پیش از دستور 2
هفتادمین نشست کمیته ماده  12مورخ 98/04/31
پیش از دستور  :2پیگیری اجرای مصوبات مربوط به شصت و چهارمین نشست کمیته ماده  12مورخ 97/07/09
با موضوع" :بررسی مشکالت ناشی از اجرای ماده ( )64قانون مالیاتهای مستقیم مصوب "94

مصوبات

مقرر گردید:
 -1معاونتتت وقتتویا ریاستتت ماتتور ظتتا کستتم ن تتر از ستتازما امتتور ماشیتتاصا و ی فعتتا ظ تتش و تتا از
مله کتانو سراستر انهتوه ستازا مستسن و ستا تما ایترا مشتساز نادتا از متاده  )64یتانو ماشیتاز هتا
مستتتقیو و صه تتره  )3آ را ظتته م تتور اضتتا اتتریم کاه تتده ستتا مه تتا ستتا  )95از ستتو هیتتزز وزیتترا
ارائتته اتترایم کاه تتده متفتتاوز در نتتواوا م تلتتو صوس ت هیتتزز وزیتترا ظررستتا و نتیدتته آ را ظتته کمیتتته متتاده
 12اضا نماید.
 -2دظیر انه کمیته ماده  12از اداره یوانین مدلس دورا اساما استفسار نماید که ضوارض و و وه صه ره  )3ماده
 )64یانو ماشیاز مستقیو م وب  94دامل چه موارد ماظادد و آیا ماده  )64نیازم د ا اح است یا یر.
 -1م وظاز کمیته نامه دماره /10/1/7955ص مورخ  97/07/21ظه اضضا محتر کمیته ارسا گردید.
 -2نامه دماره /10/1/7959ص مورخ  97/07/21دظیر انه طاب ظه معاونت وقویا ریاست ماور

ات در واست

ا را ظ د او م وظه کمیته ارسا گردید.
 -3نامه دتتتماره /10/1/8689ص مورخ  97/08/05دظیر انه طاب ظه آیا دش وش اظاصر
کمیته) ات در واست ا را ظ د دو م وظه کمیته در

نمای ده مدلس و رییس

وص استفسار از مدلس ارسا گردید.

 -4لسه معاونت وقویا ریاست ماور ظه م ور ا را ظ د او م وظه کمیته در صاریخ  97/08/07در محل معاونت
اقدامات

وقویا ظرگزار گردید.
 -5نامه پیگیر اضا ن ر معاونت وقویا ریاستتت ماور ظه دتتماره /10/1/386ص مورخ  98/1/31ظه معاونت وقویا
ارسا دده است.
 -6پیرو نامه دظیر انه کمیته ماده  12در صاریخ  98/04/17لستته ا در معاونت وقویا ریاستتت ماور ظا وضتتور
کارد اسا دظیر انه کمیته ظرگزار گردید.
 -7نامه پاسخ استفسار از اداره یوانین مدلس دورا اساما طاب ظه کمیته ماده  12در صیرماه  98دریافت گردید.
 -8نامه پاسخ معاونت وقویا ریاست ماور

پاسخ معاونت
حقوقی ریاست
جمهوری
(پیوست شماره)1

طاب ظه دظیر انه کمیته ماده  12در صیر ماه  98دریافت گردید.

 .1وسو صه ره  )3ماده  )64ق . .رفا دامل موارد است که مطاظق یوانین و مقرراز دیگر ارزش معاماصا مه ا
محاستتهه ستتایر ضوارض و و وه یرار ماگیرند؛ ظ اظراین دتتامل مز ذها محاستتهه ماشیاز مقرر در یانو ماشیاز ها
مستقیو نیست.
 .2مادا که ظراستتا ن ر رییس یوه یضتتائیه ارزش معاماصا اماک مه ا دریافت وق اشتحریر دفاصر استت اد رستتما
است صهعیت از م وظاز هیزز وزیرا در ا را صه ره  3ماده  64ق . .مو ه و مطاظق یاضده است.
 .3از ن ر وقویا م عا در ارائه اتتترایم کاه ده متفاوز در نواوا م تلو و ود ندارد وشا این امر نیازم د ارصهاط
ص گاص گ کمی سیو صقویو اماک ظا وزارز امور ایت اد و دارایا ا ست صا وزارز امور ایت اد و دارایا دو ارایم
کاه ده کل کشور را که در آ ظه ازا هر م طقه ارایم متفاوز ارائه دده است ات ص ویم ظه هیزز وزیرا صقدیو
نماید شیسن راه ول م طقا صر این است که کمیسیو ها صقویو اماک ارزش معاماصا در هر م طقه را ظه نحو دییق
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صر و ظدو ا تاف فاوش ظا ودایل و وداکثر یی مت اماک صعیین ک د که ظرا صحقق ظاید ظلوک ها را کوچستر و
متدانس صر صعریو نمای د.
 .4اضا اریم کاه ده سا مه ا سا  )95امسا پذیر نما ظا دد زیرا در ورز اضما آ ا سترداد و وه دریافتا از
ستتو دوشت ظه پردا تک دگا این و وه متضتتمن تترف ویت و هزی ه ظستتیار زیاد واهد ظود و ضما امسا پذیر
نیست.
 .5ات هرا افزایش ظا رویه ایداد دتتده در ضوارض و و وها که مز ذ محاستتهه آ ارزش معاماصا اماک استتت
وزارز امور ایت تتاد و دارایا پس از اندا مطاشعاز ایت تتاد همه انهه در ستتا  98اتتریم کاه ده را در ات
کاهش ضوارض مرصه ظا این ماده ظه نحو دییق و م طهق ظا درای ایت اد مو ود صعیین نماید.

پاسخ اداره قوانین
مجلس شورای
اسالمی
(پیوست شماره)2

 .1ظر ا از موارد که ظر مه ا ارزش معاماصا اماک محاسهه ما دوند:
محاسهه صفسیک امتاک و تو ترائو متاده  100یتانو دتاردار هتا پردا تت ظاتا ارااتا و اظ یته متورد نیتاز
وزارز دفتتا دریافتتت ستتاو دتتاردار هتتا از افتتزایش ارزش وا تتله در امتتاک واگتتذار معتتوض و ریتتد و
فروش زمین ها واگتذار ظته دوشتت محستو ظته مواتو متاده  2یتانو متتمو یتانو ثهتت صعیتین ظاتا ارااتا
کشتتت مویتتت صقتتویو ارااتتا متتاده  9یتتانو زمتتین دتتار و تتو وتتق ثهتتت و تتو هزی تته دادرستتا و تتو
ماشیاز ساالنه ارااا ظایر ظا کارظر مسسونا صعیین ییمت ارااا واگذار ماده  99یانو ظرنامه دشو
 .2وستتو صه تتره  )3متتاده  )64ق . .تترفا دتتامل متتوارد استتت کتته مطتتاظق یتتوانین و مقتترراز دیگتتر ارزش
معتتاماصا مه تتا محاستتهه ستتایر ضتتوارض و و تتوه یتترار متتا گیرنتتد؛ ظ تتاظراین دتتامل مز تتذها محاستتهه ماشیتتاز
مقرر در یانو ماشیاز ها مستقیو نیست.
 .3اگرچتته در متتاده  54یتتانو دفتتاصر استت اد رستتما و کتتانو ستتردفترا و دفتریتتارا وتتق اشتحریتتر دفتتاصر استت اد
رستما ظتتر مه تا ارزش معتتاماصا ملتتک مقترر نشتتده استتت؛ شتیسن ظتتا صو ته ظتته ای ستته در صعرفته وتتق اشتحریتتر در
دفاصر اس اد رستما م توب  90/05/10ستازما ثهتت است اد و امتاک کشتور وتق اشتحریتر است اد نیتر م قتو ظتر
مه تتا ارزش معتتاماصا ملتتک صعیتتین دتتده استتت؛ صعرفتته متتذکور مشتتمو وستتو صه تتره  )3متتاده  )64یتتانو
ماشیتاز هتتا مستتتقیو متا ظادتتد و شتتذا رضایتت وستتو ایتتن صه تره در صعیتتین و محاستتهه ن تاظاا مرظتتوط ظتته وتتق
اشتحریر ظر اس اد نیر م قو صوس مر ع ص ویم ک ده اشزاما است.
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