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 دستورالعمل

 م (212( آئین نامه اجرایی ماده )24( و )22مواد ) 1400 605  

مخاطبان/ 

 ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

 موضوع
آیین نامه اجرایی مىضىع  (۵۴)و ماده  (44)ماده ( 4)تعیین اداره امىر مالیاتی ذی صالح در چارچىب بند

 کل کشىر ۰۵۱۱قانىن بىدجه سال  (6)تبصره  )د( بند  (4)قانىن مالیاتهای مستقیم و حکم جزء ( 412)ماده 

 بٌ استناد با ٍ کشَر کل ۰۰۱۱ سال بَدجٌ قانَن (6) تبصرى )د( بند (2) جزء حکو اجرای ننظَر بٌ
 حسابرسی نرا در تهرکز ٍ رٍیٌ ٍحدت ایجاد ٍ نستقیو نالیاتًای قانَن( 2۰4) نادى اجرایی نانٌ آیین

در یک استان بَدى ٍ در سایر  (نرکزی دفترٍ  ستاد) آنانقانَنی  اقانتگاى نحل کٌ نَدیانی نالیاتی
 نتعدد نستقل غیر ٍ نستقل ٍابستٌ سازنانی ٍاحديای یا ٍ دفاتر ،شعب دارای شًريااستان يا / 

 نادى (۰) بند نفاد از حاصل اختیارات با ...(ٍ يا دانشگاى ،بیهٌ نَسسات ،يا بانک جهلٌ از) باشند نی
 :دارد نی نقرر ،قانَن (2۰4) نادى نَضَع اجرایی نانٌ آیین (۰4) نادى ٍ (۰2)
 

 مستقیم های مالیات قانىن (2) ماده مىضىع اشخاص الف(
 نالیاتًای قانَن (۰64) نادى نقررات رعایت چگَنگی بٌ رسیدگی برای صالح ذی نالیاتی انَر ادارى 

 اطالعیٌ، 25/۰۰/۰36۱ نصَب اصالحی نزبَر قانَن نکرر (۰64 )نادى ٍ ۱۰/34۰ /3۰ اصالحی نستقیو
 نالیات ٍصَل نیز ٍ َرزبن قانَن( 2) نادى (2) تبصرى نَضَع يای فعالیت خصَص در ٍاصلٌ يای

 سازمانی واحدهای وشعب  ،دفاتر شاغلین جهلٌ از آنًا بگیران حقَق تهانی فًرست دریافت ٍ حقَق
 نذکَر اشخاص نرکزی ستاد استقرار نحل نالیاتی انَر ادارى ،نذکَر اشخاص لغیرمستق وابسته

 حقَقی اشخاص مستقل شعب و سازمانی واحدهای برای صالح ذی نالیاتی انَر ادارى ٍ باشد نی
 شعب ٍ ٍاحديا استقرار نحل نالیاتی انَر کل ادارى ،باشند نی مستقل حسابذی دارای کٌ نذکَر

 .بَد خَايد نستقل
 
 :حقىقی اشخاص سایر (ب 
 استثنای بٌ) غیردٍلتی عهَنی نًاديای تهانی عهلکرد بٌ رسیدگی برای صالحذی نالیاتی انَر ادارى 

 ٍ نًاديا( نَضَع قانَن فًرست نستقیو يای نالیات قانَن (2) نادى نشهَل عهَنی نًاديای
 يا شرکتٍ  فًرست این بٌ شدى اضافٌ ٍ اشخاص  ۱۰/۰353 /۰4 نصَب دٍلتی غیر عهَنی نَسسات

 ٍاحديای ٍ ، شعبدفاتر ٍ دٍلتی ،خصَصی نَسسات ٍ يا شرکت ،آنًا بٌ ٍابستٌ نَسسات ٍ
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 :شَدنی تعیین زیر شرح بٌ آنًا ٍابستگی سازنانی
 قانَنی اقانتگاى استقرار نحل نالیاتی انَر ادارى ،نعدنی یرغ ٍ تَلیدی غیر حقَقی اشخاص -۰

 آنًا اساسنانٌ در نندرج
 ارائٌ یا ٍ نعدنی ،تَلیدی ٍاحد یک دارای کٌ خدناتی ٍ نعدنی ،تَلیدی قیحقَ اشخاص -2

 ارائٌ نحل یا ٍ نعدن ،تَلیدی ٍاحديای ٍ استقرار نحل نالیاتی انَر ،ادارىدنباش نی خدنت
 .آنًا خدنت

 خدناتی ٍ نعدنی ،تَلیدی ٍاحديای دارای کٌ خدناتی ٍ نعدنی ،تَلیدی حقَقی اشخاص -3
 ،تَلیدی ٍاحد بزرگترین استقرار نحل نالیاتی انَر ادارى ،باشند نی کشَر نختلف نقاط در نتعدد
 آالت ناشین ،پرسنل تعداد ،شدى انجام فعالیتیا  تَلید حجو لحاظ از تخدن ارائٌ یا ٍ نعدنی

 .آنًا بٌنصَن تجًیزات ٍ
 انَر رىادا ،باشند نی عهرانی يای پرٍژى دارای کشَر نختلف نقاط در کٌ پیهانکار حقَقی اشخاص -۰

 نندرج در اسانانٌ آنًا. قانَنی اقانتگاى استقرار نحل نالیاتی
 ٍ نستقیو يای نالیات قانَن نالیاتی ننابع تهانی بٌ رسیدگی برای صالح ذی نالیات انَر ادارى  -4

( قانَن ۰64نقررات نادى ) ٍ يهچنین رسیدگی بٌ چگَنگی رعایت افزٍدى ارزش بر نالیات
ٍ  25/۰۰/۰36۱( نکرر قانَن نزبَر اصالحی ۰64ٍ نادى ) ۱۰/۰34۰ /3۰نالیاتًای نستقیو اصالحی 

این   (ی حقَق بگیران اشخاص نَضَع بند )بٍ دریافت فًرست تهان نیز ٍصَل نالیات حقَق
ٍ شعب ٍ ٍاحديای سازنانی ٍابستٌ آنًا، يهان ادارى انَر نالیاتی ذیصالح برای  دستَرالعهل

 با نرتبط اطالعیٌ يرگَنٌ نالیاتی انَر ادارات . چنانچٌ سایرباشد نی آنًا عهلکرد بٌرسیدگی 
 نَظفند ،باشند داشتٌ اختیار در را نذکَر نَدیان بگیران حقَق فًرست یا اقتصادی فعالیت
 اجرایی اقدانات یا نطالبٌ ،حسابرسی از ٍ نهَدى ارسال صالح ذی نالیاتی انَر ادارى بٌ را نراتب

 این شدن االجرا الزم تاریخ از قبل کٌ صَرتی در يهچنین .نهایند خَدداری نجزا طَر بٌ
 قبیل این از نالیات نطالبٌ ٍ نحاسبٌ بٌحسب نَرد  نالیاتی انَر ادارات سایر از ،دستَرالعهل

 این ابالغ تاریخ از ناى سٌ ندت ظرف حداکثر دارد ضرٍرت ،باشند نهَدى اقدامنَدیان 
 ٍ داشتٌ نعهَل را شدى رسیدگی يای پرٍندى سازی یقطع ننظَر بٌ الزم اقدانات دستَرالعهل

 صالح ذی نالیاتی انَر کل ادارى بٌ نالیاتی يایندآیفر ادانٌ ننظَر بٌ نَرد حسب را سَابق
 .نهایند ارسال
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 ایر مىاردج( س
 بخش آن يهچنین ٍ نستقیو نالیاتًای قانَن (43 ) نادى( 4) تبصرى نَضَع نالیات رداختپ -۰

 قانَن (۰65) نادى نَضَع گَايی صدٍر ٍ نذکَر قانَن (44) نادى نَضَع انتقال ٍ نقل از
 در اند،بایستینشدى رسهی اسناد اتردف طریق از سپاریبرٍن نشهَل حاضر حال در کٌ نزبَر

 تبصرى نَضَع نالیاتی اختالف رفع فرایند .شَد انجام نلک ٍقَع نحل نالیاتی انَر ادارات
 (۰65) نادى گَايی ىصادرکنند نالیاتی انَر کل ادارى يهان در نزبَر قانَن (۰65) نادى( ۰)

 نادى ٍ (43 ) نادى (4) تبصرى نَضَع شدى يای پرداختلیاتا. نشد خَايد انجام قانَن
 حسب بایستی ،شَد نی انجام بطزیر يایسانانٌ طریق ازکٌ  ،نستقیو نالیاتًای قانَن (44)

این بند   اجرای در .شَد جدر  نلک ديندى انتقال ٍ نستاجر ٍ نَجر نالیاتی يای پرٍندى نَرد
 نادى نَضَع نحل ٍاگذاری حق نَرد حسب ٍٍ اعیان  عرصٌ انتقال ٍ نقل نالیاتچنانچٌ 

 ،اند شدى خارجَدی ن قانَنی دفاتر از رسهی سند ظیوتن از قبل کٌ انالکی نَرد در قانَن (44)
 ادارى ،گَايی صدٍر زنان در ،باشد شدى ٍصَل ٍ نطالبٌ صالحذی نالیاتی انَر ادارى تَسط

 ٍصَل اعیان ٍ عرصٌ انتقال ٍ نقل نالیات نحاسبٌ بٌ نَظف نلک استقرار نحل نالیاتی انَر
 (۰65) نادى نَضَع گَايی صدٍر ٍ لیقب شدى ٍصَل نالیاتٍ  نتعلق نالیات تفاٍت نابٌ

 .باشدنی نستقیو نالیاتًای قانَن
 فصل نَضَع تهبر حق ٍصَل ٍ نطالبٌ ،حسابرسی نسئَلیت دستَرالعهلاجرای این  تاریخاز  -2

 بَد خَايد نالیاتی انَر ادارى عًدى بر نَرد حسب ،آن يای جریهٌ ٍ قانَن دٍم باب از پنجو
ٍ نشدى نرتبط با نطالبٌ حق  قطعی شدى نالیاتی نابعن تهانی ٍ شدى نام ثبت آن در نَدی کٌ

 ٍ حسابرسی نَرد (شهیرانات) تًران استان تهبر کٌ پیش از این در ادارى انَر نالیاتی شهال
 ظرف حداکثر است نَظف نذکَر کل ادارى راستا این در .بَد خَايد نیز اند گرفتٌ قرار نطالبٌ

 تهبر اشخاص حق بٌ نربَط سَابق کلیٌ ،دستَرالعهل این صدٍر تاریخ از ناى یک ندت
 صالح ير یک ازنَدیان ارسال نهایند.ذی نالیاتی انَر کل ادارى بٌ را حقَقی ٍ حقیقی

 مدیریت تحت مالیاتی مىرا کل ادارات تمامی در است نَظف تًران استان ٍ شًر نالیاتی انَر -3
 قانَن (۰4) نادى نَضَع تهبر حق لبطاا نالیات ٍصَل ننظَر بٌ را یٍاحديای ،خىد

 از  (فتٌ)س طلب فتٌ نندرج نبلغ بر نازاد ،تعًد نیزان افزایش بابت نستقیو نالیاتًای
 .نهاید دایر ،نتقاضیان
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