- مالیات غیر مستقیم

سرفصل مطالب 



مالیات و انواع آن 

 داخت برداشت قسمتی از دارایی یا درآمد اشخاص بر حسب توانایی پرمالیات عبارت است از
. آنها برای تامین مخارج دولتی 

اص از نظر دیوید هیوم مالیات بها و جبران خدماتی هست که دولت به واسطه ارائه آنها از اشخ
. دریافت می کند 

ع مالیاتی مالیات مستقیم مالیاتی هست که پرداخت کنندگان آن از لحاظ نام و مشخصات و منب
ر درآمد می آنها برای  سازمان امور مالیاتی شناخته شده است و شامل مالیات بر دارایی و مالیات ب

. باشد 

الیاتی مالیات غیر میتقیم مالیاتی هایی هستند که پرداخت کنندگان آن برای سازمان امور م
شده و بر این مالیات به صورت غیر مستقیم بر قیمت کاالو خدمات اضافه. ناشناخته هستند 

. مصرف کنندگان تحمیل می شود 



(  اشخاص مشمول و غیر مشمول ) قانون مالیات های مستقیم 2و 1ماده 

 در حالت کلی اشخاص از نظر مالیاتی به سه دسته تقسیم بندی می شوند :

1- (  تکالیف مالیاتی را باید رعایت کنند ) اشخاص مشمول مالیات

2-( دارند مادامی که فعالیت غیر اقتصادی دارند تکالیفی در قالب چارچوب مالیاتی ن) اشخاص غیر مشمول مالیات

3- (   به شرط انجام تکالیف قانونی  مشمول معافیت هستند) ( نرخ صفر )اشخاص معاف



اشخاص مشمول مالیات –باب اول 

 اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند–1ماده  :

1–رات باب دومکلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا امالک خود واقع در ایران طبق مقر.

2–ل می نمایدهر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصی.

3–دهر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران تحصیل می کن.

4–هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

5– همچنین نسبت به نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و( اعم از حقیقی یا حقوقی) هر شخص غیر ایرانی

اری فیلم های درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذ

.  نداز ایران تحصیل می ک( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می گردد) سینمائی 



اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این –2ماده 
(غیر مشمول)نیستندقانون 

1- و موسسات دولتیوزارتخانه ها;

2-هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می شوددستگاه.

3- هاشهرداری ها و دهیاری

4-و مقام( ره)امام خمینیحضرتو نهادهای انقالب اسالمی دارای مجوز معافیت از طرفبنیادها
معظم رهبری



2ماده 2و 1تبصره 

 اگر فعالیت اقتصادی انجام دهند مشمول هستند 2اشخاص ماده 1براساس تبصره

 ادی شرکت های زیر گروه و وابسته داشته باشند که فعالیت اقتص2اگر اشخاص ماده 2بر اساس تبصره

.مانند شرکت ایمیدرو و یا شرکت بازرگانی وزارت صمت . انجام می دهند مشمول هستند 

 2ماده 2نکات کلیدی بخشنامه تبصره :

1- (  جز فعالیت اقتصادی محسوب نمی شود ) در خصوص نقل و انتقال قطعی امالک و حق واگذاری محل و اجاره

2- می شوند 77از بابت فروش ساختمان های نوساز مشمول ماده  .

3- درآمد های واحد های رفاهی دستگاههای اجرایی  جز فعالیت اقتصادی محسوب نمی شوند.



حق تمبر 

 (  بانک ها و شرکت ها و) به محض صدور برخی از اسناد،اوراق و مدارک توسط صادر کنندگان...

. د مبالغی تحت عنوان حق تمبر به صورت الصاق و ابطال تمبر یا دریافت وجه اخذ می شو

 م  مربوط به حق تمبر می باشد .م.ق51تا 44مواد .

 ریال 200حق تمبر هر برگ چک بانکی  برابر است با : 44ماده

 نیم در هزار مبلغ اسمی آن حق تمبر هر برگ برات و سفته و نظایر آن : 45ماده



حق تمبر

نرخ  شرح 

ده هزار ریال  خدمت کارت معافیت

هزار ریال 50 گواهینامه رانندگی بین المللی 

ریال هزار گواهینامه رانندگی 

هزار ریال 10 کارشناسی ارشد و دکتری –دانشنامه کاردانی 

حق تمبر اوراق و مدارک خاص :  46ماده 



حق تمبر 

 ت عدم حق تمبر کلیه قرار داد ها و اسناد مبادله شده بین بانک ها و مشتریان در صور: 47ماده
ذاری و مانند قرارداد وام و سپرده گ. ثبت در دفاتر اسنادرسمی  برابر با ده هزار ریال حق تمبر

..ضمانت نامه بانکی و گشایش اعتبار و

 ه غیر حق تمبر سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت های ایرانی موضوع قانون تجارت ب: 48ماده
.می باشدنیم در هزار مبلغ اسمی، حق تمبر از شرکت های تعاونی مشمول 

 ت و مدت آن ظرف دو ماه پس از ثبت شرک.در خصوص افزایش سرمایه هم بدین صورت است
.و یا  افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها می باشد 

 ه قانون رفع موانع تولید شرکت های بورسی یا فرابورسی که از محل آورد27بر اساس ماده
ر نمی نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می دهند مشمول پرداخت حق تمب

. باشند 



حق تمبر 

 دریافت کننده اوراق متضمن پرداخت حق تمبر می باشند : 49ماده .

 وزارت اقتصاد و دارایی مسئول چاپ اوراق و مدارک مشمول حق تمبر می باشد50بر اسا ماده .

و ددر صورت تخلف از مقررات این قانون متخلف عالوه بر اصل حق تمبر معادل 51بر اساس ماده 
برابر آن را باید جریمه بدهد 

ثبت و افزایش سرمایه در مناطق آزاد مشمول حق تمبر نمی باشد 
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