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مخاطبین اصلی/ 

 ذینفعان

  اداره کل امور مالیاتی استان... 

اداره کل امور مالیاتی شرق، غرب، جنوب و شمال استان تهران (به استثناي ادارات کل امور 

  مالیاتی شهر تهران)

  موضوع
امالك تعیین شده توسط ادارات امور مالیاتی سراسر ارائه نکاتی در رابطه با ارزشهاي اجاري 

  و به بعد 97کشور براي عملکرد سال قبل در مورد نحوه تدوین ارزش اجاري عملکرد سال 

امالك توسط  1396با توجه به نتایج بررسی هاي به عمل آمده در رابطه با نحوه تعیین ارزش هاي اجاري عملکردسال 

 ابالغی لگوي وا 1397/06/04 مورخ 200/97/84 شماره بخشنامه مفاد رعایت   کشور و عدمادارات امور مالیاتی سراسر 

 به رزی نکات شده، یاد اجرایی ضوابط به استثناها و بندها بعضی الحاق و آن پیوست امالك اجاري ارزش تعیین ضوابط

رات کل امورمالیاتی استانها و ادا توسط 1397 سال عملکرد اجاري ارزش تعیین نحوه در توجه قابل موضوعات عنوان

  ;واحدهاي تایعه آمده است

اگرچه ملحوظ نظر قراردادن همه پارمترهاي تأثیر گذار بر قیمت اجاري امالك و پیش بینی موارد خاص در این زمینه  -1

باید توجه شود در جهت رعایت عدالت مالیاتی، رفع ابهامات و کاهش اعتراضات مودیان راهگشا و مفید به فایده است، اما 

که تدوین الگوي ضوابط اجرایی ارزش اجاري امالك با رویکرد ساده سازي و یکسان سازي ضوابط محاسبه مالیات بر درآمد 

اجاره امالك در سامانه سنیم و در راستاي برنامه هاي در دست اجرا در سازمان متبوع صورت پذیرفته و با توجه به محدویت 

بنابر این با توجه به اهمیت زار یکپارچه محاسبه مالیات اجاره امالك طراحی و تولید شده است. هاي اجرایی مزبور، نرم اف

اجراي هماهنگ و یکپارچه ارزش اجاري امالك در کشور، رعایت دقیق مفاد بخشنامه مذکور و الگوي پیوست آن توسط 



 

 

د از الحاق یا حذف برخی از بندهاي الگوي ضوابط ادارات امور مالیاتی سراسر کشور الزامی بوده و ادارات یاد شده موظف ان

اجرایی ارزش اجاي امالك و یا اعمال هر گونه تغییرات (به استثناي نصاب ها و نرخ هاي مندرج در آن) خارج از چارچوب 

ت مشکال ها واند به منظور رفع برخی ناهماهنگیعالوه براین، ادارات مذکور مکلف الگوي ابالغی سازمان خودداري نمایند.

هاي مستقیم در مناطقی که قیمت اجاره امالك قانون مالیات 54احتمالی در تعیین جدول اجاره امالك مشابه موضوع ماده 

از آنان از تنوع قیمتی متفاوت برخوردار می باشد (داراي محله هاي مرغوب و یا ضعیف و محروم می باشند)، مراتب را 

ك و طبقه بندي آنها به بلوك هاي کوچکتر و همگن و رعایت مالحظات قیمتی طریق اصالح نقشه هاي بلوك بندي امال

بدیهی است عدم تطابق ضوابط اجرایی ارزش اجاري امالك با الگوي ابالغی  امالك با کاربري هاي مختلف اقدام نمایند.

جدول ارزش اجاري در سامانه سنیم و اخالل در برنامه هاي آتی سازمان  عدم امکان پیاده سازيسازمان منجر به 

  درخصوص مکانیزه کردن کامل فرآیندهاي مالیاتی خواهد شد. 

مسئولیت تعیین ارزش اجاري امالك مشابه ، 1396/04/07مورخ  200/96/510بر اساس دستورالعمل ابالغی به شماره -2

رات کل تفویض شده است. از سوي دیگر امکان بازبینی و اصالح ارزش هاي اجاري در مرکز استان و شهرهاي تابعه به ادا

بر این اساس مجددا تأکید می  تعیین شده پس از تعیین و ابالغ ارزش هاي مذکور توسط ادارات امور مالیاتی وجود ندارد،

هاي الزم نسبت به نحوه عملکرد  با تشکیل کارگروه هاي تخصصی امالك در ادارات کل و انجام هماهنگیشود، مدیران کل 

رعایت قوانین و مقررات و مفاد الگوي ضوابط از حیث  و تصمیمات واحدهاي تابعه قبل از ابالغ جدول اجاره امالك مشابه

(نظیر نوع کاربري ملک، موقعیت جغرافیایی  اجرایی ابالغی و لحاظ نمودن پارامترهاي موثر بر ارزش هاي اجاري امالك

یی از قبیل سطح توسعه یافتگی و ...) در تعیین ارزش هاي مذکور، نظارت کامل را اعمال و ترتیبی اتخاذ ملک، معیارها

و نسخه اي از ضوابط و  ارزش اجاري عملکرد هر سال، حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه سال بعد تعیین و ابالغنمایند که 

) استان به FTPاي تابعه از طریق بار گزاري بر روي (جداول ارزش اجاري امالك مربوط به مرکز استان و شهرستان ه

  معاونت پژوهش، برنامه ریزي و امور بین الملل (دفتر پژوهش برنامه ریزي) و مرکز فاوا ارسال شود. 
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