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 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل  مخاطبان/ ذینفعان

 ادارات کل امور مالیاتی

انتقال و صدور گواهی نقل و انتقال موضوع ماده  ترتیبات وصول بدهی قطعی ملك مورد موضوع

 قانون مالیاتهاي مستقیم 187

هاي مستقيم مصوب اصالحي قانون ماليات 187به منظور ایجاد وحدت رویه در فرآیند صدور گواهي موضوع ماده 

اصالحي ماده قانوني  4مفاد تبصره و بهره برداري بهينه از سامانه الكترونيكي مربوط و با عنایت به  31/04/1399

 مذكور، مقرر مي دارد در مورد ماليات هاي مرتبط با ملك مورد معامله، به ترتيب زیر عمل شود:

صدور گواهي نقل و انتقال تمامي امالك منوط به دریافت ماليات نقل و انتقال امالك و حق واگذاري محل  -1

مورد مالياتي نقل و انتقال امالك و حق واگذاري  قانون ماليات هاي مستقيم و حسب 59موضوع ماده 

( قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي، انتقال 1محل كه بر اساس قسمت اخير بند ج ماده )

قانون مذكور و ماليات بردرآمد اتفاقي مي  77ماده  1یافته باشد و ماليات علي الحساب موضوع تبصره 

قانون مذكور چنانچه ميزان ماليات مشخصه  187ماده  1وق، وفق تبصره ماليات هاي فباشد. در مورد 

پرونده امر مي بایست خارج از نوبت در مراجع حل اختالف مالياتي موضوع قانون مورد اختالف باشد. 

ماليات هاي مستقيم رسيدگي شود و اگر مودي تمایل به اخذ گواهي قبل از رسيدگي و صدور راي از 

یا وصول ماليات مورد قبول مودي و اخذ سپرده یا تضمين  الف مالياتي را داشته باشد،طرف مراجع حل اخت

معتبر معادل مبلغ مابه االختالف، گواهي انجام معامله صادر شود. همچنين وراث در هنگام انتقال سهم 

انون ماليات ق 26االرث، مي بایست حسب مورد، ماليات بر ارث ملك مورد انتقال را )با رعایت مقررات ماده 

 هاي مستقيم( پرداخت نمایند.

( فوق الذكر( 1براي اشخاص حقيقي، صدور گواهي موصوف عالوه بر پرداخت ماليات مربوط ) به شرح بند) -2

است كه در اجراي  پرداخت بدهی هاي قطعی مالیاتی مودي، مربوط به ملك مورد معاملهمنوط به 

، قسمت اخير 22ماده  2( و تبصره 24/10/1382)مصوب  219آئين نامه اجرایي موضوع ماده  29ماده 

قانون  219وع ماده آئين نامه اجرایي موض 30( ماده 2( و )1و بند ) 29بند )ب( ماده  7، تبصره 24ماده 

،  238یا مواد  100 ره مادهتبص 210ماده  2( تبصره 13/09/1398) مصوب تقيم ماليات هاي مس

 قانون ماليات هاي مستقيم به قطعيت رسيده باشد. 257و  239،247

بدهي هاي قطعي قابل مطالبه شامل بدهي هاي انتقال دهنده در منبع ماليات بردرآمد شغلي، ماليات بر درآمد 

 6سكوني بند )ت( تبصره و ماليات واحدهاي م 54موضوع ماده  "واحدهاي خالي"اجاره امالك، ماليات اجاره 

مي  (صرفاً در رابطه با مورد معاملهو جرائم متعلقه در قانون ماليات هاي مستقيم ) 1399قانون بودجه سال 

باشد. بنابراین نمي توان پرداخت ماليات متعلق به خریداران و فروشندگان قبلي را كه داخل در معامله اخير 

د، مگر آنگه بطور مستند ) براي نمونه در مورد امالكي كه بر اساس فعلي قرار دا نيستند، به عهده متعاملين
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(  قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي، انتقال یافته اند( تعهد پرداخت 1قسمت اخير  بند ج ماده )

 ماليات ها رانموده است.

در زمان تنظيم  مستقيم،براي اشخاص حقوقي برابر مقررات فصل پنجم از باب سوم قانون ماليات هاي    -3

واحدهاي "( فوق الذكر و حسب مورد ماليات 1صرفاً ماليات مربوط، به شرح بند ) سند انتقال امالك،

مسكوني بند )ت(  يي مستقيم و ماليات واحدهاها مكرر قانون ماليات 54موضوع ماده  "مسكوني خالي

بایست مطالبه و وصول شود )به استثناء براي ملك مورد معامله مي  1399قانون بودجه سال   6تبصره 

 ذیل(. 5و  4مصادیق بندهاي 

ت اسناد وامالك كشور منتقل ثبقانون  34در مواردي كه ملك به عنوان مال مورد وثيقه در اجراي ماده  -4

مي شود، صدور گواهي مالياتي نقل و انتقال امالك منوط به آن است كه عالوه بر پرداخت ماليات نقل و 

فوق الذكر( كليه بدهي هاي مالياتي قطعي مربوط به  3و 2،1ك مورد انتقال ) به شرح بندهاي مل انتقال

 ملك، تا تاریخ مزایده، توسط برنده مزایده پرداخت شود.

ون قان 161قانون ماليات هاي مستقيم، توقيف و یا در اجراي ماده  211در امالكي كه در اجراي ماده  -5

قانون مذكور به عنوان وثيقه به اداره  259در شده است و یا در اجراي ماده مذكور براي آنها قرار تامين صا

امور مالياتي ذیربط  معرفي شده اند، صدور گواهي مالياتي منوط به اقدام مودي براي رفع توقيف/ رفع 

 وثيقه مي باشد. ازقرار تامين/ خارج نمودن ملك 

ملك مورد معامله، در زمان صدور  گواهي موضوع ي بخشي از ماليات هاي مربوط به لچنانچه به هر دلي -6

قانون ماليات هاي مستقيم، مطالبه و پرداخت نشده باشد، بر مبناي اظهار نظر شوراي عالي  187ماده 

 136/97/230كه طي بخشنامه شماره  05/09/1397مورخ  201-27مالياتي )موضوع صورتجلسه شماره 

ز صدور گواهي نيز این بدهي ها با رعایت مقررات مربوط از ابالغ گردیده است( پس ا 08/10/1397مورخ 

قانون ماليات هاي مستقيم، قابل مطالبه بوده و اداره امور مالياتي ذیربط  277و  156،157،227جمله مواد 

 مكلف به مطالبه و وصول آن، با رعایت مقررات مربوط مي باشد.

 امید علی پارسا

    
 

 

 

 


