
بند 

اصالحي
فصل

شماره 

ماده
موضوععنوان فصل قانون

قانون قديم 

(حذفيات)

قانون جديد 

(اضافات)

1ماده تعاریف و اصطالحاتتعاريف و کليات1اول1
 بند 15 به همراه 1ماده 

تعريف اصطالحات

 تبصره2 به همراه 2ماده 2ماده دایره شمول مالیات بر ارزش افزودهتعاريف و کليات2اول2

3ماده 3ماده تاریخ تعلق مالیات و عوارضتعاريف و کليات3اول3

تعاريف و کليات4اول4
تاریخ پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 

هر دوره
 تبصره5 به همراه 4ماده  و تبصره4ماده 

ماخذ ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات5دوم5
ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش 

کاال و خدمات
 تبصره2 به همراه 5ماده 5ماده 

ماخذ ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات6دوم6
ماخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات 

کاالها
6ماده 6ماده 

7ماده 7ماده نرخ مالیات و عوارض کاالها و خدماتماخذ ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات7دوم7

 تبصره8 به همراه 8ماده 8ماده اعتبار مالیاتیماخذ ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات8دوم8

9ماده کاال و خدمات معافمعافيت ها9سوم9

 به همراه بند الف 9ماده 

تبصره و 4 جزء و 17شامل 

 جزء17بند ب شامل 

10ماده موارد استرداد مالیات و عوارض خریدمعافيت ها10سوم10
 3 بند و 2 به همراه 10ماده 

تبصره

معافيت ها11سوم11
استرداد مالیات و عوارض کاالی همراه 

مسافر از ایران و بلیط پرواز خارجی 

خریداری شده از شرکت های هاپیمایی 

11ماده 11ماده 

معافيت ها12سوم12

وظایف و تکالیف عرضه کنندگان کاال و 

خدمات معاف که حجم معامالت ساالنه 

آنها بیشتر از مبلغی که به پیشنهاد سازمان 

و تایید و تایید هیات وزیران می رسد

12ماده 12ماده 

13چهارم13
وظايف و تکاليف موديان و 

اشخاص ثالث

ثبت نام در سامانه مودیان و ثبت معامالت 

در آن
13ماده 13ماده 

14چهارم14
وظايف و تکاليف موديان و 

اشخاص ثالث

وظایف و تکایف سازمان امور مالیاتی در 

خصوص رسیدگی به پرونده های مالیات 

بر ارزش افزوده

 به همراه يک تبصره14ماده 14مده 

15چهارم15
وظايف و تکاليف موديان و 

اشخاص ثالث

وظایف و تکالیف دستگاه های اجرایی 

 قانون خدمات کشوری و 5موضوع ماده 

 قانون برنامه ششم توسعه و 29ماده 

15ماده 15ماده 

16چهارم16
وظايف و تکاليف موديان و 

اشخاص ثالث

نحوه ارائه اسناد و مدارک و اطالعات 

نیروهای مسلح ، دستگاه های انتظامی ، 

اطالعات و امنیتی

16ماده 16ماده 

جدول تغييرات قانون دائمی ماليات بر ارزش افزوده
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17چهارم17
وظايف و تکاليف موديان و 

اشخاص ثالث

نحوه وصول  و واریز مالیات بر ارزش 

افزوده
 تبصره5 به همراه 17ماده 17ماده 

18چهارم18
وظايف و تکاليف موديان و 

اشخاص ثالث

وظایف و تکالیف کارفرمایان موضوع 

 29 قانون خدمات کشوری و ماده 5ماده 

قانون برنامه ششم توسعه در خصوص 

ارسال اطالعات قراردادهای پیمانکاری

18ماده 18ماده 

19چهارم19
وظايف و تکاليف موديان و 

اشخاص ثالث
 وتبصره19ماده 19ماده مجوز تغییردوره های مالیاتی و شرط آن

20چهارم20
وظايف و تکاليف موديان و 

اشخاص ثالث

مودیانی که دارای بیش از یک واحد 

شغلی مشمول مالیات و یا دارای واحد 

مشمول مالیات در شعب مختلف هستند

 بند4به همراه 20ماده 20ماده 

21چهارم21
وظايف و تکاليف موديان و 

اشخاص ثالث

وظایف و تکالیف اشخاص حقوقی که در 

مرحله انحالل هستند
21ماده 21ماده 

22چهارم22
وظايف و تکاليف موديان و 

اشخاص ثالث

وظایف و تکالیف واحد های در حال 

انتقال
 به همراه يک تبصره22ماده 22ماده 

23پنجم23
ساختار سازماني ماليات بر ارزش 

افزوده ، وظايف و اختيار آنها
23ماده 23ماده ساختار و تشکیالت مورد نیاز سازمان

24پنجم24
ساختار سازماني ماليات بر ارزش 

افزوده ، وظايف و اختيار آنها

شرایط الزم برای دریافت مالیات و 

عوارض از خریداران
 به همراه تبصره24ماده به همراه تبصره24ماده 

25پنجم25
ساختار سازماني ماليات بر ارزش 

افزوده ، وظايف و اختيار آنها

احکام وقوانین مالیات های مستقیم که در 

قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز جاری 

است

 تبصره3 به همراه 25ماده 25ماده 

 بند4 به همراه 26ماده 26ماده نرخ مالیات و عوارض کاالهای خاصمالیات کاالهای خاص26ششم26

 تبصره11 به همراه 27ماده  و تبصره های آن27ماده عوارض سبزمالیات ها و عوارض خاص27هفتم27

 تبصره7 به همراه 28ماده 28ماده مالیات و عوارض وسائط نقلیهمالیات ها و عوارض خاص28هفتم28

مالیات ها و عوارض خاص29هفتم29
عوارض ساالنه و عوارض ساالنه 

آالیندگی وسائط نقلیه
29ماده 

 به همراه دو بند و 29ماده 

 تبصره11

 تبصره3به همراه 30ماده 30ماده مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیهمالیات ها و عوارض خاص30هفتم30
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 تبصره3 به همراه 31ماده 31ماده مالیات خروج از کشورمالیات ها و عوارض خاص31هفتم31

32ماده 32ماده عوارض برون شهری مسافرمالیات ها و عوارض خاص32هفتم32

مالیات ها و عوارض خاص33هفتم33

عدم پذیرش مالیات و عوارض خاص به 

عنوان اعتبار  و قبول مالیات و عوارض 

 به عنوان 30 و 28پرداختی موضوع  ماده 

هزینه های قابل قبول

33ماده 33ماده 

مالیات ها و عوارض خاص34هفتم34

تسری احکام فصل سوم باب پنجم قانون 

مراجع حل اختالف  )مالیات های مستقیم 

در رابطه با مالیات وعوارض  (مالیاتی 

خاص

34ماده 34ماده 

مالیات ها و عوارض خاص35هفتم35

تکلیف سازمان برای مودیان و امکان 

اظهار و پرداخت مالیات و عوارض 

کاالهای خاص و مالیات ها و عوارض 

خاص

35ماده 35ماده 

36ماد 36ماده جریمه عدم عضویت در سامانه مودیانجریمه ها36هشتم36

 بند3 به همراه 37ماده 37ماده مصادیق تخلفات و جریمه مربوط به آنهاجریمه ها37هشتم37

جریمه ها38هشتم38
جریمه تاخیر در پرداخت مالیات و 

عوارض و جریمه آن
 به همراه تبصره38ماده  و تبصره های آن38ماده 

تخصیص ،انتقال و توزیع مالیات39نهم39
نحوه توزیع مالیات و عوارض موضوع 

این قانون وجریمه های  (7،26،28)مواد 

مربوط

 و تبصره های آن39ماده 
 بند و 2 به همراه 39ماده 

يک تبصره

تخصیص ،انتقال و توزیع مالیات40نهم40
نحوه توزیع سهم شهرداری ها و دهیاری 

ها
40ماده 

 9 بند و 2 به همراه 40ماده 

تبصره

تخصیص ،انتقال و توزیع مالیات41نهم41
نحوه توزیع عوارض و جریمه های 

 این قانون27آالیندگی موضوع ماده 
 تبصره2 به همراه 41ماده و تبصره های آن41ماده 

تخصیص ،انتقال و توزیع مالیات42نهم42

نحوه توزیع عوارض و مالیات موضوع 

 قانون دایمی مالیات بر ارزش 29ماده 

افزوده برای کمک به توسعه و نوسازی 

ناوگان حمل و نقل عمومی

42ماده  و تبصره های آن42ماده 

تخصیص ،انتقال و توزیع مالیات43نهم43

نحوه تسهیم درآمد حاصل از حقوق 

ورودی ارزش گمرکی کاالهای وارداتی 

برای ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری 

ها و دهیاری ها و روستاهای فاقد 

دهیاری و عشایر

43ماده  و بندهای آن43ماده 

44ماده 44ماده مالیات سالمتتخصیص ،انتقال و توزیع مالیات44نهم44

45ماده  و تبصره45ماده سهم دولت از منابع حاصل از مالیاتتخصیص ،انتقال و توزیع مالیات45نهم45

46ماده  و بندهای آن46ماده تکلیف نهاد های حمایتیتخصیص ،انتقال و توزیع مالیات46نهم46
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سایر مقررات47دهم47

تکلیف پرونده هایی که تاریخ تعلق آنها 

قبل از الزم االجرا شدن این قانون بوده 

است

 و بندها و تبصره های 47ماده 

آن
47ماده 

سایر مقررات48دهم48
احکام منسوخ پس از الزم الجرا شدن 

قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده
 بند5 به همراه 48ماده 48ماده 

سایر مقررات49دهم49
قوانین حاکم و همسو با قانون دائمی 

مالیات بر ارزش افزوده
 بند13 به همراه 49ماده 49ماده 

سایر مقررات50دهم50
تاریخ الزم االجرا شدن قانون دائمی 

مالیات بر ارزش افزوده
50ماده  و تبصره های آن50ماده 

سایر مقررات51دهم51

 قانون مالیاتهای 238اصالح متن ماده 

مستقیم و تسری آن به قانون مالیات بر 

ارزش افزوده

 تبصره2 به همراه 51ماده 51ماده 

سایر مقررات52دهم52

 قانون مالیاتهای 239اصالح تبصره ماده 

مستقیم و تسری آن به قانون مالیات بر 

ارزش افزوده

52ماده و بند ها و تبصره آن52ماده 

سایر مقررات53دهم53

 قانون مالیاتهای 244اصالح متن ماده 

مستقیم و تبصره های آن  و تسری آن به 

قانون مالیات بر ارزش افزوده

 تبصره11 به همراه 53ماده 53ماده 

سایر مقررات54دهم54

 قانون مالیاتهای 251اصالح متن ماده 

مستقیم و تسری آن به قانون مالیات بر 

ارزش افزوده

54ماده ......

سایر مقررات55دهم55
 قانون مالیات های 255 ماده 3اصالح بند 

مستقیم
55ماده ......

سایر مقررات56دهم56
قانون 258الحاق یک تبصره به ماده 

مالیات های مستقیم
56ماده ......

سایر مقررات57دهم57
 قانون    مالیات 274 ماده 2اصالح تبصره 

های مستقیم
57ماده .......

سایر مقررات58دهم58

 قانون امور گمرکی 160تسری حکم ماده 

به مالیات و عوارض این قانون که توسط 

گمرک جمهوری اسالمی به حسابهای 

مربوطه واریز می گردد

58ماده .......

 ماده در جلسه علنی 58قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مشتمل بر ده فصل و 

. تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید1400/03/12مجلس در تاریخ 
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