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 (1دستور جلسه ) -رویه اجرایی قانون و  شناسه دستور

 عنوان دستور
 مسکتییم  هکای  مالیکا   قکانون  77 مکاده  از ناشکی  مشکنت   بکه  انبوه سازان مسکنن  اعتراض مراتب بررسی

 در خصوص مالیا  اولین نیل و انتیال قطعی ساختمان های نوساز 1394 مصوب

 شرح دستور

 از اعام  نوسااز  هاای  سااختمان  قطعا   انتیاا   و نیا   اولای   مالیاا   ،1380مساتییم  هاای  مالیاا   قاانون  77 مااده  طبق

 مسااتییم هااای مالیااا  قااانون در ماااده ایاا  لااین  ،1اساا  بااوده اعیااان  معااامیت  ارزش مأخاا  بااه غیااره، و مساانون 

 بااه فااروش، و ساااخ  از ناشاا  هااای ساااختمان انتیااا  و نیاا  آن، 1 تبصااره براسااا  و یافتااه تغییاار 1394 مصااو 

 صاور   باه ( 94 مساتییم  هاای  مالیاا   قاانون  64 مااده  طباق  اعیاان  و عرصاه ) انتیاا   ماورد  ملک معامیت  ارزش مأخ 

 که ای  امر سبب تحمی  مالیا  چند برابری و به صور  ینباره به ای  بخش شده اس . باشد م  الحسا  عل 

 ناماه  آیای   برطباق  الحساا ،  علا   تساویه  چگاونگ   و 77 مااده  مالیاا   مشامو   درآماد  تعیای   نحوه اس ، ذکر به الزم

 تصااویب باه  قااانون تصاویب  از پا   ماااه 3 ماد   ظار   دارایاا  و اقتصاادی  امااور وزار  پیشانااد  باه  بایااد کاه  اسا   ای

و آیاای  نامااه ای  نگشااته محیااق اماار ایاا  تاااکنون آن، نااوی  پاایش تایااه وجااود بااا ولاا  2 رسااید ماا  وزیااران هیااأ 

 مااور  46/95/200 شااماره بخشاانامه مالیااات  امااور سااازمان نامااه، آیاای  تصااویب عاادموجااود  اساا . باااتاادوی  نشااده 

و شااروع بااه اجاارا نمااوده  صااادر1394 مسااتییم هااای مالیااا  قااانون اصاای   77 ماااده میااررا  اجاارای در را  24/7/95

 الحساا   علا   تساویه  و 77 مااده   مالیاا   مشامو   درآماد  تعیای   مااده،  ایا   5 تبصاره  باه  توجه با که صورت  در ،اس 

 .بوده اس  پ یر امنان نامه آیی  طبق بر انتیا  و نی  اولی  مالیا 

 اناد  نماوده  درخواسا   ایاران  سااختمان  و مسان   ساازان  انباوه  کارفرماای   صانف   هاای  انجما   سراسری کانون بنابرای 

  .  گردد مرتفع سازان انبوه مشنی که 

ایرادا  و 

مشنت  

 مطروحه

 باشد:رئو  ایرادا  و مشنی  مطرح شده از سوی معترضی  به شرح ذی  م 

 . اس  آنان سردرگم  و مالیات  مودیان تنالیف شفافی  عدم سبب اجرای  نامه آیی  تصویب عدم. 1

 مشاامو  نبایااد و باشااد ماا  ساااختمان و مساان  صاانع  در تولیااد اولیااه ماااده و ثاباا  ساارمایه عنااوان بااه زماای . 3

 مالیااات  محاساابه در زماای  قیماا  گاارفت  قاارار لحااا  و معااامیت  ارزش مأخاا  تغییاار لاا ا گااردد، مالیااا  پرداخاا 

                                                           
 گااواه  صاادور تاااریخ از سااا  دو از باایشکااه   غیااره و مساانون  از اعاام نوساااز هااای ساااختمان قطعاا  انتیااا  و نیاا  اولاای : 1380 مسااتییم هااای مالیااا  نوقااان 77 ماااده 1

 میطاوع  مالیاا   مشامو   ماورد انتیاا    اعیاان   معاامیت   ارزش مأخا   باه  قاانون،  ایا   59 مااده  موضاوع  قطعا   انتیاا   و نیا   مالیاا   بار  عایوه  باشاد،  نگ شاته  ها آن کار پایان

 .بود نخواهند ماده ای  موضوع فروش  و ساخ  از  اص  درآمد باب  از دیگری مالیا  مشمو   یوق ، یا  ییی  اشخاص. بود خواهند درصد 10 نر  به
 باار مالیااا  میااررا  مشاامو  مااورد  سااب ساااختمان نااوع هاار فااروش و ساااخ  از ناشاا   یااوق  و  یییاا  اشااخاص درآمااد: 1394 مسااتییم هااای مالیااا  قااانون 77ماااده 2

 .بود خواهد قانون ای  سوم با  پنجم و چاارم فصو  موضوع درآمد

 ده ناار  بااه الحسااا  علاا  مالیااا  مشاامو  قااانون ایاا ( 59) ماااده موضااوع قطعاا  انتیااا  و نیاا  مالیااا  باار عاایوه ماا کور هااای ساااختمان انتیااا  و نیاا  اولاای : 1تبصااره

 .شود م  تعیی  مربوط میررا  طبق رسیدگ  از پ  ماده ای  موضوع مؤدیان قطع  مالیا . اس  انتیا  مورد ملک معامیت  ارزش مأخ  به( %10)درصد

 پایاان  گاواه   صادور  تااریخ  از ساا   ساه  از بایش  کاه  اسا   آن باه  مناوط   یییا   اشاخاص  توسا   سااختمان  فاروش  و سااخ   درخصاوص  مااده  ایا   میاررا   شامو  : 2تبصره

 .باشد نگ شته آن کار

 مالیاات   اماور  اداره باه  مالیاات   پروناده  تشانی   منظاور  باه  را مراتاب  کاار  پایاان  صادور  هنگاام  در همچنای   و سااخ   پرواناه  صادور  باا  همزماان  موظفناد  هاا  شارداری: 3تبصره

 .کنند گزارش گردد،  م  تعیی  کشور مالیات  امور سازمان توس  که ترتیب  به رب  ذی

 .اس  مستثن  ماده ای  مفاد  نم از جمعی  ینصدهزارنفر زیر شارهای: 4تبصره

 دارایاا  و اقتصااادی امااور وزار  پیشاانااد بااا مالیااات  الحسااا  علاا  تسااویه چگااونگ  و مالیااا  مشاامو  درآمااد تعیاای  نحااوه درمااورد ماااده ایاا  اجرائاا  نامااه آیاای : 5تبصااره

 .رسد م  وزیران هیأ  تصویب به قانون ای  تصویب از پ  ماه سه مد  ظر 
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 و ناادارد همخااوان   رفااه ایاا  اصااو  و تولیااد روح بااا سااازان انبااوه توساا  ا ااداث  وا اادهای انتیااا  و نیاا  اولاای 

 .نمود خواهد ایجاد را مالیات  انضباط  ب  الحسا ، عل  صور  به آن أخ  همچنی 

 مشامو  مایک باه صاور  شخصا  سااز هساتند کاه        ابسایاری از   و ساازند  نما   ساازان  انباوه  را ها ساختمان . تمام 4

 .گردد بیان مشخص صور  به نیز آنان وضعی  باید، و شوند م  77 ماده

 شااود، محاساابه اعیااان و عرصااه از اعاام معااامیت  ارزش درصااد 10 انتیااا ، و نیاا  اولاای  در مالیااا  أخاا  باارای . اگاار5

 بادی  اثارا   ینبااره  باه  بخاش  ایا   باه  براباری  ده چناد  مالیاا   تحمیا   و یافا   خواهاد  افزایش مالیا  برابر 100 تا 17

 گ اش . خواهد جای به را

 77 ماااده میااررا  اجاارای در میااام سااازمان امااور مالیااات  کااه   24/7/95 مااور  46/95/200 در بخشاانامه شااماره. 6

  مالیااات ، اقاادام بااه ا، لااین  برخاا  از اداردرج شااده اساا  1/1/1395تاااریخ اجاارا تاادوی  شااده،  94ق.م.م  اصاای  

ریخ نیاز نماوده اناد. اگرچاه ایا  مبلاغ علا         اخ  ای  مبلغ به صور  عل  الحسا  از پرواناه هاای صاادره قبا  از ایا  تاا      

 نیاااز مااورد نیاادینگ  الحسااا  اساا  و ممناا  اساا  در رساایدگ  هااای قطعاا  مودیااان بااه ایشااان عااود  شااود، لااین 

   .دهد م  قرار تاثیر تح  را ساختمان سازان انبوه

 هساتند  مارتب   عاوار   أخا   بارای  معاامیت   ارزش محاسابه  باه  مالیاات ،  اماور  ساازمان  بار  عایوه  ارگاان  22 .  دودا7ً

 اعایم  عادم  آن، دنباا   باه  و 94 مصاو   مساتییم  هاای  مالیاا   نونقاا  64 مااده  در معاامیت   ارزش محاسابه  اصایح  که

 گاردد،  دریافا   عاوار   آن برمبناای  و برساد  وزیاران  هیاأ   تصاویب  باه  بایاد  کاه  معاامیت   ارزش از درصدی و ضرایب

 اس .  شده فروش و ساخ   رفه در فعا  اشخاص برای مشنیت  بروز سبب

بندی جمع

 مورخکارگروه 

13/10/95 

 نمایناادگان  ضااور بااا و ایااران اتاااق در 13/10/95 تاااریخ در 76 ماااده کمیتااه کارشناساا  کااارگروه نشساا موضااوع در 

 هااای انجماا  سراسااری کااانون امورمالیااات ، سااازمان شارسااازی، و راه وزار  اصاانا ، اتاااق تعاااون، اتاااق ایااران، اتاااق

  سااابداران جامعااه و ایااران خبااره  سااابداران انجماا  ایااران، ساااختمان و مساان  سااازان انبااوه کارفرمااای  صاانف 

 کااه بااود شاارح باادی  بناادیجمااع جلسااه، در مطرو ااه مبا اا  بااه توجااه بااا پایااان بررساا  گردیااد و در ایااران رساام 

ضامنا میارر شاد ماواردی کاه ادارا  مالیاات  در       در صاح  اصال  کمیتاه مطارح گاردد.       سااختمان  سازان انبوه اعترا 

تسااری داده و  1/1/95ق.م.م را بااه پروانااه هااای ساااختمان  صااادره قباا  از    77ماااده  1اسااتان هااا، بخشاانامه تبصااره  

مالیا  أخ  نماوده اناد، باه ساازمان اماور مالیاات  اطایع رساان  شاود تاا جلاوی ایا  اقادام را بگیرناد. همچنای  میارر                 

باا دبیار هی ا  دولا ، از ایشاان خواساته شاود تاا طباق مناتباا  قبلا  و در راساتای اجارای مااده                شد ط  مناتبه ای

قااانون بابااود مسااتمر محاای  کسااب و کااار، از نمایناادگان بخااش خصوصاا  از جملااه کااانون سراسااری انجماا  هااای   3

دولا  بابا     صنف  کارفرماای  انباوه ساازان مسان  و سااختمان ایاران، بارای شارک  در جلساا  کمیسایون اقتصاادی           

 .ق.م.م، دعو  بعم  آورده شود 77ماده  5تدوی  آیی  نامه تبصره 

پیشنهاد 

 دبیرخانه

اجرائا    ناماه  از کمیسایون اقتصاادی هی ا  دولا  خواساته شاود تاا آیای          تسریع تصویب و ابکت  ییکین نامکه    . 1

هااای صاانف  را پاا  از اخاا  نظاار مشااارکت  نمایناادگان اتاااق ایااران و کااانون سراسااری انجماا    1394ق.م.م  77 ماااده

 9/11/95مااور   138881/52207)طبااق بخشاانامه شااماره    کارفرمااای  انبااوه سااازان مساان  و ساااختمان ایااران     

 هر چه سریعتر تصویب و ابیغ نماید. معاون او  محترم رئی  جماور(،

 1394ق.م.م  77در تصاویب آیای  ناماه اجرایا  مااده      سکبه مالیکا  عرصکه در ییکین نامکه       بی اثکر شکدن م ا   .2

توس  هی   محترم وزیران، مراتب باه نحاوی تادوی  گاردد کاه محاسابه عرصاه از مالیاا  اولای  نیا  و انتیاا  قطعا              
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 ساختمان های نوساز، ب  اثر شود.

شاارای  ماا کور، پیشاانااد زیاار  یب آیاای  نامااه باااهمچناای  در صااور  عاادم پاا یرش پیشاانااد دوم و عاادم امنااان تصااو

 ارائه م  گردد:

 "ماخا  ارزش معااامیت  ملااک "، عبااار  1394قاانون مالیااا  هاای مسااتییم    77ماااده  1در تبصااره  اصکتح قککانون   -

 تغییر یابد. "ماخ  ارزش معامیت  اعیان "به عبار  

فهرسکککککککت 

مسککککتندا  و 

مککککککککدار  

 پشتوانه

مالیااا  هااای  64قااانون و ماااده  77، ماااده 1380قااانون مالیااا  هااای مسااتییم   77ماااده ". مااواد قااانون  بااه ویاا ه  1

 ؛"سازمان امور مالیات   24/7/95 مور  46/95/200 شماره ، بخشنامه1394مستییم 

کااانون سراسااری انجماا  هااای صاانف  کارفرمااای  انبااوه سااازان مساان  و      24/09/95مااور   5690. نامااه شااماره  2

 ؛ وبه اتاق ایران ساختمان ایران خطا 

خطااا  بااه دبیاار محتاارم هیااأ  دولاا  بااا    76دبیرخانااه کمیتااه ماااده  3/11/95ص مااور  /9932/27. نامااه شااماره 3

موضوع دعاو  نماینادگان بخاش خصوصا  بارای شارک  در جلساا  کمیسایون اقتصاادی دولا  جاا  تادوی  آیای               

 ق.م.م .  77ماده  5نامه تبصره 

 


