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مقدمـه ناشـر
دادبانان هدفی روشن در جامعه حقوقی کشور دارد؛ آموزش و نشر آثار ارزشمند کاربردی مرتبط با 
حقوق کسب و کار. توانمند سازی وکال، مشاوران و کارشناسان عزیز حقوقی در جنبه های کاربردی 
حقوق و برآوردن بخشی از نیازهای حقوقی صاحبان و مدیران کسب و کارها چشم انداز ما است. 
در این راستا میزبان اساتید ارجمند و باتجربه در حوزه های حقوق کسب و کار بودیم و هستیم تا با 

قلم شیوای خود دانش و تجربیاتشان را به رشته تحریر درآورند و تشنگان دانش را سیراب سازند. 
با توجه به آن هدف و بهره بردن از قلم این بزرگواران، آثار منتشر شده در دادبانان از ویژگی های زیر 
برخوردار است: بیانی روان و ساده دارد، برای برآوردن نیازهای کاربردی به روز و بر اساس آخرین 

تغییرات قانونی و مقررات نوشته شده و بر پایه تجربیات و دانش عملی چهره گشایی کرده است.
نویسنده کتاب پیش رو، جناب آقای رسول مرادی با پشتوانه سال ها تجربه عملی در حوزه مالیات 
در کنار ســال ها اندوخته تدریس حقوق مالیات در مراکز آموزشــی مختلف همچون موسســه 
دادبانان، به یکی از حوز ه های مهم که درگیری بسیاری برای مؤدیان مالیاتی ایجاد می کند پرداخته و 
با بیانی روان و مختصر، عالوه بر آموزش مفاهیم مربوط به موضوع، راهکارهای کاربردی جذابی 

پیش روی خوانندگان نهاده است.
از جناب آقای رســول مرادی بابت نگارش دقیق و حساســیت بسیار در تألیف و پشتیبانی این اثر 

ارزشمند و از شما بابت انتخاب و مطالعه آن سپاسگزاریم.



مقدمـه
به دلیل تحوالت سال های اخیر، امروزه مالیات به موضوعی مهم، ضروری و موردتوجه در جامعه 
تبدیل شــده است. قانون گذاران با توجه به تحوالت اقتصادی و به امید بهتر و به روز شدن، به طور 
مکرر قوانین مالیاتی را تغییر می دهند و به تبع آن، فعاالن اقتصادی نیز ناچارند خود را با این تغییرات 
وفق دهند. اما مشکل اینجاست که تغییرات قوانین باید به وسیله مخاطبین قانون، دریافت، ادراک و 
اعمال شوند و این مراحل جز از طریق »آموزش« میسر نخواهد شد. هرچند به برکت نفوذ اینترنت 
در همۀ بخش های جامعه و توسعۀ شبکه های اجتماعی، »آموزش« شفاهی و یا آموزش از طریق 
کسانی که تجربیات عملی در حوزۀ مالیات دارند، گسترش پیدا کرده، اما هیچ یک از اینها، جای 
خود را به تألیفات استاندارد و علمی نخواهد داد. آموزش از طریق متونی که بادقت کافی و وسواس 
پژوهشی بتواند مسائل علمی را »تعریف«، »دسته بندی« و »نقد« کند و از این طریق، ضمن نقد 
و بررسی موضوعات علمی، بتواند مفاهیم سخت و پیچیده را برای مخاطب خود قابل فهم نماید. 
علی رغم زحمات اساتید مختلف در زمینۀ تهیۀ تألیفات علمی و آموزشی، متأسفانه هنوز خألهای 

فراوانی در این حوزه وجود دارد.
از نظر نباید دور داشت که »مالیات« دنیایی بسیار گسترده و پیچیده دارد. به نحوی که حتی مشاورین 
مالیاتی هم ترجیح می دهند، در بین همۀ مســائل مالیاتی، یک یا چند زمینه مشخص را به عنوان 
تخصص برای خود برگزینند و ادعای تســلط در همۀ حوزه های مالیاتی را به بعد از سال ها کسب 
تخصــص علمی و تجربه عملی در مالیات موکول کنند. حوزۀ »مالیات امالک« هم از این قاعده 
مستثنی نیســت. حوزه ای که اتفاقا به دلیل درهم آمیخته شدن احکام مالیاتی با مسائل مربوط به 
 کســانی بتوانند در این شاخه از مالیات متبّحر و کارآزموده 

ً
»حقوق امالک« باعث شــده تا صرفا

شوند که عالوه بر مالیات، در »حقوق امالک« هم ورود علمی کرده باشند.
کتاب حاضر که در حوزۀ »مالیات امالک« »اولین کتاب تخصصی و علمی« محسوب می شود، 
خوشــبختانه گام بلندی در حوزۀ آموزش و نقد مسائل مربوط به »مالیات امالک« می باشد. این 
 مجموعه ای از قوانین و مقررات مربوط به یک حوزه از مالیات نیســت بلکه با روشی 

ً
کتاب صرفا

علمی، به تعریف، تحلیل و نقد قوانین و مقررات پرداخته و ســعی نموده تا ادبیات دشوار قوانین 
و مقــررات مالیاتی را با زبانی ســاده و در عین حال علمی، به مخاطب منتقــل نماید. از جمله 

ویژگی های منحصربه فرد این کتاب می توان به این موارد اشاره کرد:
1- توجه به مســائل حقوقِی مالیات امالک. همان طور که گفته شد، ورود در بحث مالیات امالک، 
نیازمند توجه و تســلط کافی در برخی مسائل مربوط به »حقوق امالک« می باشد و در این کتاب به 
 اندازه ای که مخاطب غیرحقوقی هم بتواند از آن بهره کافی ببرد، به این مســائل پرداخته شده است.



 ۲- دسته بندی مسائل موضوعی و حکمی برای آسان تر شدن انتقال مطلب.
 3- توجه کافی به رویه های عملی سازمان امور مالیاتی.

 ۴- پرداختن به رویه قضایی دیوان عدالت اداری.
 5- استفاده از جداول، نماگرهای گرافیکی و چارت های تصویری برای تسهیل فهم مطالب.

 6- استفاده از مثال های واقعی و آموزشی در پایان هر مطلب.
 7- توجه به تاریخچه قوانین و سیر قانون گذاری در موارد مقتضی.

تهیه این کتاب، حاصل ســال ها تجربۀ عملی، پژوهش های علمــی و تدریس همین مباحث در 
دوره های مختلف از جانب نویســندۀ آن جناب آقای رسول مرادی بوده است. الحق که جای این 
کتاب در فضای مالیاتی کشــور بســیار خالی بوده و از همین روی اطمینان دارم این کتاب کمک 
شایانی به فعاالن حوزۀ مســکن، مشاوران مالیاتی، دانشجویان رشته حقوق، حسابداران، مدیران 

مالی و همۀ کسانی که به نوعی با حوزۀ مالیات امالک سروکار دارند خواهد نمود.

                                                                                                                        احمد غفارزاده
                                                                                                            پاییز 1401



پیشگفتار
خوشبختانه در سال های اخیر در زمینه مالیات و مباحث مرتبط با آن کتب عدیده ای به زینت طبع 
آراســته شده که حاصل تالش و زحمات مؤلفان و اســاتید گران قدر می باشد. ضمن ارج نهادن به 
تالش های ارزشمند کلیه اساتید و صاحب نظران این حوزه، با عنایت به اینکه تاکنون کتاب مستقلی 
که به طور جامع و تخصصی بر روی »مالیات بر امالک و مستغالت« تمرکز داشته باشد به رشته 
تحریر درنیامده و با توجه به اهمیت موضوع و خأل موجود، تصمیم گرفتم با توجه به آنچه از محضر 
اساتید گران قدر فراگرفته ام و تجارب تخصصی که طی چندین سال اشتغال به کار در زمینه مالیاتی 
و تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی آموخته ام، کتاب حاضر را تألیف و گردآوری نمایم.

مالیات به صورت عام، دانشــی میان رشته ای است و به طور خاص مبحث »مالیات بر امالک« با 
توجه به محتوایی که دارد به شــکل گســترده ای با مباحث حقوقی بخصوص حقوق مدنی عجین 
شــده است. از دیگر روی بخش کثیری از صاحب نظران، دست اندرکاران و متولیان حوزه مالیات، 
فارغ التحصیالن رشــته های حسابداری و مالی )رشته های غیرحقوقی( می باشند و همین امر کار 
تألیف چنین کتابی را برای نگارنده سخت تر نموده، چرا که مخاطب چنین کتابی طیف گسترده ای 
از متخصصان یا فعاالن شــامل قضات، مشــاورین مالی و مالیاتی، مأموریــن مالیاتی، وکالی 
دادگستری، کارشناســان رسمی دادگستری، اساتید دانشگاه، دانشجویان، محققان و پژوهشگران 
و کلیه فعالین حوزه امالک و مســتغالت می باشــند. راهکارهای نگارنده جهت تسهیل فراگیری 
 غامض و پیچیده، اســتفاده از داده نمایی )اینفوگرافی(، اشــکال و نمودار جهت 

ً
مطالــب بعضا

تصویرســازی ذهنی و تبیین محتوا و همچنین ذکر مثال هــا و طرح ابهامات احتمالی و همچنین 
سؤاالت آزمون های حرفه ای سنوات قبل و تعریف عبارات و اصطالحات حقوقی و در حد امکان، 
ساده سازی مطالب می باشد. امید که راهکارهای مذکور مؤثر واقع گردد.    علی رغم تالش فراوانی 
که برای مفید و کاربردی تر بودن مطالب کتاب به عمل آمده است با کمال اشتیاق اذعان می دارم که 
 این کتاب خالی از نقصان نیســت و لذا از همه اساتید گران قدر و همکاران محترم خودم در 

ً
قطعا

ســازمان امور مالیاتی و صاحب نظران و کلیه اشخاصی که این کتاب را مطالعه می فرمایند تقاضا 
دارم، بر نگارنده منت بگذارند و دیدگاه ها، پیشــنهادات و انتقادات خود را به پســت الکترونیک 
rasoolmoraditax@gmail.com  یا صفحه مجازی به آدرس rasool.moradi.tax ارسال 

نمایند تا در چاپ های بعدی، موجبات اصالح و بهبود محتوا فراهم گردد. 
رسول مرادی
پاییز 1401

                                                       



دیباچه نویسنده
مالیات در دوران معاصر دارای دو وجه و کارکرد اصلی می باشــد. هم منبعی اســت جهت تأمین 
درآمد و هم ابزاری است برای سیاست گذاری دولت ها. در کارکرد سیاست گذاری، مالیات به عنوان 
یکی از مهم ترین ابزارهای هدایت غیرمســتقیم دولت ها می باشــد کــه از طریق تأثیر بر فعالیت 

بنگاه های اقتصادی می تواند در سیاست گذاری های توسعه ای نقش کلیدی ایفا نماید.
دولت ها با تدوین نظام مالیاتی مناسب می توانند بر چگونگی دستیابی به هدف های توسعه ای تأثیر 
بگذارند. مالیات بر اساس تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( »پرداختی است 
الزم، اجباری و بالعوض.« از منظر کارکرد درآمدی، مالیات درواقع انتقال بخشــی از درآمدهای 
جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می شود، زیرا ابزار و 
امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته است. اگر بخواهیم یک تعریف کلی 
از مالیات ارائه دهیم، باید بگوییم که »مالیات وجوهی است که دولت باید برای تأمین هزینه های 
عمومی از اشخاص بر اساس قانون اخذ نماید.« ایران را می توان یکی از اولین کشورهایی دانست 
که اقدام به اخذ مالیات نموده اســت. عده ای از تاریخ نگاران معتقدند علی رغم اینکه پیشــینه ی 
مالیات در ایران به پنج هزار سال قبل و به دوره سومریان برمی گردد، ولی برای نخستین بار در دوره 
 پادشــاهی داریوش بود که قوانین مدون مالیاتی وضع و 

ً
حاکمیت سلســله هخامنشی و مشخصا

میزان پرداخت آن معین شد. مالیات در آن زمان  بر دو نوع بود: یکی مالیات نقدی که با وجه رایج 
پرداخت می شد و دیگری مالیات جنســی که »خراگ« نام داشت که بعدها کلمه »خراج« از آن 
مشتق شد. منبع مالیات بردرآمد امالک هم از قدیمی ترین منابع درآمدی حکومت ها جهت اخذ 
مالیات بوده اســت. درگذشته مبنای اصلی اخذ این نوع مالیات عواملی همچون مساحت زمین، 

کیفیت محصول، نوع کشت و دسترسی یا عدم دسترسی به منابع آب بود.
 در کشــورهایی که امالک و مســتغالت بخش اعظم ثروت و سرمایه اشخاص را تشکیل 

ً
معموال

می دهنــد و به عنــوان یک منبع مهم ســرمایه گذاری به حســاب می آید، ســفته بازان )خریداران 
غیرمصرفی( در این بخش شروع به فعالیت می کنند که نتیجه آن افزایش غیرواقعی قیمت هاست 
و لذا توجه ویژه به این بخش به عنوان یک منبع مالیاتی مهم و پایدار جهت تحقق اهداف تثبیتی و 
درآمــدی دولت ضروری می نماید. در باب تجارب جهانی در حوزه مالیات بر امالک باید گفت 
که در بعضی کشــورها قوانین مالیاتی در ســطح محلی و در بعضی دیگر در ســطح ملی و برای 
تمام ایالت ها و بخش ها به طور یکســان وضع می گردد. همچنین در برخی کشورها شهرداری ها 
موظف به وصول این نوع مالیات می باشند و در برخی دیگر سازمان های مالیاتی مسئولیت وصول 

مالیات بردرآمد امالک را بر عهده دارند.                                                        



نوع ســومی از کشــورها هم می باشــند که از روش ترکیبی )همکاری ســازمان امور مالیاتی با 
شــهرداری ها( استفاده می شود. بر همین اساس، نرخ مالیات بر امالک و معافیت ها و ترجیحات 
و تشویقات در کشــورهای مختلف با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی و نوع کاربری امالک 

متغیر می باشد.

رسول مرادی
پاییز 1401

                                                       
                                                                                                                                                      
                            





فصل نخست 
دسته بندی انواع مالیات ها
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گفتار نخست - تقسیم بندی مالیات ها بر اساس پایه های مالیاتی
انواع مالیات ها را بر اساس معیارهای مختلفی می توان تقسیم بندی نمود. از منظر »پایه های مالیاتی1«، 

مالیات به سه دسته، تقسیم بندی می شوند: 
الف( مالیات بر دارایی

ب( مالیات بردرآمد
ج( مالیات بر مصرف

هر پایه مالیاتی شامل یک یا چند منبع مالیاتی۲ می شود. 
بند نخست -  پایه مالیات بر دارایی

 به دست آورده یا از طریق ارث به او رسیده باشد، تعلق 
ً
مالیات بر دارایی، بر آنچه شخص مالک قبال

 به عنوان مکانیســمی برای تعدیل ثروت به کار گرفته می شود و بیشتر 
ً
می گیرد. این پایه مالیاتی عموما

در جوامعی کاربرد دارد که اختالف فاحشی در دارایی افراد آن جامعه وجود داشته باشد .بدین صورت 
اگر دولت ها دارای سیستم مالیاتی کارآمدی باشند می توانند با گرفتن مالیات از صاحبان دارایی های 
کالن و مصرف آن در جهت حمایت از فقرا و کم درآمدها، به توزیع عادالنه درآمد و دارایی در جامعه 
کمک کنند. بر اساس قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/1۲/3 مالیات بر دارایی در پنج منبع 

مالیاتی به شرح ذیل طبقه بندی می گردد:

1-مالیات ساالنه امالک3 )در اصالحیه مورخ  138۰/11/۲7 حذف گردیده است(
۲-مالیات مستغالت۴ مسکونی خالی5  )در اصالحیه مورخ  138۰/11/۲7 حذف گردیده است(

3-مالیات بر اراضی بایر6 )در اصالحیه مورخ  138۰/11/۲7 حذف گردیده است(
۴- مالیات برارث7 

5-مالیات حق تمبر8 

 1 - پایه مالیات : آن بخش از اقتصاد که قانون بر آن مالیات وضع می کند را پایه مالیات می گویند. به عبارت دیگر موضوع و 
سرفصل جامعی که مالیات از آن مطالبه می گردد پایه مالیات نام دارد.

 2 - منبع مالیاتی عبارت است از موضوع دارایی یا درآمد یا مصرفی که مشمول مالیات می شود.
 3 - فصل اول از باب دوم شامل مواد 3 الی 9 ق.م.م

 4 - در فرهنگ نامه های مختلف سه معنی اصلی برای آن ذکر شده است: 1 - زمینی که از آن غله برداشت کنند. ۲ - خانه یا 
دکانی که اجاره بدهند3-  ملکی که درآمد مرتب داشته باشد ، ولی به صورت عام به امالک و مستحدثات آن ها اطالق می گردد.

 5 - فصل دوم از باب دوم شامل مواد 10 و 11 ق.م.م  
 6 - فصل سوم از باب دوم شامل مواد 12 الی 16 ق.م.م

7 - فصل چهارم از باب دوم شامل مواد 17 الی 43 ق.م.م
 8 - فصل چهارم از باب دوم شامل مواد 44 الی 49 ق.م.م
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در جریان تغییراتی که در اصالحیه مورخ  138۰/11/۲7 بر روی قانون مالیات های مســتقیم صورت 
گرفت، مالیات های سالیانه امالک، مستغالت مسکونی خالی و مالیات بر اراضی بایر، حذف شده و 

فقط مالیات برارث و حق تمبر کماکان معتبر است.
 مبحث مالیات بر امالک مسکونی خالی را این بار در فصل 

ً
شــایان ذکر اســت که قانون گذار مجددا

مالیات بردرآمد امالک احیا کرده اســت. البته مطابق احکام قانون بودجه ســنوات 13۹۹ و 1۴۰۰ و 
1۴۰1، مقرر گردید از واحدهای مســکونی و باغ ویالهای گران قیمت و همچنین از مجموع ارزش 
 این موارد 

ً
خودروها اشــخاص طبق ضوابط مشخصی و به نرخ های معین مالیات اخذ شود که طبعا

جزئی از مالیات بر دارایی محسوب می گردند که به صورت موقت )یک ساله( تقنین شده اند. 
بنابراین صرف نظر از احکام بودجه مذکور، مطابق متن قانون مالیات های مستقیم و فصل بندی کنونی، 

در حال حاضر تنها دو منبع از منابع مالیات بر دارایی کماکان معتبر و موجود می باشند:
1- مالیات برارث 

۲- حق تمبر 
بند دوم -  پایه مالیات بردرآمد 

مالیات بردرآمد نوعی مالیات است که توسط دولت بر درآمد اشخاص اعمال می شود و بسته به نوع و 
 مقدار این نوع مالیات برابر با درصدی 

ً
میزان درآمد و عواید پرداخت کننده مالیات متغیر است و عموما

از درآمد، تعیین و تشــخیص می گردد. نرخ های مالیاتی ممکن اســت بســته به نوع یا خصوصیات 
پرداخت کننده مالیات متغیر باشد. در این نوع مالیات، درآمد اشخاص، مبنای محاسبه مالیات است.

 
مالیات بردرآمد  به هفت  منبع مختلف تقسیم می شود 

1-مالیات بردرآمد امالک 1 
۲-مالیات بردرآمد کشاورزی۲  

3-مالیات بردرآمد حقوق3  
۴-مالیات بردرآمد مشاغل۴ 

5-مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی5  

1 - فصل اول از باب سوم  شامل مواد 52 الی 80 ق.م.م
2  - فصل دوم از باب سوم  ماده 81 ق.م.م

3 - فصل سوم از باب سوم  شامل مواد 82 الی 92 ق.م.م
4 - فصل چهارم از باب سوم  شامل مواد 93 الی 104 ق.م.م
5 - فصل پنجم از باب سوم  شامل مواد 105 الی 118 ق.م.م
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6-مالیات بردرآمد اتفاقی1  
7-مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف۲  

بند سوم - پایه مالیات بر مصرف
 این نوع مالیات به طرز غیرمســتقیم بر روی کاالها و خدمات اعمال گردیده و از این طریق دریافت 
 پرداخت کننده نهایی آن حائز اهمیت نیســت. مهم ترین مصداق این نوع مالیات، 

ً
می گردد و اصوال

مالیات بر ارزش افزوده است. 

گفتار دوم - تقسیم بندی مالیات ها بر اساس نحوه وصول 
از دیدگاه و منظر نحوه وصول، مالیات ها در یک دســته بندی کلی به دودســته مالیات های مستقیم و 

غیرمستقیم تقسیم می شوند.
بند نخست - مالیات های مستقیم 

 از اشخاص دریافت می کند و پرداخت کنندگان برای سازمان 
ً
مالیات هایی اســت که دولت مستقیما

امور مالیاتی قابل شناسایی می باشند. از دیدگاه حقوقی و اقتصادی این نوع مالیات ها قابلّیت انتقال به 
 مسئولیت پرداخت مالیات را بر عهده دارد. غیرقابل انتقال 

ً
دیگران را ندارند و مؤّدی3 مالیاتی شــخصا

بودن مالیات به این معنی است که چنانچه شخصی تعهد پرداخت مالیات مؤّدی واقعی را کند، رافع 
مسئولیت شخصی خود مؤّدی اصلی نمی باشد. همچنان که مواد )16۲( و )18۲( ق.م.م مسئولیت 
تضامنی متعهد پرداخت مالیات با مؤّدی اصلی را مقرر کرده اســت. مثل: مالیات بردرآمد اشخاص 

حقوقی و مالیات بردرآمد مشاغل و ...

1 - فصل ششم از باب سوم  شامل مواد 119الی 128ق.م.م
2 - فصل هفتم از باب سوم  شامل مواد 129 الی 131ق.م.م

3 - گزارنده. اداکننده. پرداخت کننده )لغت نامه دهخدا(
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بند دوم - مالیات های غیرمستقیم 
مالیات هایی که دولت به صورت غیرمستقیم از اشــخاص جامعه وصول می کند و شناسایی هویت 
 برای سازمان مالیاتی حائز اهمیت نیست. مالیات غیرمستقیم 

ً
پرداخت کنندگان نهایی مالیات معموال

 مصرف کننده( که مالیات 
ً
 مغازه خرده فروشی( از اشــخاص )مثال

ً
توسط یک یا چند واســطه )مثال

مذکور را به صورت بخشــی از بهای کاال یا خدمت خریداری شده پرداخته اند، جمع آوری می شود. 
ســپس این واسطه  مالیات های دریافتی را به دولت پرداخت می کند و به همین علت این نوع مالیات 
قابلّیت انتقال1 بســیار زیادی دارد و مقنن آن را به نوعی غیرمستقیم بر کاالها و خدمات وضع می کند. 

مثال بارز این نوع مالیات در ایران، مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

1 - انتقال مالیات )Tax shifting(. انتقال مالیات هنگامی رخ می دهد که پرداخت کننده مالیات تمام یا قسمتی از مالیات 
پرداختی خود را از دیگری اخذ کند و در حقیقت بار مالیاتی خود را به شخص دیگر منتقل کند.

 داده نمای شماره )1-1(: تقسیم بندی انواع مالیاتی

انواع مالیات

مالیات مستقیم

مالیات بر دارایی

امالکحق تمبرمالیات بر ارث

کشاورزی

حقوق

مشاغل

اتفاقی

اشخاص
  حقوقی

مالیات
  بر ارزش افزوده

مالیات برمالیات بر درآمد
 تولید و واردات

مالیات بر
 مصرف و فروش

مالیات غیر مستقیم
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یکی از منابع مالیاتی در ایران، مالیات بردرآمد امالک و مستغالت است. همان طور که پیش تر اشاره 
شــد، مالیات بردرآمد امالک و مســتغالت یکی از انواع مالیات های مستقیم است که زیرمجموعه 
مالیات بردرآمد قرار می گیرد و در تقســیمات قانون مالیات های مستقیم در فصل اول از باب سوم به 
آن پرداخته  شده است. در حال حاضر طبق تقسیمات قانون مالیات های مستقیم ایران، مالیات هایی 
همچون مالیات بر نقل وانتقال قطعی امالک، مالیات بردرآمد اجاره، مالیات بر حق واگذاری محل در 
ذیل مالیات بردرآمد امالک قرار گرفته اند. اما باید توجه داشت که نمی توان تمامی این اقسام را نوعی 
مالیات بردرآمد امالک دانست بلکه مواردی چون »مالیات بر نقل وانتقال قطعی امالک« یا »مالیات بر 
 منصرف از قضیه کسب سود یا تحمل زیان محاسبه می شوند و انتقال ملک 

ً
حق واگذاری محل« کال

به هرحال و صرف نظر از این جنبه قضیه مشــمول مالیات به »نرخ مقطوع« می باشد. به عبارت دیگر، 
مالیات بر عمل انتقال تعلق می گیرد و نه سود و زیان حاصل از آن. اما در برخی مصادیق دیگر مانند 
مالیات بر اجاره امالک، تعبیر »درآمد« صحیح است؛ لذا باید گفت استفاده از تعبیر درآمد امالک در 

این موارد نوعی مسامحه در تعبیر بوده و تعبیر دقیق تر، »مالیات بر امالک« است. 

داده نمای شماره )1-2(: انواع پایه های مالیاتی

انواع پایه هاي مالیاتی 

مالیات بر داراییمالیات بر مصرف

مالیات مستقیممالیات غیر مستقیم

مالیات بر درآمد



فصل دوم 
مالیات  بردرآمد اجاره امالک
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گفتار نخست - مقدمات و پیش نیازهای حقوقی
با توجه به اینکه فصل مالیات بردرآمد امالک دارای مطالب و مفاهیم مختلف حقوقی می باشــد لذا 
برای اشراف و تسلط بهتر بر مطالب مرتبط با مالیات امالک، شناخت برخی از تعاریف و اصطالحات 
ضروری می نماید و چون موضوع حقوق مالیات بر امالک، در مورد اموال غیرمنقول بوده و پیشــینۀ 
ادبیات حقوقی در مورد امالک به طور اخص و »مال« به طور اعم، در حقوق مدنی ایران ایجاد گردیده 
است، لذا برای فهم بهتر و تسریع در امر انتقال مطلب، بهتر است در مورد این مفاهیم، آشنایی نسبی 

حاصل شود. 
حق، امتیاز و اقتداری اســت که هر شــخص به موجب قانون در برابر سایر اشخاص از آن برخوردار 
است که این حق ممکن است مالی یا غیر مالی باشد؛ حق مالی بر دو قسم است: 1- حق دینی: حقی 

که شخص )طلبکار( نسبت به شخص دیگری )بدهکار( دارد؛ ۲- حق عینی
بند نخست - انواع حقوق عینی

 آن را اعمال کند.1  
ً
حق عینی: حقی است که شخص، نسبت به مال دارد و می تواند مستقیما

انواع حقوق عینی اصلی مطابق ماده ۲۹ قانون مدنی به شرح ذیل می باشد:
1- مالکّیت اعم از عین یا منفعت

۲- حق انتفاع
3- حق ارتفاق 

الف - حق مالکّیت
این حق کامل ترین حق عینی است. یعنی مالک طبق ماده 3۰ قانون مدنی حق هرگونه تصرف و انتفاع 

دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. 
مال بر دو نوع است: 

1- عین: اصل مال )مثل تمام اشیا( 
۲- منفعت یعنی فایده و ثمره و نفع عین

مثال: منفعت خانه »سکونت« در آن و منفعت ماشین »سواری« آن است.
1- مالکّیت عین: شخص هم مالک اصل مال است و هم مالک منافع آن

۲- مالکّیت منفعت: در این نوع از مالکّیت، اصل )عین( مال متعلق به دیگری است مانند عقد اجاره 
که در آن عین متعلق به موجر و منفعت متعلق به مستأجر است.

1 - بیات، فرهاد )1400(، حقوق مدنی، شرح جامع قانون مدنی،تهران، انتشارات ارشد، ص. 51. 
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با توجه به مراتب پیش گفته در مورد انواع مال، و انواع مالکّیت، لذا از ترکیب انواع مال با انواع مالکّیت 
می توان نتیجه گرفت که؛ مالکّیت می تواند سه حالت داشته باشد: 

1- شخص هم مالک عین و هم مالک منفعت است. مثل خانه و ماشین 
۲- شخص مالک عین است و مالک منفعت نیست. مثل موجر1 

3- شخص مالک عین نیست و مالک منفعت است. مثل مستأجر
ب -  حق انتفاع   

مطابق ماده ۴۰ قانون مدنی: »حق انتفاع عبارت از حقی اســت که به موجب آن شخص می تواند از 
 
ً
 مالک خانه ای که فعال

ً
مالی که عین آن، ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.« مثال

به آن احتیاج ندارد، آن را به دوست خود داده که از آن استفاده کند، یعنی به او حق بهره برداری و انتفاع 
داده است.

انواع حق انتفاع۲ عبارت اند از :
1 – ُعمری : وقتی مالک مالی به موجب یک قرارداد، حق انتفاعی را به مدت عمر خودش یا مدت عمر 
 فردی 

ً
منتفع یا مدت عمر شخص ثالثی، به دیگری بدهد، حق انتفاع از نوع عمری خواهد بود.3 مثال

استفاده از محصوالت باغ خود را برای مدت عمر خودش به فرد دیگری می دهد و می گوید تا زمانی 
که من زنده هستم می توانی از محصول این باغ استفاده کنی. یا می گوید تا زمانی که زنده هستی و یا 

حتی می گوید تا زمان زنده بودن پسرم، محصوالت این باغ در اختیار تو است .
۲ – ُرقبی : حق انتفاعی اســت که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار شده باشد.۴ مثال این مورد 

زمانی است که مالک برای مدت سه سال حق استفاده از اتومبیل خود را به شخص دیگری بدهد.
3– ُســکنی : اگر کســی تنها حق سکونت در مســکنی را به دیگری بدهد، حق انتفاع از نوع ُسکنی 

خواهد بود که می تواند از نوع رقبی باشد یا عمری.
۴– حبس مطلق : طبق ماده ۴۴ قانون مدنی اگر مالک برای حق انتفاع هیچ مهلتی مشــخص نکرده 
باشد، حبس مطلق خواهد بود؛ در این صورت امکان انتفاع تا زمان فوت مالک برقرار خواهد بود مگر 

اینکه مالک از حق انتفاع رجوع کند.

1 - به استناد ماده 466 ق.م اجاره دهنده را موجر گویند که ممکن است مالک ملک باشد یا مالک نباشد.
2 - مواد 41 تا 54 قانون مدنی، انواع حق انتفاع و احکام مرتبط با آن ها را بیان کرده است.

3 - ماده 41 قانون مدنی
4 - ماده 42 قانون مدنی
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ج-حق ارتفاق1 
 ارتفاق حقی اســت برای شخص در ملک دیگری.۲ به طور مثال فرض کنید مالک زمینی برای اینکه 
بتواند به جاده دسترسی پیدا کند، باید از داخل ملک مجاور خود عبور نماید تا به جاده برسد. در اینجا 
قانون )با توافق طرفین( به صاحب ملک پشتی اجازه می دهد تا از ملک دیگری )ملک مجاور جاده( 

استفاده نماید. 
بند دوم - تفاوت های مالکّیت منافع و حق انتفاع 

باوجودآنکه بین مالکّیت منافع و حق انتفاع شباهت زیادی وجود دارد اما باید توجه داشت که این دو 
مفهوم، از نظر ماهوی و کاربردی، باهم تفاوت هایی دارند که مهم ترین این تفاوت ها عبارت اند از:

حــق انتفاع یک درجه ضعیف تر از مالکیت منافع اســت.در مالکّیت منافــع، مالک، حق همه گونه 
 می تواند مال خود را بفروشد. اما در حق 

ً
تصرف و انتفاع در مایملک خود را دارد )ماده 3۰ ق.م(. مثال

انتفاع، صاحب حق، مالک حق نیســت. یعنی نمی تواند دخل و تصرف مالکانه در آن نماید، و فقط 
می تواند، »از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.« به عنوان مثال، 
مســتأجر به موجب عقد اجاره، مالک منافع مال مورد اجاره می شــود؛ لذا می تواند همین منافع را به 
دیگری منتقل نماید. چرا که مســتأجر، »مالک منافع« عین مستأجره است. اما اگر پدری برای فرزند 
خود نسبت به یک مغازه، حق انتفاع ایجاد نماید، فرزند فقط حق خواهد داشت از این مغازه، استفاده 

کند و حق واگذاری به دیگری را نخواهد داشت.

گفتار دوم - مبحث اجاره در قانون مدنی 
جهت شــناخت و اشراف کافی بر مبحث اجاره، به تشریح و تبیین این عقد مهم و جایگاه آن در قانون 

مدنی ایران پرداخته می شود. 
یکی از عقود بسیار مهم در حقوق مدنی، عقد اجاره است. اجاره از جمله عقودی است که کاربرد فراوانی 
دارد و امروزه بسیار مورداستفاده مردم قرار می گیرد. عقد اجاره طبق ماده ۴66 قانون مدنی عبارت است 
از »عقدی که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر، اجاره کننده 
را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.« به عبارت دیگر، اجاره عبارت است از: تملیک منفعت 

به عوض معلوم. اجاره به اعتبار موضوع آن، طبق ماده ۴67 قانون مدنی بر سه قسم است:
الف( اجاره اشیا      ب( اجاره حیوان      ج( اجاره انسان

1 - مواد 93 تا 108 قانون مدنی
2 - ماده 93 قانون مدنی
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در اجاره اشیا: به شخصی که منافع عین مال خود را به دیگری تملیک می کند »موجر«، به شخصی که 
در برابر پرداخت اجاره بها، مالک منافع عین مستأجره می شود »مستأجر« و به عین مالی که منافع آن به 
اجاره داده می شود مانند خانه یا زمین »عین مستأجره« و به آنچه مستأجر به عنوان عوض برای تملیک 

منافع به موجر می دهد، »مال االجاره« گفته می شود.
بند نخست - اوصاف عقد اجاره
الف - اجاره از عقود تملیکی است

یعنی بعد از انعقاد عقد اجاره، مستأجر مالک منفعت مورد اجاره می شود و حق هرگونه دخل و تصرف 
در منافع مورد تملیک را پیدا می کند مگر مواردی که به موجب قانون یا قرارداد استثنا شده باشند.

ب- اجاره عقد الزم است 
یعنی عقد اجاره پس از انعقاد توسط طرفین غیر قابل فسخ بوده و با فوت، سفه یا جنون یکی از طرفین 
از بین نمی رود؛ لذا چنانچه شــخصی مغازه ای را به مدت یک ســال اجاره دهد، هیچ  یک از طرفین 

نمی توانند قبل از انقضای مدت اجاره، آن را فسخ کنند. 
نکته - به موجب ماده ۴۹7 ق.م در دو مورد، اجاره با فوت موجر یا مستأجر از بین می رود:1 

1-اگر موجر فقط برای مدت عمر خود، مالک منافع عین مستأجره بوده باشد، با فوت او اجاره باطل 
می شود.

۲-اگر در عقد اجاره قید مباشرت مستأجر شده باشد، اجاره به فوت مستأجر باطل می شود.
ج - اجاره از عقود معوض است

در اجاره، تملیک منفعت در ازای عوض معلوم انجام می گیرد. بر این مبنا در عقد اجاره دو مورد معامله 
داریم، یکی منافع عین مســتأجره که از جانب موجر به مستأجر تملیک می شود و دیگری اجاره بها یا 
مال االجاره که مســتأجر به موجر می دهد یا تعهد پرداخت آن را می نماید. در عقد اجاره مال االجاره، 
منفعت اســت اما عوض آن می تواند هر مالی باشد. یعنی اجاره بها می تواند عین، منفعت، حق مالی 

یا ِدین باشد. 
د - اجاره از عقود مدت دار است

منظــور از مدت دار بودن عقد اجاره  این اســت که تملیک منفعت باید در مدت معین انجام شــود. 

1 - توجه داشته باشید که این دو مورد استثنا نیستند. بلکه طبق قاعده محسوب می شوند. در ضمن اصطالح بطالن در اینجا با 
مسامحه استفاده شده و اساتید حقوقی معتقدند این بطالن در معنای واقعی خودش به کار نرفته. چرا که بطالن یعنی از ابتدا چیزی 

منعقد نشده. ولی در اینجا اجاره منعقد شده ولی بعدا به واسطه حادثه ای – فوت موجر یا مستاجر- امکان ادامه دادن نیست.
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در این باره ماده ۴68 قانون مدنی مقرر می دارد: »در اجاره اشیا مدت اجاره باید معین شود و اال اجاره 
باطل است.« 

ه  - اجاره از عقود رضایی است
اجاره به صرف ایجاب1 و قبول۲  طرفین، به هر وســیله ای اعالم شود، منعقد شده و تشریفاتی جهت 

انعقاد آن الزم نیست.
و - مورد اجاره باید از اموال قابل بقاء و مصرف نشدنی باشد

دراین خصوص ماده ۴71 قانون مدنی مقرر می دارد: »برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره 
با بقاء اصل آن ممکن باشد.«

گفتار سوم -  جایگاه اجاره در استانداردهای حسابداری ایران    
»اســتاندارد حسابداري  ایران« در استاندارد شماره ۲1 به حسابداری اجاره ها پرداخته و در بند 5 این 
استاندارد، اجاره را بدین گونه تعریف نموده است: »موافقت نامه ای  است  که  به موجب  آن ، اجاره دهنده  
در قبال  دریافت  مبلغ  یا مبالغ  مشخصی  حق  استفاده  از دارایي  را براي  مدت  مورد توافق به  اجاره کننده  

واگذار می کند.« و در ادامه به مبدأ و دوره اجاره به شرح زیر اشاره می کند: 
بند نخست - آغاز اجاره 

آغاز اجاره: »عبارت  است  از تاریخ  در اختیار گرفتن  دارایی  یا آغاز تعلق  گرفتن  اجاره بها، هرکدام مقدم  
است .«

بند دوم - دوره  اجاره  
دوره  اجاره : »عبارت  از دوره  غیر قابل فســخی3   اســت  که  اجاره کننده ، دارایــي  موردنظر را براي  آن  
دوره  اجاره  کرده  اســت  به اضافه هر مدت زمان دیگري  که  اجاره کننده  اختیار دارد اجاره  آن  دارایی  را با 
پرداخت  یا بـدون  پرداخت  مبلغ  اضافـی  ادامه  دهد و در آغاز اجاره  اطمینان  معقولی  وجود داشته  باشد 

که  اجاره کننده  از این  اختیار استفاده  خواهد کرد.«

1 - ایجاب به معنای اعالم اراده  یک شخص به شخص دیگر برای انعقاد قرارداد می باشد. در واقع ایجاب، پیشنهاد انجام یک 
معامله به شخص دیگر است.

ابراز شده برای انعقاد  2 - قبول در لغت به معنای پذیرش و پذیرفتن است و در اصطالح عبارت است از رضایت به ایجاب 
قرارداد.

3 - دوره اجاره، ضرورتا غیر قابل فسخ نیست. ممکن است یکی از طرفین برای خودش حق فسخی قایل شده باشد. امری که 
اتفاقا در قرارداد های اجاره، مرسوم است.
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گفتار چهارم -  اشخاص مشمول مالیات بردرآمد اجاره امالک
درآمدهایی که اشــخاص ممکن است به دست بیاورند؛ در باب ســوم قانون مالیات های مستقیم، 
به موجب فصل های اول تا هفتم، دســته بندی شــده و در ابتدای هر فصل، ماده ای به تعریف مفهوم 
آن درآمد و محدوده مالیات ســتانی آن فصل اختصاص یافته. مقنن این ماده همواره در آغاز هر فصل 
قرارداده اســت. فصل مالیات بردرآمد امالک نیز از این قاعده مستثنا نبوده و ماده 5۲ ق.م.م ماده پایه 
این فصل می باشد. این ماده تصریح دارد: »درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق 
خود نسبت به امالک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد 

اجاره امالک می باشد.«

داده نمای شماره )2-1(: تحلیل مفاهیم مندرج در ماده 52 ق.م.م

حقوق
(منفعت/عین) مالکیت 

(خارجی/ایرانی ) حقیقی

(خارجی/ایرانی ) حقوقی 

محل وقوع ملک

حق انتفاع

اشخاص

هامعافیت 

ایران

:کسرمی شود

م تحلیل مفاهی
 مندرج در ماده 

   م.م.ق  52
ملک

عرصه

اعیان

حق ارتفاق به ملک غیر
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داده نمای شماره )2-2(: انواع مالکیّت اشخاص نسبت به اموال

داده نمای شماره )2-3(: تقسیم بندی اشخاص از منظر علم حقوق 

یح انواع اشخاص بند نخست – آشنایی با مفهوم شخص و تشر
شخص، موجودی را گویند که قابلّیت برخورداری از حقوق و تکالیف را دارد، مانند یک انسان یا یک 
شرکت تجاری که می تواند حقوقی مانند مالکّیت بر اموال داشته باشد یا تکلیفی مانند اجرای تعهدات 

قراردادی داشته باشد.1 

1- توکلی، محمد مهدی )1400(، مقدمه علم حقوق، تهران، مکتوب آخر، ص 153

مالکیت انواع 
اشخاص نسبت 

به اموال

مالو هم مالک منافع عین است هم مالک شخص، 

ولی منافع مال، به متعلق به دیگري است عین مال، 

شخص دیگري واگذار گردیده است

مالکیت عین

منفعتمالکیت 

انواع اشخاص 
از نظر علم 

حقوق

اشخاص 
انسانحقیقی

اشخاص 
حقوقی

اشخاص حقوق 
خصوصی

حقوق اشخاص 
عمومی

دولت

دولتی مثل نهادهاي عمومی غیر 
شهرداریها و بنیادها و هالل 

... احمروکمیته امداد و 

برخی نهادهاي تجاري مانندصندوق 
 صندوق الف و ب/ گذاريهاي سرمایه 

ورشکستگی 

)عام و خاص(موقوفات

ر انتفاعی و غی( تجاريموسسات غیر 
)انتفاعی

شرکتهاي تجاري 

خصوصی حرفه اي موسسات 
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داده نمای شماره )2-4(: انواع واگذاری حقوق ناشی از امالک

یف درآمد مشمول مالیات  بند دوم - تعر
مقنن در ماده 5۲ ق.م.م از واژه »درآمد« استفاده کرده، پس به طور معمول »صاحب درآمد« به عنوان 
مؤدی مالیاتی شناخته می شود. در خصوص مالیات بردرآمد اجاره، »موجر« مؤّدی محسوب می گردد 
و در خصوص »رهن تصرف« به موجب قسمت اخیر ماده 53 ق.م.م، »راهن« در حکم موجر خواهد 
بود و به تبع آن، احکام مالیاتی اجاره نیز بر رهن تصرف قابل اعمال اســت.1  بنابراین چنانچه، طرف 
مقابل )مســتأجر( به موجب قراردادی خود را متعهد به پرداخت مالیات بردرآمد اجاره نموده باشــد، 
مؤّدی واقعی با تمســک به توافق خود با مستأجر نمی تواند از پرداخت مالیات اجتناب نماید و چنین 

توافقاتی نافی حق مراجعه سازمان امور مالیاتی به مؤّدی )صاحب درآمد(، نمی شود. 
البتــه طبق نظریه دفتر فنی ســازمان امور مالیاتی تنها درصورتی که قــرارداد انتقال مالیات به صورت 
»رسمی« تنظیم شده باشد سازمان حق مراجعه به هر دو طرف قرارداد را به صورت تضامنی دارا خواهد 
شــد. چرا که به موجب ماده 18۲ ق.م.م کسانی که پرداخت مالیات دیگری را »تعهد« کرده باشند در 
حکم مؤدی محســوب و از نظر وصول بدهی، طبق مقــررات قانونی اجرای وصول مالیات ها با آنان 
رفتار خواهد شد. شــایان ذکر است این نظریه دفتر فنی ســازمان امور مالیاتی مطابق دادنامه شماره 
1۴۰۰۰۹۹7۰۹۰5813111 مــورخ 1۴۰۰/11/3۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید 
و لذا بر اساس دادنامه مذکور تعهد مستأجر به پرداخت مالیات موجر، به موجب سند غیررسمی هم

1- دادنامه شماره 79/62 مورخ 1379/2/18 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

انواع واگذاري 
 حقوق ناشی از امالک

بالعوض و 
محاباتی 

ات مشمول فصل مالی
بر درآمد اتفاقی

 فصل مالیاتمشمول 
امالكبر درآمد  معوض
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امکان پذیر اســت و الزامی به رســمی بودن تعهد در این خصوص وجود ندارد. پس از این مقدمه در 
خصوص مفهوم درآمد به تعریف »درآمد مشمول مالیات« می پردازیم. »درآمد مشمول مالیات« به 
معنای آن بخشی از درآمد اشــخاص حقیقی یا حقوقی است که از آن برای محاسبه مالیات بردرآمد 
 
ً
استفاده می شود و نرخ مالیاتی حسب مورد به آن اعمال می شود؛ بنابراین درآمد مشمول مالیات لزوما

برابر با کل درآمد مؤدی نمی باشد.
بند سوم – حوزه مکانی شمول فصل مالیات بردرآمد امالک در قانون مالیات های مستقیم 

ماده 5۲ ق.م.م درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به امالک »واقع 
در ایران« را مشمول مالیات بردرآمد امالک دانسته است؛ لذا مطابق این حکم امکان مطالبه مالیات بر 
امالک در خارج از ایران وجود ندارد؛ لذا وصف ایرانی به محل استقرار ملک بر می گردد و ارتباطی به 

تابعیت و یا اقامت مالک یا موجر ندارد. 
یف نرخ مالیاتی  بند چهارم - تعر

به درصد، مبلغ یا نسبتی از مأخذ یا درآمد مشمول مالیات که مبلغ مالیات را تعیین می کند نرخ مالیاتی 
گفته می شود.

به عبارت دیگر، پس از آنکه مأخذ یا درآمد مشــمول مالیات تعیین شــد، بخشی از آن به عنوان مبلغ 
مالیات تعیین می گردد که در اکثر موارد این بخش درصدی از مأخذ یا درآمد مشمول مالیات می باشد 
 مبلغ معینی از مأخذ یا درآمد مشمول مالیات هم می تواند باشد. مثل در ماده ۴۴ ق.م.م که 

ً
ولی بعضا

برای هر برگ چک ۲۰۰ ریال مالیات تعیین شده است. به عالوه نرخ مالیات در برخی دیگر از موارد، 
نســبتی از مأخذ یا درآمد مشمول مالیات می باشد. مثل در ماده ۴8 ق.م.م برای سهام و سهم الشرکه 

شرکت های تجاری نیم در هزار مبلغ سرمایه، مالیات تعیین شده است.
از یک دیدگاه نرخ های مالیاتی به انواع ذیل تقسیم بندی می شوند:

 الف: نرخ مالیات تناسبی )نرخ ثابت(: نرخی که بدون توجه به تغییرات مبنای مالیات، همیشه ثابت 
است.

 ب: نرخ مالیات تصاعدی: برعکس نرخ تناسبی با افزایش مأخذ مالیات مقدارش افزایش می یابد.
ج:  نرخ مالیات تنازلی:  با افزایش مأخذ مالیاتی از نرخ مالیات کاسته می شود.
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داده نمای شماره )2-5(: حاالت مختلف نرخ های مالیاتی

نکته
برخــی اوقات نــرخ مالیــات یک منبــع تابع نــرخ مالیات منبــع دیگری 
می باشــد. به عنــوان مثــال قانون گــذار در بنــد ۲ مــاده 17 ق.م.م نــرخ 
مالیات برارث ســهام و سهم الشــرکه را معــادل یک و نیم برابــر نرخ های 
ماده تبصــره 1 مــاده 1۴3ق.م.م و 1۴3 مکــرر ق.م.م مقرر نموده اســت.

بند پنجم- نرخ مالیات بردرآمد اجاره امالک
الف - اشخاص حقیقی

قانون گذار نرخ مالیات بردرآمد اجاره اشخاص حقیقی را به صورت تصاعدی در نظر گرفته است و این 
نرخ ها در ماده 131ق.م.م ذکر گردیده است.

نرخ نزولینرخ صعودي( مقطوع ) نرخ ثابت

با افزایش یا 
ماخذ، کاهش 

تغییري در نرخ 
ایجاد نمی گردد

با افزایش ماخذ 
نرخ مالیات  ،مالیات

افزایش می یابد 

با افزایش ماخذ 
نرخ مالیات مالیات، 

کاهش می یابد

----م.م.ق 131ماده م.م.ق 105ماده 

حاالت مختلف نرخ مالیاتی
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نــرخشــرح

تا میزان 5۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه

تا میزان1,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه نسبت به مازاد5۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تا میزان 5۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه

%15

%۲۰

%۲5

جدول نرخ های ماده 131 قانون مالیات های مستقیم1 

1- به موجب تصویب نامه شماره  778۹۹/ ت 5۹7۲8 ه  مورخ 1401/5/9 هیئت وزیران، نرخ ماده 131 به شرح ذیل تعدیل 
گردیده است : تا میزان دو میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ 15% . نسبت به مازاد دو میلیارد ریال  تا چهار میلیارد 

ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ 20% .نسبت به مازاد چهار میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ %25.

داده نمای شماره )2-6(: انواع نرخ های مالیات بردرآمد امالک با توجه به شخصیت مؤدیان مالیاتی 

ب- اشخاص حقوقی 
نــرخ مالیات بردرآمد جهت اشــخاص حقوقی طبق مــاده 1۰5 ق.م.م )۲5%( می باشــد. در مورد 
اشخاص حقوقی همان طور که در ادامه به تفصیل خواهیم گفت درآمدها و هزینه های منابع مختلف 

تجمیع می گردد.

نرخ مالیات بر درآمد 
امالک

 131طبق نرخهاي ماده اشخاص حقیقی
م.م.ق

م.م.ق 105ماده طبق نرخ 
)درصد25(  اشخاص حقوقی
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گفتار پنجم- درآمد مشمول مالیات اجاره امالک
مطابق ماده 53 ق.م.م درآمد مشــمول مالیات امالکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت اســت از 
کل مال االجاره، اعم از نقدی و غیرنقدی، پس از کسر ۲5 % بابت هزینه ها و استهالکات1 و تعهدات 

مالک نسبت به مورد اجاره.

1-  تخصیص سیستماتیک )نظام مند( مبلغ استهالک  پذیر یک دارایی طی عمر مفید آن را استهالك می گویند.

  75 % × کل مال االجاره = درآمد مشمول مالیات اجاره امالک

نکته 1–  قانون گذار در خصوص پذیرش هزینه ها و استهالکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره 
بدون ورود به جزئیات، و بدون توجه به میزان هزینه واقعی، حکم کلی پذیرش ۲5 درصد بابت موارد 
مذکور را صادر نموده اســت و لذا چنانچه مالک )موجر( هیچ هزینه ای دراین خصوص بابت ملک 
مورد اجاره انجام نداده باشد و یا خیلی بیشتر از ۲5 درصد هزینه نموده باشد، باز هم در اجرای حکم 
 ۲5 درصد بابت هزینه ها و استهالکات و تعهدات مالک از درآمد اجاره امالک 

ً
ماده 53 ق.م.م صرفا

کسر می گردد.
نکته 2- مطابق بند 8 دستورالعمل شماره 5۲۴ مورخ 13۹۹/1۲/۲ سازمان امور مالیاتی در مواردی 
که موجر زمین فاقد مســتحدثه ای را به اجــاره واگذار می نماید نیز اعمال کســر ۲5 درصد بر کل 
مال االجاره اعم از نقدی و غیرنقدی بابت هزینه ها و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره برای تعیین 

درآمد مشمول مالیات ضروری خواهد بود.
یف مال االجاره بند نخست - تعر

مال االجاره به معنی اجاره بها اســت، یعنی اجرت و عوض منافع مالی که به موجب عقد اجاره معین 
می شود.

با توجه به اینکه قانون گذار در متن ماده 53 ق.م.م از عبارت »مال االجاره« بدون عبارت »پرداختی« 
 موجر درآمد را به روش تعهدي 

ً
اســتفاده نموده، حتی اگر مبلغی بابت اجاره پرداخت نگردد )مثــال

 شامل رهن )قرض الحسنه( باشد(، به صورت معمول، موجر 
ً
کســب نماید یا نوع قرارداد اجاره صرفا

موظف به پرداخت مالیات اجاره می باشد مگر تحت حاالت خاصی که در ادامه تشریح خواهد شد.
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ابهام : رهن عرفی یا رهن قانونی ؟

در اصطالح حقوقی، رهن عقدی اســت که به موجب آن مالــی وثیقه دین قرار گیرد و به 
همین علت گفته اند که رهن وثیقه ای اســت برای طلــب مرتهن. »رهِن تصرف« عقدی 
اســت که مال مورد رهن بعد از قبض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن 

بهره مند گردد. 
 مثال: آقای شــمس خانه اش را جهت گرفتن وام در رهن بانــک ملی می گذارد. در واقع 
این خانه ضمانت بازپرداخت اقساط وام ایشــان است. حال اگر در دوره ای که این خانه 
در رهن بانک ملی است، بانک اجازه تصرف در عین مرهونه)خانه( را نیز داشته باشد، به 
این حالت  »رهن تصرف« گفته می شود. در عقد رهن، ملکیت عین و منافع در مالکّیِت 
راهن)آقای شمس( باقی می ماند و راهن برای استفاده از منافع مال مرهونه، نباید عوضی 
به مرتهن )بانک ملــی( پرداخت کند؛ اما اگر مرتهن در مدت رهن بخواهد از منافع مال 
مرهونه اســتفاده نماید، الزم اســت که عوض این منافع را به راهــن پرداخت نماید. این 
عوض، برای راهن نوعی درآمد محســوب می شــود که بر اساس قوانین مالیاتی، در زمرۀ 

درآمد ناشی از اجارۀ امالک قرار می گیرد.
 رهن عرفی: به معنی وجه همراه با اجاره بهاســت که به آن ودیعه یا پول پیش نیز اطالق 
می شود که از لحاظ حقوقی این الفاظ صحیح نمی باشد و پیشنهاد می شود از واژه »قرض 
الحسنه« استفاده شود. بنظر می رسد در رویۀ عملی، رهن عرفی به اشتباه جایگزین رهن 
حقوقی شده است. و در این کتاب نیز هر جا واژه »رهن« مورد استفاده قرار می گیرد مراد 

همان وجه »قرض الحسنه« است. 
مطابــق رأی هیئــت عمومی دیوان عدالت اداری به شــماره 86/۴ مــورخ 1386/1/1۹ 
نمی توان »رهن غیر تصرفی« که فی نفســه موجب تحقــق درآمد برای راهن نمی گردد را 

مشمول احکام مالیات بردرآمد امالک تلقی نمود.    
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 با توجه به اینکه مقنن در ماده 5۴ ق.م.م مقرر کرده اســت که درآمد اجاره بر اســاس قرارداد اعم از 
رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد، ابتدا باید به بررسی و شناخت قرارداد و مفهوم 

سند رسمی و غیررسمی در قوانین موضوعه بپردازیم.
بند دوم – سند رسمی و سند عادی از منظر قانون مدنی  )ماده 1287 ق.م(

سند رسمی: مطابق مادة 1۲87 قانون مدنی سند رسمی عبارت است:
1- از اسنادی که در اداره ثبت اسناد و امالک ثبت شده باشد

۲- اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.
3- اسنادی که نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم شده باشد مثل شناسنامه 

ســند عادی: سند عادی عبارت از نوشته هایی است که مردم میان خود تنظیم می کنند که می تواند در 
دادگاه جهت اثبات حق یا موضوعی قابل استفاده است. به عبارت ساده تر می توان گفت هر سندی که 

فاقد خصوصیات و عناصر سند رسمی باشد سند عادی محسوب می گردد.  
سند مالکّیت: سندی رسمی است که موید مالکیت شخص است. 

نکته - چنانچه واگذاری محل به موجب »ســند عادی« انجام شود تاریخ آن، همان تاریخ مندرج در 
سند عادی خواهد بود، چرا که به عنوان مثال در موضوع انتقال منافع ملک، به موجب ماده ۴6۹ قانون 
مدنی »مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای 
مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.« براین اساس جهت تشخیص تاریخ شروع رابطه 
استیجاری، دو فرض پیش بینی شده است: فرض اول هنگامی است که طرفین در حین انعقاد قرارداد 
اجاره تاریخ شــروع عقد را قید می نمایند که همین تاریخ، مالک شــروع قرارداد است. فرض دوم در 
صوت عدم تعیین تاریخ شروع اجاره است که قانون گذار شروع اجاره را همان تاریخ وقوع عقد تلقی 

نموده است.
از ســوی دیگر، درصورتی که تاریخ انعقاد قرارداد به موجب ســند عادی، مقدم بر تاریخ تنظیم سند 
رسمی باشد مطابق ماده 7۰ قانون ثبت اسناد و امالک کشور سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، 
رســمی است و »تمام محتویات« و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر آن که مجعولیت 
آن ثابت شود؛ بنابراین در این حالت نیز »تاریخ انتقال به موجب سند عادی« که از جمله »محتویات« 

سند رسمی است معتبر و مالک تعیین زمان انتقال خواهد بود. 
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گفتار ششم - نحوه تعیین اجاره بها و تعیین درآمد مشمول مالیات امالک اجاری
تا قبل از اصالحیه 13۹۴/۴/31مبالغ ارزش اجاری امالک به شرح داده نمای ذیل مشخص می گردید:

داده نمای شماره )2-7(: تأثیر انواع اجاره نامه در تعیین درآمد مشمول مالیات
 قبل از اصالحیه 4/31/ 1394

اما پس از اصالحیه 13۹۴/۴/31 این رویکرد تغییر نموده و مطابق ماده 5۴ اصالحی ق.م.م از ابتدای 
سال 13۹5، درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد 
و لذا نوع قرارداد از حیث رســمی یا عادی بودن تأثیری در رد یا پذیرش اجاره نامه توسط سازمان امور 
مالیاتی ندارد. قانون گذار در ماده 5۴ ق.م.م جهت تســهیل و شفاف سازی در امر حسابرسی مالیاِت 
اجاره امالک از »روش استانداردســازی« استفاده نموده است. بدین صورت که معیار و پارامتر کمی 
تعریف نموده اســت )8۰ درصد( و مأمورین مالیاتی را مکلف نمــوده در حالت عادی و به صورت 
معمول قراردادهای اجاره را با معیار و پارامتر مشــخص شده در ماده 5۴ ق.م.م تطبیق دهند. مقنن به 
جهت انعطاف پذیری و امکان اجرای بهتر و منصفانه تر قانون، انحراف از این پارامتر را تا بیست درصد 

پذیرفته است.

الف با هر مبلغی قابل قبول خواهد بود مگر آنکه مدرکی خ
آن واصل گردد

مبلغ  اگر مبلغ اجارنامه بیشتر از
دفترچه ارزش اجاري باشد

اجارنامه 
عادي

ه قبل از اصالحی
1394/4/31  

اجارنامه 
عادي

اجارنامه 
رسمی

دفترچه 
ارزش اجاري

مبنا

لغ مباجارنامه کمتراز اگر مبلغ 
مبنادفترچه ارزش اجاري باشد
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انواع قرارداد اجاره از حیث نحوۀ پرداخت اجاره بها
 قراردادهای اجاره  از حیث نحوۀ پرداخت اجاره بها به یکی از این چهار روش منعقد می گردد:

ً
معموال

 شامل اجاره بها باشد
ً
الف – قرارداد اجاره صرفا

برای این حالت دو امکان متصور اســت: اول آنکه مبلغ اجاره بهای نقد مورد توافق در قرارداد اجاره، 
کمتر از 8۰ % ارقام مندرج در جدول امالک مشــابه )دفترچه ارزش اجاری( باشد که در این صورت 
مبلغ مندرج در جدول امالک مشابه )دفترچه ارزش اجاری( مبنای حسابرسی مالیاتی قرار می گیرد. 
دوم آنکه اجاره بهای نقد مورد توافق در قرارداد اجاره، برابر یا بیشــتر از 8۰ % ارقام مندرج در جدول 
امالک مشــابه )دفترچه ارزش اجاری( باشــد کــه در این صورت مبلغ اجاره نامه ارائه شــده مبنای 

حسابرسی مالیاتی قرار می گیرد.
ب - قرارداد اجاره ترکیبی از اجاره بها و رهن )قرض الحسنه( باشد

درصورتی که اجاره نامه شامل ترکیبی از رهن )قرض الحسنه( و مبلغی اجاره بها باشد، بدون درنظرگرفتن 
 مبلغ اجاره را مبنای مقایسه با جدول امالک مشابه )دفترچه 

ً
مبلغ رهن )قرض الحسنه( می بایست صرفا

ارزش اجاری( قرارداد و پس از مقایســه حســب مورد مطابق دو حالت بند الف مبنای حسابرســی 
مالیاتی را مشخص نمود.  

 رهن )قرض الحسنه( باشد
ً
ج - قرارداد اجاره صرفا

در این حالت می بایست بر اساس مقررات ماده 5۴ ق.م.م عمل گردد؛ یعنی بدون درنظرگرفتن مبلغ 
رهن باید ارزش امالک مشــابه )دفترچه ارزش اجاری( مبنای حسابرسی مالیاتی قرار گیرد و تبدیل 

مبلغ رهن )قرض الحسنه( به اجاره فاقد وجاهت قانونی می باشد. 
د - قرارداد اجاره بدون پرداخت مال االجاره )رایگان( باشد

با توجه به اینکه موجر از بابت اجاره ملک درآمدی تحصیل ننموده است، لذا ایشان مشمول مالیاتی 
از این بابت نمی گردد ولی با عنایت به  اینکه ملک مذکور به صورت رایگان در اختیار مســتأجر قرار 
گرفته است. بنابراین مستأجر مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد شد که به تفصیل در فصل سیزدهم 

تشریح می گردد.
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 داده نمای شماره )2-8(: انواع  قرارداد اجاره امالک

داده نمای شماره )2-9(: مصادیق تعیین مالیات بردرآمد اجاره بر اساس جدول اجاره 
امالک مشابه )دفترچه ارزش اجاری( 

اساس جدول امالك بر 
مشابه 

اجاره

  درصد هشتاد از کمتر قرارداد مبلغ
  امالك جدول در مندرج ارقام )80%(

باشد می مشابه
 ادهشت از بیشتر یا برابر قرارداد مبلغ

 جدول در مندرج ارقام )%80( درصد
باشد می مشابه امالك

 بر اساس مبلغ مندرج
در اجاره نامه

رهن و 
اجاره

رهن کامل

  نامب قرارداد در مندرج اجاره مبلغ صرفا ، رهن مبلغ گرفتن نظر در بدون
 مبالغ با قرارداد در مندرج اجاره مبلغ فوق حالت مثل و گیرد می قرار

 می عمل فوق شرح به و گردد می مقایسه مشابه امالك جدول در مندرج
 شود

بر اساس ارزش اجاري امالك مشابه 

قرارداد انوع 
اجاره امالک

تعیین مالیات اجاره بر 
امالک اساس جدول 
مشابه

(دفترچه ارزش اجاري)  

قراردادي وجود نداشته باشد

از ارایه قرارداد خودداري شود

درصد رقم  80مبلغ مندرج در قرارداد کمتر از 
مندرج در جدول امالک مشابه باشد
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گفتار هفتم - جدول امالک مشابه )دفترچه ارزش اجاری( 
در قانون مالیات های مســتقیم )اصالحیه 138۰/11/۲7( مطابق تبصره ۲ ماده 5۴ ق.م.م1 و ماده 6۴ 
ق.م.م صالحیت تعیین ارزش اجاری و ارزش معامالتی امالک به کمیســیون تقویم امالک موضوع 
ماده 6۴ ق.م.م واگذار شــده بود. اما در جریــان اصالحات به وجود آمده در اصالحیه 13۹۴/۴/31 
قانون مالیات های مســتقیم، تبصره ۲ ماده 5۴ ق.م.م )اصالحیه 138۰/11/۲7( نسخ۲ گردید و لذا 
 منحصر به تعیین ارزش معامالتی امالک گردید است و صالحیت 

ً
صالحیت کمیسیون مذکور صرفا

تعیین ارزش اجاری امالک طبق ماده 5۴ ق.م.م )13۹۴/۴/31)3 به ســازمان امور مالیاتی کشــور 
واگذار شده است. 

جهت تبیین بیشــتر این تغییر توجه شــما را به تصویر دو بخشنامه که یکی متعلق به قبل از اصالحیه 
قانون مالیات های مستقیم )13۹۴/۴/31( می باشد و دیگری پس از اصالحیه مذکور جلب می کنم.

1- تبصره 2 ماده 54 ق.م.م )اصالحیه 1380/11/27(: » از ابتدای سال 1382، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره 
امالک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم امالک موضوع  ماده )64( این قانون برای محدوده شهرها و روستاها 

و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد.«
2- نسخ قوانین در اصطالح حقوقی و در بیانی ساده عبارت است از بی اعتبار شدن قانونی که در تاریخ معین وضع شده به وسیله 

قانونی دیگر که پس از آن وضع می شود.
3- ماده54ق.م.م) 1394/4/31( : »درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و 
در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد )80%( ارقام 
مندرج در جدول امالک مشابه تعیین و اعالم شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز درمورد ماده)54¬ مکرر( این 

قانون، میزان اجاره¬بها بر اساس جدول اجاره امالک مشابه تعیین خواهد شد.
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شماره: 200/95/26 
تاریخ: 1395/04/27

پیوست: دارد
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کمیسیون تقویم امالک موضوع ماده 6۴ ق.م.م متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان 
ســازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشــور و شورای اسالمی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، 
راه و شهرســازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و امالک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسالمی 
شهر تشکیل می شود. کمیسیون مذکور هرســال یکبار ارزش معامالتی امالک را به تفکیک عرصه1 
و اعیان۲ تعیین می کند. ارزش معامالتی تعیین شــده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب 
نهایی کمیســیون تقویم امالک، الزم االجرا و تا تعیین ارزش معامالتی جدید معتبر است. در فصول 

آتی به تفصیل به این کمیسیون و شرح وظایف و اختیارات آن خواهیم پرداخت. 
توجه - استثنای مهم 

به اســتناد تبصره )1( ماده 5۴ ق.م.م درصورتی که مستأجر جزء مشمولین تبصره )۹( ماده 53 ق.م.م 
"شخص حقوقی" باشد اجاره پرداختی مستأجر مالک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود. 
 در مواردی قابل اعمال است که 

ً
با توجه به رأی هیئت عمومی شــورای عالی مالیاتی3 این تبصره صرفا

 شامل اجاره بها باشد و به صور دیگر قرارداد اجاره مثل رهن کامل )قرض الحسنه( 
ً
قرارداد اجاری صرفا

یا رهن و اجاره، قابل تسری نمی باشد.

1- زمین را گویند و در امالک ساخته شده، به  صرف زمین آنها اشاره دارد.
2- اموال غیرمنقول موجود در عرصه را می گویند، مانند خانه، چاه، قنات، درختان و غیره

3- صورتجلسه شماره 7-201 مورخ 1399/4/24 شورایعالی مالیاتی
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شــرکت اندیشــه از ابتدای ســال 1397 ملــک تجاری خــود را به مبلغ ســالیانه  

یال برای مدت یک سال به شرکت پارس اجاره داده است و هزینه ها  480,000,000 ر

یال بوده است. اگر  و اســتهالک موجر بابت این ملک طی ســال 250,000,000 ر

میزان اجاره ملک یاد شــده بر اســاس ارقام مندرج در جدول امالک مشابه )دفترچه 

یال باشــد. مالیات بردرآمد اجاره  ارزش اجاری( ســالیانه مبلغ 800,000,000  ر

سال1397موجر )شرکت اندیشه( را محاسبه نمایید؟

پاسخ : 1- توجه به اینکه مستاجر جزء مشمولین تبصره)۹( ماده 53 ق.م.م )شخص حقوقی( 

می باشد، اجاره پرداختی مستاجر مالک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

2- همانطور که در نکته 1 از گفتار پنجم این فصل اشاره شد، قانون گذار در خصوص پذیرش 

هزینه ها و استهالکات و تعهدات مالک بدون ورود به جزییات، و بدون توجه به میزان هزینه 

واقعی، حکم کلی پذیرش ۲5 درصد بابت موارد مذکور را صادر نموده اســت و لذا در این 

مثال علی رغم اینکه موجر مبلغ ۲5۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه یا استهالک و سایر موارد داشته 

ولــی با توجه به حکم ماده 53 ق.م.م صرفا ۲5 % یعنی مبلغ 1۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از درآمد 

اجاره موجر قابل کسر می باشد.

درآمد اجاره )با توجه به تبصره 1 ماده 5۴  )                       ۴8۰,۰۰۰,۰۰۰ = 1۲×۴۰,۰۰۰,۰۰۰

مبلغ قابل کسر از درامد اجاره بابت هزینه ها و ...     1۲۰,۰۰۰,۰۰۰ = %۲5×۴8۰,۰۰۰,۰۰۰

درآمد مشمول مالیات اجاره                                             36۰,۰۰۰,۰۰۰ = %75×۴8۰,۰۰۰,۰۰۰

مالیات اجاره                                                                          ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ = %۲5×36۰,۰۰۰,۰۰۰

مثال
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ابهام

مثال جهت حالت اول 

شرح ابهام : اگر دفاتر شــرکت مورد قبول گروه رسیدگی قرار نگیرد )قبل از اجرای 

طرح جامع(، باز هم حکم تبصره)1( ماده 54 ق.م.م جاری خواهد بود؟

پاسخ : بله . چرا که در متن تبصره مذکور شرطی برای پذیرش دفاتر شرکت مقرر نگردیده 

اســت و فقط باید قرارداد فی مابین قابل اتکا و مســتند باشد و مدارکی خالف آن به اداره 

مالیاتی مربوطه واصل نگردد. 

اگر شــخصی ملک خود را به اجاره داده باشد و ارزش اجاری ملک طبق جدول 

امالک مشــابه )دفترچه ارزش اجاری( 200 واحد باشد و طبق قرارداد ارائه شده 

170 واحد و طبق اســناد و مدارک واقعی 190 واحد، کدام یک از مبالغ مذکور 

مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات خواهد بود ؟

پاسخ : هر چند با توجه به اینکه اختالف مبلغ ابرازی 17۰ با ارزش تعیین شده در دفترچه 

ارزش اجاری کمتر از ۲۰ درصد است و ظاهرا باید مبلغ ابرازی مبنا قرار گیرد ولی با توجه 

به تبصره ۲ ماده 5۴ ق.م.م مبلغ 1۹۰ واحد پاسخ این مثال فرضی می باشد. 

نکته 1- به اســتناد تبصره )۲(ماده 5۴ ق.م.م چنانچه بر اســاس اســناد و مدارک مثِبته معلوم شود 
اجاره ملک بیش از مبلغی اســت که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات 
مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤّدی، پرونده قابل رسیدگی در 

مراجع حل اختالف موضوع این قانون خواهد بود.1 

1-  تبصره)2(ماده 54 ق.م.م
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نکته 2- در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شــده طبق مقررات این ماده باشد و 
مالیات تعیین شــده مورد اعتراض مؤّدی باشــد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل 

اختالف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.1 
توجه – با توجه به حکم تبصره )3(ماده 5۴ ق.م.م مأمورین رسیدگی کننده اختیار پذیرش درآمد اجاره 
امالک کمتر از آنچه در ماده 5۴ ق.م.م تصریح شده را ندارند ولی قانون گذار این امکان و اختیار را به 
مراجع حل اختالف مالیاتی داده که در صورت احراز، درآمد اجاره واقعی هرچند کمتر از میزان تعیین 

شده طبق مقررات این ماده را مورد پذیرش قرار دهند.  

1- تبصره)3(ماده 54 ق.م.م
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اگر این شــخصی ملک خود را به اجاره واگذار نموده باشد و ارزش اجاری ملک 

طبق جدول امالک مشابه )دفترچه ارزش اجاری( 200 واحد باشد و طبق قرارداد 

ارائه شده 150 واحد و طبق اسناد و مدارک واقعی 190 واحد، کدام یک از مبالغ 

مذکور مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات خواهد بود ؟

پاسخ : با توجه به اینکه اختالف مبلغ ابرازی 15۰ با ارزش تعیین شده در دفترچه ارزش 

اجاری۲۰۰ بیشــتر از ۲۰ درصد اســت پس گروه رســیدگی می بایست ارزش اجاری 

مندرج درجدول امالک مشــابه )دفترچه ارزش اجاری( را مبنا قرار دهند ولی با توجه به 

تبصره 3 ماده 5۴ ق.م.م امکان طرح اعتراض مودی در مراجع دادرســی وجود دارد و در 

صورت احراز و اثبات واقعی بودن ادعای مودی و تایید مراجع حل اختالف مالیاتی، مبلغ 

1۹۰ واحد مبنا قرار خواهد گرفت.

یح تبصره 2 و 3 ماده 54 ق.م.م مبنی بر طرح اعتراض  شرح ابهام : با توجه به تصر

این نوع پرونده های مالیاتی در مراجع حل اختالف مالیاتی آیا امکان طرح اعتراض 

پرونده های اجاره امالک مذکور در مرحله 238 ق.م.م وجود دارد یا خیر؟ 

پاســخ : در ابتدای الزم االجرا شدن اصالحیه 13۹۴/۴/31 بحث و اختالف نظر زیادی 

در این خصوص مطرح بود تا اینکه ســازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 13۹8/۹/13 

آیین نامه اجرایی ماده ۲1۹ ق.م.م را طی بخشــنامه شماره 18۰718 ابالغ نمود و در بند 

۲-3 ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲1۹ ق.م.م به این ابهام پاســخ داد و عنوان نمود که 

اعتراضات مودیان مالیاتی در خصوص تبصره های ۲ و 3 ماده 5۴ ق.م.م قابل بررســی 

مجدد در اجرای مفاد ماده ۲38 ق.م.م خواهد بود.

مثال جهت حالت دوم

ابهام
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گفتار نخست - انواع درآمد ناشی از اجاره امالک و نحوه محاسبه مالیات متعلقه
در قانون مالیات های مستقیم اجاره امالک به دو نوع تقسیم می شود: 

اجاره دست اول 
اجاره دست دوم

بند نخست - مالیات بر اجاره دست اول امالک 
در اجاره دست اول، موجر، مالِک عین می باشد.

در اصالحیــه 13۹۴/۴/31قانون مالیات های مســتقیم بر خالف اصالحیــه 138۰/11/۲7، مبنای 
اصــلِی محاسبۀ درآمد اشخاص از اجاره امالک، قرارداد اعم از رســمی یا عادی می باشد. زمانی که 
قراردادی ارائه نمی شود و یا قرارداد اجاره ارائه شده از 8۰ % ارزش اجاره ملک، مطابق جدول امالک 
مشابه )دفترچه ارزش اجاری( موضوع ماده 5۴ ق.م.م کمتر باشد، در چنین مواردی مبنای محاسبه، 

ارزش اجاری ملک بر اساس امالک مشابه )دفترچه ارزش اجاری( خواهد بود.
 بنابراین اولین اقدام مأمورین مالیاتی برای رسیدگی به مالیات بردرآمد اجاره امالک، بررسی و تطبیق 
اظهارنامه تســلیمی یا قراردادهای ارائه شــده مؤدی باارزش اجاری ملک مذکور در دفترچه ارزش 
اجاری می باشــد. اگر مبلغ اجاره مندرج در اظهارنامه تسلیمی مؤدی یا قراردادی ارائه شده از 8۰ % 
ارزش اجاری ملک مندرج دفترچه ارزش اجاری امالک کمتر نباشــد، مبنای رسیدگی،درآمد ابرازی 

مؤدی در اظهارنامه یا قرارداد خواهد بود، فارغ از اینکه اجاره نامه به صورت رسمی یا عادی باشد.
ولــی چنانچه مبلغ اجاره کمتر از 8۰% مبالــغ مندرج در دفترچه ارزش اجاری باشـــد یا مؤدی از 
 قراردادی فی مابین موجر و مستأجر منعقد نگردیده باشد، مبنای 

ً
ارائه قرارداد خودداری کند یا اساســا

رســیدگی، ارزش اجاری ملک طبق دفترچه ارزش اجاری خواهد بود. نحوه محاسبه ارزش اجاری 
امالک به صورت زیر است:

الف( درصورتی که درآمد مشمول مالیات بر مبنای قرارداد اجاره تعیین گردد:

یافتی طبق اجاره نامه = درآمد مشمول مالیات 75 %× مبلغ اجاره در
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ب( درصورتی که درآمد مشمول مالیات بر مبنای امالک مشابه )دفترچه ارزش اجاری( تعیین گردد:

فرمول کلی محاسبه مالیات بردرآمد اجاره ملک به شرح ذیل می باشد:

نکتــه 1- ارزش اجاری ماهانه هر مترمربع امالک بر حســب نوع کاربــری آن و مطابق با محدوده 
بلوک بندی های مربوط با رعایت سایر موارد مندرج در دفترچه ارزش اجاری محاسبه می شود.

نکته 2 - با توجه به تبصره 3 ماده 53 ق.م.م، هر واحد آپارتمان یک مســتغل محسوب می شود. اگر 
به طور مثال یک آپارتمان پنج واحدی یک سند مالکّیت داشته باشد پنج واحد محسوب می گردد. 

تعریف آپارتمان: به واحد ســاختمانی اطالق می شــود که عالوه بر تجهیزات و سرویس های الزم و 
اختصاصی دارای درب ورودی مستقل اعم از داخل یا خارج باشد.1  

1-  بخشنامه شماره  21578 مورخ 1369/05/22سازمان امور مالیاتی

  75 %× تعداد ماه های اجاری در سال × ارزش اجاره یک متر مربع طبق دفترچه ارزش اجاری × متراژ ملک = درآمد مشمول مالیات

نرخ مالیاتی × درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت ها، کسورات و بخشودگی های مقرر = مبلغ مالیات بردرآمد اجاره ملک

مطابق رأی شــماره ۲۰1/۲۴ مورخ 13۹6/6/1۹ شــورای عالــی مالیاتی، درخصوص 

نحوه تعیین مالیات بردرآمد اشــخاص حقیقی دارای درآمد اجاره در دوملک جداگانه 

که مســتأجرین آن متفاوت می باشــد ، با عنایت به حذف ماده 1۲۹ق.م.م     )مالیات بر 

مجموع درآمد( و مفاد بند ۴ بخشــنامه شماره16635ســازمان امور مالیاتی کشور و با 

عنایت به حکم تبصره۲ ماده 1۰1ق.م.م اصالحیه مورخ13۹۴/۴/31، از آن جایی که در 

صدر ماده 53 ق.م.م، از عبارت کل مال االجاره نسبت به مورد )واحد( اجاره، استفاده 

شده است، لذا مالیات بردرآمد هر واحد می بایست بطور جداگانه محاسبه گردد.
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شرکت نیما از ابتدای ســال  1398 ملک اداری خود، به متراژ200متر مربع را به 

مدت یک ســال به آقای محمدی اجاره داده است. درصورتی که موجر اجاره نامه 

یال تعیین شده  رسمی ارائه نماید و به موجب آن مبلغ ماهانه اجاره 4,000,000 ر

باشــد، لیکن میزان اجاره ملک یاد شده بر اســاس ارقام مندرج در جدول امالک 

یال باشــد. مالیات  مشــابه )دفترچه ارزش اجاری( ماهانه مبلغ 6,000,000 ر

بردرآمد اجاره سال 1398 شــرکت یاد شده را محاسبه نمایید؟ )با شرط نداشتن 

درآمدها و هزینه های دیگر(

پاسخ : چون اختالف مبلغ قرارداد اجاری با مبلغ مندرج در دفترچه ارزش اجاری بیش از 

۲۰ % می باشد و لذا مبلغ اجاره طبق دفترچه ارزش اجاری مبنا قرار می گیرد. 

درآمد اجاره سال13۹8                                                           7۲,۰۰۰,۰۰۰ = 1۲×6۰۰۰,۰۰۰

درآمد مشمول مالیات اجاره سال13۹8                      5۴,۰۰۰,۰۰۰ = %75×7۲,۰۰۰,۰۰۰ 

مالیات اجاره                                                                         13,5۰۰,۰۰۰= %۲5×5۴,۰۰۰,۰۰۰ 

مثال شماره 1

اســتثنا مهم بر قاعده کلی فصل امالک - درآمد مشمول مالیات اجاره »خانه های سازمانی« 
متعلق به »اشخاص حقوقی« 

 با دریافت ارقام حداقلی یا به صورت بالعوض در 
ً
قانون گذار به دلیل اینکه خانه های سازمانی عموما

اختیار کارکنان اشــخاص حقوقی قرار می گیرند آنها را از شمول ماده 5۴ ق.م.م خارج نموده و مقرر 
نموده اســت که محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی 
درصورتی که شخص حقوقی دفاتر ارائه نماید و مالیات طبق دفاتر قانونی تشخیص گردد، اقالم مندرج 
در دفاتر باید مالک عمل قرار گیرد. در این حالت هزینه اســتهالک امالک بر اساس ماده 1۴۹ق.م.م 

لحاظ خواهد شد.
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بند دوم- درآمد ناشی از اجاره دست اول امالک مورد وقف و حبس
الف - درآمد ناشی از اجاره دست اول امالک مورد وقف 

»وقف عبارت اســت از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل1شود.«۲برخی وقف را صدقه مستمر 
نیز تعریف نموده اند.

نکته حقوقی - فقط می توان مالی را به وقف داد که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد. یعنی اگر مالی 
با منفعت بردن از آن از بین برود و تمام شود این مال قابل وقف دادن نیست. 

 بر »منافع« مالی که مورد وقف است تعلق می گیرد چرا 
ً
مطابق نص ماده 38 ق. م.م3 این مالیات صرفا

که با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان از لحاظ شرعی، دریافت مالیات از »رقبات موقوفات 
عام و خاص« خالف شرع است. اما مالیات بر »درآمد حاصل از موقوفات« بالمانع است.۴ 

اجاره دســت اول امالک مورد وقف عبارت از آن اســت که ملک مورد وقف توسط متولی یا مسئول 
قانونی موقوفه به اجاره واگذار گردد.

انواع اجاره دست اول امالک مورد وقف: 
1- وقف خاص باشد: به مانند سایر امالک مشمول مالیات خواهد بود.

۲- وقف عام باشــد: درصورتی که موضوع وقف عام باشد و از مصادیق بندهای )الف( )و( )ح( ماده 
13۹ق.م.م نباشد به مانند سایر امالک مشمول مالیات خواهد بود. 

بنابراین درآمد مشــمول مالیات درمورد اجاره دســت اول امالک مورد وقف یا حبس به استثنا موارد 
وقف عام )مصادیق بندهای )الف( )و( )ح( ماده 13۹ق.م.م( به مانند سایر امالک اجاری دست اول 

محاسبه می شود. 
ب - درآمد ناشی از اجارۀ دست اول امالک مورد حبس 

منظور از »حبس« ممنوع کردن نقل وانتقال و یا تصرفاتی اســت که موجب تلف عین می شــود زیرا 
مقصود از وقف، انتفاع همیشــگی موقوف علیهم5 از مال موقوفه اســت. حبس باید دایمی باشد تا 

باگذشت زمان آن چه را واقف، تأسیس نموده است از بین نرود.

1- صرف کردن و قرار دادن چیزی در راه خیر و در راه خدا
2- ماده 55 قانون مدنی

3- ماده 38 ق .م.م : » ... در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس 
است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند )3( ماده )24( این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول 

مالیات بر در آمد خواهند بود ..«
4-  رای شماره 56/76 مورخ 1375/4/2 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

5- کسانی که به نفع آنها وقف شده است.
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مرحــوم دکتر کاتوزیــان معتقد بود »حبس نام مشــترکی اســت که برای نشــان دادن همه اقســام 
حق انتفاع بکار می رود« وی اقسام حق انتفاع را رقبی، سکنی، عمری و حبس دائم )موءبد( می دانست 

و آنان را بدین اعتبار که مالک نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق 
انتفاع می شود، حبس می نامد.1 

اجاره دست اول امالک مورد حبس بدین معناست که ملک به وسیله صاحب حق )حق انتفاع( به اجاره 
واگذار گردد. به توجه به صراحت حکم ماده 53 ق.م.م، در اجاره دست اول امالک مورد حبس نیز باید 
در احتساب درآمد مشمول مالیات بیست و پنج درصد مال االجاره۲  از کل مال االجاره شخص منتفع 

)صاحب حق انتفاع( کسر گردد. 
بند سوم - درآمد حاصل از اجاره دست دوم امالک اجاری

الف - تعریف اجاره دست دوم 
اجاره دست دوم به حالتی اطالق می گردد که موجر مالِک نباشد. هرگاه مستأجر، منافعی که به موجب 
 به اجاره واگذار نماید، به آن اجاره دست دوم گویند. درآمد 

ً
عقد اجاره، مالک گردیده است را، مجددا

حاصل از این نوع اجاره نیز مشمول مالیات فصل مالیات بردرآمد اجاره امالک خواهد بود.
ب - درآمد مشمول مالیات اجاره دست دوم

هرگاه مستأجر محل مورد اجاره را به غیر، به اجاره واگذار کند، مشمول مالیات اجاره دسته دوم می شود. 
درآمد مشــمول مالیات اجاره دست دوم عبارت است از درآمد ناشی از مابه التفاوت اجاره دریافتی و 
اجاره پرداختی بابت ملک مورد اجاره. با توجه به حکم صریح قسمت اخیر ماده 53 ق..م، کسر ۲5 
درصد دراین خصوص موضوعیت ندارد و در این مورد خاص، ادارات مالیاتی مکلف اند مبالغ واقعی 
دریافتی و پرداختی را بر اساس تحقیقات )در صورت عدم ارائه اسناد رسمی( مشخص نمایند و تقویم 
 دارای حق 

ً
مال االجاره توسط مأمورین مالیاتی منتفی است. الزم به ذکر است درصورتی که موجر صرفا

سرقفلی باشد می بایست مطابق صدر ماده 53 ق.م.م، ۲5 درصد بابت هزینه ها و سایر موارد از درآمد 
اجاره ایشان کسر گردد.

1- کاتوزیان، ناصر، دوره عقود معین، جلد سوم عطایا،تهران، ص. 1۴۰
2- همان اجاره بهاست، یعنی اجرت و عوض منافع مالی که به موجب عقد اجاره معین می شود.

یافتی مستأجر =  درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست دوم اجاره پرداختی مستأجر - اجاره در



نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اجاره امالک / 59

مثال شماره 2

خانم احســانی مغازه متعلق به آقای محسنی را به موجب سند رسمی به مبلغ ماهیانه 

یال در ابتدای ســال 1398 اجاره نموده اســت. خانم احسانی این  4,000,000 ر

مغازه را در همان ســال به موجب سند رسمی به آقای محمودی در قبال مبلغ ماهیانه 

یال اجاره می دهد. مطلوب است محاسبه مالیات خانم احسانی؟  6,000,000  ر

پاسخ :   درآمد مشمول مالیات                 ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ = 1۲× )6,۰۰۰,۰۰۰-۴,۰۰۰,۰۰۰)

مالیات                                                    3,6۰۰,۰۰۰ = )15%( نرخ ماده 131 ق.م.م ×۲۴,۰۰۰,۰۰۰    

شایان ذکر است در اجاره دست دوم امالک مورد وقف یا حبس چنانچه مستأجرین آن امالک نیز عین 
مستأجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال االجاره پرداختی دریافت نمایند، مابه التفاوت برابر 

قسمت اخیر ماده 53 ق.م.م مشمول مالیات خواهد بود.
با توجه به اختالف دیدگاه های زیاد و به جهت رفع ابهام در خصوص مصادیق مشمول کسر ۲5 درصد 

بابت هزینه ها و استهالکات به داده نمای ذیل توجه فرمایید. 

داده نمای شماره )3-1(: کسر هزینه ها و استهالکات
 و تعهدات مالک در حالت های مختلف

دکسر نمی گرد% 25 ) 53ماده ( موجرمالک نباشد

امالك مورد حبس

مالکین اعیان احداثی در عرصه استیجاري

باشد ) مثال سرقفلی(موجرصرفا صاحب حقوق 

)  فاقد اعیانی( ملک زمین باشد 

گرددمی کسر % 25

گرددمی کسر % 25

گرددمی کسر % 25

گرددمی کسر % 25
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بند چهارم - مالیات بردرآمد امالک متعلق به اشخاص خارجی
در خصوص امکان یا عدم امکان تملک اموال منقول و غیرمنقول توسط اشخاص غیرایرانی، اختالف 
نظرات زیادی وجود دارد. اصل ۴3 قانون اساســی »جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانگان بر اقتصاد 
کشــور« را از بنیان های اساسی اقتصاد کشــور می داند )بند 8 اصل ۴3 ق.ا( و نیز اصل 153 قانون 
اساســی نیز »هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و 
دیگر شــئون کشور گردد« را ممنوع کرده است. لحن این اصول باعث شده برخی گمان به ممنوعیت 
مطلق تملک بیگانگان ببرند. البته مواد 8 ،۹61 و ۹67 قانون مدنی برخورداری اتباع بیگانه از حقوق 
خصوصی و تملک اموال منقول و غیرمنقول را تا حدودی به رسمیت شناخته و شورای نگهبان نیز این 

مواد را که سابقه تصویب در قبل از انقالب را دارند، مغایر قانون اساسی و شرع ندانسته است.
در خصوص مالیات بر امالک اتباع خارجی در قوانین و مقررات مالیاتی ایران تقنین ویژه ای صورت 

نگرفته است و بنابراین اتباع خارجی نیز همانند اتباع داخلی مشمول مقررات مالیاتی می باشند. 
طبق ماده 5۲ ق.م.م مبنای تعلق مالیات به امالک واقع شــدن امالک در ایران می باشــد و مالکّیت 
اشخاص اعم از ایرانی یا غیرایرانی مؤثر در میزان یا نوع مالیات نمی باشد؛ بنابراین مقررات مواد فصل 

مالیات بردرآمد امالک شامل اشخاص خارجی نیز می باشد.
نکته - تســلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤّدیانی که در خــارج از ایران اقامت دارند و همچنین 
مؤسســات و شرکت هایی که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده درایران 

باشند به عهده نماینده آنها خواهد بود.1 

گفتار دوم - نحوه محاسبه مالیات  بردرآمد اجاره امالک در حالت های خاص
بند نخست - مالیات بردرآمد اجاره امالک با اثاثیه یا ماشین آالت

ممکن اســت در مواردی خانه ای با اســباب و اثاثیه »یک جا« به اجاره داده شـــــود. یا در مواردی، 
کارخانه ای با ماشــین آالت به اجاره داده شود. در این گونه موارد نباید ملک را از ماشین آالت و اثاثیه 
جدا شــــوند. چرا که طبق تبصره ۴ ماده 53 ق.م.م، اثاثیه و ماشین آالت نیز مشــمول درآمد اجاره 
ملک می شــوند. ولی چنانچه ماشــین آالت و اثاثه »جدا از ملک« اجاره داده شود، فعالیت شغلی 
محســوب می شــود و با توجه به حقیقی یا حقوقی بودن موجر، مشــمول مالیات بردرآمد مشاغل یا 

مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی خواهد شد. 

1-  تبصره 2 ماده 177 ق.م.م
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75 %× )مال االجاره بابت اجاره اثاثیه یا ماشین آالت +کل مال االجاره بابت ملک( = درآمد مشمول مالیات

نرخ × درآمد مشمول مالیات = مالیات اجاره

مثال شماره 3

شرکت هما از اول سال 1399 ساختمان واحد تولیدی خود را همراه با ماشین آالت 

یمی اجاره داده است. براساس  آن با اجاره نامه رســمی برای مدت یکسال به آقای کر

یال و اجاره  مفــاد قرارداد، اجاره بهای ماهیانه واحد تولیدی مبلــغ80,000,000  ر

یال می باشــد.درصورتی که مبلغ  بهای ماهانه ماشــین آالت مبلغ  20,000,000 ر

اجاره مندرج درسند اجاره از هشتاد درصد ارقام مندرج در جدول امالک مشابه کمتر 

نباشد، مطلوب است محاسبه مالیات بردرآمد اجاره سال 1399شرکت هما ؟

پاســخ : مطابق تبصره)۴(ماده53ق.م.م درمورد امالکی که با اثاثیه یا ماشین آالت به اجاره 

واگذار می شود درآمد ناشی از اثاثیه و ماشین آالت نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول 

مالیــات فصل درآمد مالک خواهد بود. ضمنا با توجه به اینکه مبلغ اجاره مندرج در ســند 

اجاره از هشتاد درصد ارقام مندرج در جدول امالک مشابه کمتر نمی باشد، لذا مبلغ مندرج 

در اجاره نامه مبنا قرار می گیرد. 

درآمد ساالنه اجاره                                  1,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = 1۲× )8۰,۰۰۰,۰۰۰+۲۰,۰۰۰,۰۰۰)

درآمد مشمول مالیات                                                     ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰= %75×1,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مالیات اجاره                                                                        ۲۲5,۰۰۰,۰۰۰  = %۲5×۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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بند دوم - مالیات بردرآمد اجاره مستحدثات احداث شده توسط مستأجر به نفع موجر
اگر مستأجری طبق قرارداد در ملک استیجاری مستحدثاتی )اعیان احداث شده( به نفع موجر ایجاد 
کند، طبق تبصره 5 ماده 53 ق.م.م پنجاه درصد ارزش معامالتی )مصوب کمیسیون تقویم امالک( آن 

مستحدثات جزء درآمد مشمول مالیات سال تحویل ملک به موجر محسوب می گردد.
به عنوان  مثال اگر فرض کنیم مســتأجری 15۰ مترمربع انباری در ملک استیجاری به بهای تمام شده 
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال احداث کرده باشــد و قرارداد 7ساله باشد. با فرض اینکه ارزش معامالتی 

انباری احداث شده ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد. دو نکته کلیدی در این مثال عبارت است از:

داده نمای شماره )3-2(: مالیات بر اجاره مستحدثات احداث شده
 توسط مستأجر به نفع موجر

پایان سال هفتم

 50 % ارزش معامالتی مستحدثه  )50 %× 400,000,000(

یخی مبنای تار

درآمد مشمول مالیات مربوط

 به ایجاد مستحدثه

نکته مهم - آن بخش از درآمد موجر که مربوط به پنجاه درصد ارزش معامالتی اســت شــامل کسر
 ۲5 % بابت هزینه ها و استهالکات نمی باشد.
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مثال شماره 4

خانم شــهبازی از ابتدای ســال 1396 یک باب واحد تولیدی خــود رابا اجاره نامه 

یال  رســمی برای مدت دو ســال و در قبال مبلغ مال االجاره ماهیانه 8,000,000 ر

به اجاره واگذار نموده و در قرارداد تنظیمی، مســتأجر متعهد شده یک باب انباری به 

مساحت 200 متر مربع به نفع موجر احداث نماید. بافرض این که ارزش معامالتی 

یال  باشد،  هر متر مربع اعیانی انباری احداثی در پایان سال 1396 مبلغ 500,000 ر

مالیات بردرآمد اجاره ســال های 1396 و1397عبارت است از: )فرض شود مبلغ 

اجاره مندرج در سند اجاره از هشتاد درصد ارقام مندرج در جدول امالک مشابه کمتر 

نمی باشد.( 

پاسخ : 

درآمد  اجاره سال13۹6                                                            ۹6,۰۰۰,۰۰۰=1۲×8,۰۰۰,۰۰۰

درآمد مشمول مالیات اجاره سال13۹6                               7۲,۰۰۰,۰۰۰=%75×۹6,۰۰۰,۰۰۰

                                                                                                            نرخ ماده131ق.م.م× 7۲,۰۰۰,۰۰۰ 

مالیات اجاره سال 13۹6                                                           1۰,8۰۰,۰۰۰=%15×7۲,۰۰۰,۰۰۰

درآمد مشمول مالیات اجاره سال 13۹7    

](8,۰۰۰,۰۰۰×1۲( ×%75 +(5۰۰,۰۰۰×۲۰۰×%5۰([=1۲۲,۰۰۰,۰۰۰                                          

مالیات اجاره سال 13۹7                    18,3۰۰,۰۰۰=)نرخ ماده 131ق.م.م( %15×1۲۲,۰۰۰,۰۰۰                

بند ســوم – مالیات بردرآمد اجاره در خصوص هزینه های مربوط به مالک که توســط مستأجر 
انجام شده است   

به استناد تبصره 6 ماده 53 ق.م.م در دو مورد، هزینه های انجام شده به بهای روز انجام هزینه، تقویم 
و به عنوان مال االجاره غیرنقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می شود:

الف - هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستأجر انجام می شود؛
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 به عهده 
ً
ب - مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مســتأجر تقبل شده درصورتی که عرفا

مالک باشد.
در همیــن رابطه ماده ۴86 ق.م تصریح دارد: »تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مســتأجره برای 
امکان انتفاع از آن الزم است به عهده مالک است مگر آنکه شرط خالف شده یا  عرف بلد بر خالف 
آن جاری باشد و همچنین است آالت و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره الزم می باشد.«

داده نمای شماره )3-3(: هزینه های مربوط به مالک که توسط مستأجر انجام شده است   

داده نمای شماره )3-4(: روش محاسبه مالیات درصورتی که هزینه های مربوط به مالک 
توسط مستأجر انجام شده باشد   

یافتی( = درآمد اجاره سال انجام هزینه )هزینه های انجام شده توسط مستأجر( + )کل مال االجاره در

نرخ × درآمد مشمول مالیات سال انجام هزینه = مالیات اجاره

              75 %× )هزینه های انجام شده توسط مستاجر + کل مال االجاره بابت ملک( = درآمد مشمول مالیات سال انجام هزینه

 یا قانون موجب به
 مالک برعهده قرارداد

 غیر االجاره مال عنوان تحتباشد
 بهاي اجاره جمع به نقدي

 می اضافه هزینه انجام هرسال
شود  مالک عهده به عرفاً

 آن مستاجر اما است
نماید تقبل را

به بهاي روز 
انجام هزینه 

تقویم

انجام هزینه 
ر توسط مستاج

جهت امالک 
استیجاري  
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یال سالیانه به مستأجر  شرکت کیمیا، ساختمان اداری خود را به مبلغ 000, 000 , 30 ر

اجاره داده و مقرر شــده مســتأجر آن را از طرف مالک نقاشی نماید. در صورتی که مبلغ 

یال باشد، مالیات شرکت کیمیا را محاسبه نمایید؟ هزینه نقاشی 000, 000 ,2 ر

پاسخ : 

)هزینه های انجام شده از طرف مستأجر(+)کل مال االجاره دریافتی(=درآمد اجاره سال انجام هزینه

75 %×)هزینه های انجام شده از طرف مستأجر(+)کل مال االجاره دریافتی(=درآمد مشمول مالیات 

اجاره سال انجام هزینه

نرخ×درآمد مشمول مالیات سال انجام هزینه=مالیات اجاره سال انجام هزینه

درآمد اجاره سالیانه شرکت                                            3۲,۰۰۰,۰۰۰=3۰,۰۰۰,۰۰۰+۲,۰۰۰,۰۰۰ 

درآمد مشــمول مالیات اجاره ســالیانه شــرکت                      ۲۴,۰۰۰,۰۰۰=%75×3۲,۰۰۰,۰۰۰                                                                                                              

مالیات سالیانه                                                                                6,۰۰۰,۰۰۰=%۲5×۲۴,۰۰۰,۰۰۰

مثال شماره 5
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آقای مظفری در ابتدای سال 1396 یک باب مغازه را با اجاره نامه رسمی به مدت دوسال 

یال به اجاره واگــذار نموده و در قرارداد  و در قبال مال االجــاره ماهیانه  3,000,000 ر

مقرر گردیده است که هزینه تعویض سنگ های کف مغازه به عهده مالک باشد. در سال 

یال توسط مستأجر انجام  1397 سنگ چینی کف مغازه جمعا به مبلغ 12,000,000 ر

گردید. مطلوب اســت محاسبه مالیات بردرآمد اجاره ســال های 1396و1397آقای 

مظفری )فرض شــود مبلغ اجاره مندرج در ســند اجاره از هشتاد درصد ارقام مندرج در 

جدول امالک مشابه کمترنمی باشد.(

درآمد اجاره سال 13۹6                                                            36,۰۰۰,۰۰۰=1۲×3,۰۰۰,۰۰۰                                                                                                   

درآمد مشمول مالیات اجاره سال13۹6                            ۲7,۰۰۰,۰۰۰=%75×36,۰۰۰,۰۰۰ 

                                                                                             نرخ ماده 131 ق.م.م × ۲7,۰۰۰,۰۰۰ 

مالیات اجاره سال13۹6                                                       ۴,۰5۰,۰۰۰=%15×۲7,۰۰۰,۰۰۰                                                                                  

درآمد اجاره سال 13۹7                            ۴8,۰۰۰,۰۰۰=1۲,۰۰۰,۰۰۰+)1۲×3,۰۰۰,۰۰۰)                                   

درآمد مشمول مالیات سال 13۹7                                    36,۰۰۰,۰۰۰=%75×۴8,۰۰۰,۰۰۰                                                                   

                                                                                             نرخ ماده 131 ق.م.م ×36,۰۰۰,۰۰۰ 

مالیات اجاره سال 13۹7                                                     5,۴۰۰,۰۰۰=%15×36,۰۰۰,۰۰۰                                                                           

مثال شماره 6

توجه - تفاوت تبصره 5 و 6 ماده 53 ق.م.م 
: مطابق تبصره 5 ماده 53 ق.م.م دوره اجاره هرچند ســال که طول بکشــد ایجاد مستحدثه هیچ 

ً
اوال

 در تاریخ پایان قرارداد5۰% ارزش معامالتی مســتحدثه با 
ً
تأثیری بر مالیــات بر اجاره ندارد و صرفا

اجاره بها جمع می شود؛ لذا در این تبصره، مبنای محاسبه، ارزش معامالتی روز تحویل مستحدثه به 
موجر )تاریخ پایان قرارداد( می باشد ولی تبصره 6 ماده 53 ق.م.م شامل ایجاد مستحدثات نمی شود 
و به مانند اجاره بهای غیرنقدی بر مبنای بهای روز انجام هزینه به جمع اجاره بهای ســال انجام هزینه 

اضافه می شود.
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: در تبصره 5 ماده 53 ق.م.م، آن بخش از درآمد موجر که مربوط به پنجاه درصد ارزش معامالتی 
ً
ثانیا

است شامل کسر ۲5 % بابت هزینه ها و استهالکات و ... نمی باشد ولی در تبصره 6 ماده 53 ق.م.م 
کلیه موارد مشمول کسر ۲5% مذکور می گردد.

بند چهارم - مالیات بردرآمد اجاره اعیان احداث شده در عرصه استیجاری
به استناد تبصره 7 ماده 53 ق.م.م درصورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را 
 به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال االجاره 

ً
 یا جزئا

ً
کال

دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات ذکر شده برای درآمد مشمول مالیات امالک اجاری )پس از کسر 
بیست و پنج درصد ۲5% بابت هزینه ها و استهالکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره) مشمول 
 اجاره 

ً
مالیــات خواهد بــود. در واقع در این تبصره تمرکز اصلی بر روی مالک اعیانی اســت و صرفا

پرداختی بابت آن بخش که به اجاره داده شده است قابل کسر از اجاره دریافتی است نه کل ملک.
چنانچه مالکیت اعیان احداث شده در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستأجر بوده و اعیان مذکور 
به وســیله او به اجاره واگذار گردد، مستأجر مزبور نیز مشمول مالیات خواهد بود، با این تفاوت که در 
احتساب درآمد مشمول مالیات، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال االجاره 
دریافتی کسر و مازاد »پس از کسر بیست و پنج درصد )۲5%( بابت هزینه ها و استهالکات و تعهدات 

مالک نسبت به مورد اجاره« محاسبه می شود.
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یال اجاره  شخصی یک زمین اوقافی به متراژ 1000 متر را به مبلغ ساالنه 5,000,000  ر

نموده اســت. سپس در 100 متر مربع این عرصۀ اســتیجاری یک ساختمان بنا کرده و 

یال اجاره  ساختمان احداثی را به موجب سند رسمی ســاالنه به مبلغ 10,000,000 ر

می دهد. مطلوب است محاسبه مالیات اجاره ساختمان؟ )اجاره مندرج در سند اجاره 

از هشتاد درصد ارقام مندرج در جدول امالک مشابه کمتر نمی باشد.( 

پاسخ : 

چون این شــخص صرفا در 1۰۰ متر از مجموع 1۰۰۰ متر بنا احداث کرده لذا پاسخ به شرح ذیل 

می باشد.                                                                                                                                      

مثال شماره 7

اجاره صد متر                                                          5۰۰,۰۰۰=1,۰۰۰÷)5,۰۰۰,۰۰۰×1۰۰)

1۰,۰۰۰,۰۰۰-5۰۰,۰۰۰=۹,5۰۰,۰۰۰                                                                                  

مالیات                       1,۰68,75۰=)15%(نرخ ماده 131×7,1۲5,۰۰۰=%75×۹,5۰۰,۰۰۰ 
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بند پنجم - کسر مالیات بردرآمد اجاره در خصوص موجری که خود نیز مستأجر است
به اســتناد ماده 55 ق.م.م هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مســکونی آن را به اجــاره واگذار کند و خود 
محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد 
استفاده کند، در احتساب درآمد مشمول مالیات امالک اجاری، میزان مال االجاره ای که به موجب سند 
رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم 

می گردد از کل مال االجاره دریافتی او کسر خواهد شد.
مثال: فرض کنید کارمندی در بوشــهر مالک یک باب منزل مسکونی می باشد. این کارمند به کاشان 
منتقل می شود و می خواهد منزل مسکونی خود را اجاره دهد و در کاشان یک واحد آپارتمان مسکونی 
را اجاره نماید. در چنین مواردی مابه التفاوت اجاره دریافتی از اجاره پرداختی مشمول مالیات می شود، 
یعنی می بایست درآمد اجاره ای که در بوشهر دریافت می کند منهای اجاره بهایی که در کاشان پرداخت 

می کند،  شود. 
یا فرض کنید خانه ســازمانی که کارفرما در اختیار کارمندش قرار می دهد، کارفرما ممکن اســت از 
بابت در اختیار گذاشــتن خانه ســازمانی وجهی را از حقوق کارمند کســر کند، این مبلغی که کسر 

می شود از مال االجاره دریافتی این کارمند قابل کسر خواهد بود.
نکته 1 - مقرراتی که در مورد مالکین واحدهای مســکونی که خود محل ســکونت دیگری را اجاره 
می کنند بیان شد، به هیچ وجه امالک غیرمسکونی را شامل نمی شود، اما اگر خانه یا آپارتمان  واگذاری 
مؤّدی بعد از عقد اجاره توســط مستأجر بدون توافق و دخالت موجر به عنوان محل کسب وکار و غیره 
مورداستفاده واقع شود، این امر موجب تضییع حق مؤّدی موصوف از حیث لزوم کسر اجاره پرداختی 

از دریافتی نخواهد بود.1 
نکته 2- با توجه به رأی شــماره ۲7۰ مورخ 1385/5/8هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، »محل 

اجاره دیگر« می تواند داخل و یا خارج از کشور باشد. 
نکته 3- با توجه به رأی شــماره 3۰/۴/1۴۲۴7 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی، مالکّیت بیش از 

یک ملک اشخاص، موجبی جهت عدم برخورداری از مزایا حکم ماده 55 ق.م.م نمی باشد.

1- جزء ب بند 3 بخشنامه 13530 سازمان امور مالیاتی
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گفتار نخست - مقدمه و تعاریف 
 ابزاری جهت اعمال سیاست های حمایتی دولت است. اعطای هر نوع معافیت 

ً
معافیت مالیاتی عمدتا

 معافیت ها باید 
ً
مالیاتی می بایست با رعایت شرایطی اعمال گردد. این شرایط عبارت اند از اینکه: اوال

 تابع سیاست های 
ً
 به صورت موقت و غیردائمی اعطا شــود و ثالثا

ً
بر اســاس قانون ایجاد شــود، ثانیا

حمایتی دولت باشــند. معافیت مالیاتی به عنوان یک ابزار حمایتی متداول در کنار سایر سیاست های 
مالیاتی توسط دولت به کار گرفته می شود. این سیاست مالیاتی، برای جذاب کردن بخش های مختلف 
اقتصاد مورداستفاده قرار گرفته و منجر به جهت دهی سرمایه ها در اقتصاد به سمت فعالیت های مدنظر 

دولت می گردد.1  
در ابتدا به تعریف و تشــریح مفهوم معافیت مالیاتی، نرخ صفر مالیاتی، بخشودگی مالیاتی، تخفیف 

مالیاتی و مشوق مالیاتی می پردازیم. 
1- معافیت مالیاتی: خروج قانونی برخی از منابع درآمدی و ســرمایه ای از شــمول پرداخت مالیات 
به صورت موقت و غیر دائمی می باشد. یعنی اشخاصی که زیر چتر مالیاتی هستند و در نظام مالیاتی 
دارای پرونده می باشــند، درآمد آنها بررسی و پس از احراز به عنوان درآمد معاف، از پرداخت مالیات 

معاف می شوند.
۲- نرخ صفر مالیاتی: روشــی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، 
اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد 
مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه 
و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان بر اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از 

تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.۲ به تعبیر ساده: 

امور مالیاتی،  1- رستمی گیالنی، فرزاد، درسنامه معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی اشخاص حقوقی و مشاغل، سازمان 
1398-1397

2- بند الف ماده 132 ق.م.م

صفر = صفر × درآمد مشمول مالیات
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3- بخشــودگی مالیاتی: در این حالت مالیات مربوطه محاسبه و میزانی از مالیات مربوطه بخشوده 
می شود مثل بخشودگی موضوع بند )س( ماده 13۲ ق. م.م و بخشودگی ماده ۹۲ ق.م.م. 4- تخفیف 
مالیاتی: کسر بخشی از مالیات مؤّدیان خاص با اهداف مشخص از جمله تشویق و ترغیب آنها است 

که در صورت رعایت مقررات برای مؤّدیان مذکور قابل اعمال است مثل تبصره 6 ماده 1۰5 ق.م.م.1
5- مشــوق مالیاتی: یک نوع معافیت مالیاتی هدفمند اســت که قانون گذار در جهت تحقق اهداف 
اقتصادی و اجتماعی پیش بینی شده در کل کشور یا مناطقی خاص در قانون اعالم می نماید و مؤّدی 
مالیاتــی جهت برخورداری از آن مکلف به انجام تکالیف مقرر می باشــد۲ و البته برخی اوقات این 

مشوق ها بدون قیدوشرط می باشند مثل تبصره 1 و ۲ ماده 53 ق.م.م.
در این بخش ابتدا به تشریح معافیت، بخشودگی و کسورات اختصاصی فصل مالیات بردرآمد امالک 
و در ادامه به معافیت و بخشودگی و کسورات غیراختصاصی مالیات بردرآمد امالک خواهیم پرداخت.  

گفتار دوم- معافیت، بخشودگی و کسورات اختصاصی مالیات بردرآمد امالک
بند نخست - عدم شمول زمان تخلیه پس از فروش ملک

طبق تبصره 8 ماده 53 ق.م.م درصورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون 
اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود، در دو حالت ملک اجاری تلقی نمی شود:

 الف- در مدتی که محل ســکونت انتقال دهنده باشد، تا شش ماه اجاری تلقی نمی شود مگر اینکه 
به موجب اســناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود. یعنی زمانی که شخصی ملکش را 

منتقل می کند، و خوِد مالک در آنجا مستقر است، تا شش ماه اجاری تلقی نمی شود.

امور مالیاتی،  1- رستمی گیالنی، فرزاد، درسنامه معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی اشخاص حقوقی و مشاغل، سازمان 
1398-1397

2- رستمی گیالنی، فرزاد، درسنامه معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی اشخاص حقوقی و مشاغل، سازمان امور مالیاتی، 
1398-1397
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ب- در بیع شــرط1 مادام که طبق شــرایط معامله مبیع۲ در اختیار بایع3 شرطی است، اجاری تلقی 
نمی شود، مگر اینکه به موجب اســناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود. در این حالت 
هرچند به موجب عقد بیع، ملک از مالکّیت بایع )فروشنده( خارج شده است و سکونت بایع در ملک 
شــخص دیگر انجام می شود و علی القاعده می بایست به عنوان اجاره تلقی شود که مستلزم پرداخت 
مالیات توســط مالک )خریدار( اســت لکن با توجه به این که در این نوع از بیع، بایع تا زمان معینی 
حق فسخ معامله را داراست مقنن به صورت استثنایی مادام که طبق شرایط معامله، مبیع در اختیار بایع 

شرطی است، ملک را از شمول مالیات بردرآمد اجاره مستثنی نموده است.

1- در ادبیات حقوق مدنی، بیع شرط، دارای معنای اختصاصی می باشد. منظور از بیع شرط، عقد بیعی است که فروشنده شرط 
می کند، اگر در مهلت مقرر، ثمن دریافتی از خریدار به وی مسترد شود، حق فسخ معامله و بازگرداندن ملک مورد معامله را 
داشته باشد. مقررات بیع شرطی طی مواد 458 تا 463 قانون مدنی تبیین شده است. در حال حاضر، همه انواع بیع شرط، تحت 
 در عرف 

ً
باشند. اجماال قانون ثبت اسناد و امالک کشور می  تا 36  با حق استرداد موضوع مواد 34  حکومت احکام معامله 

جامعه، هرچند با انعقاد عقد بیع شرط، ملکیت مبیع به خریدار منتقل می گردد، اما در ضمن همین عقد، شرط می شود که در 
مدتی که فروشنده حق استرداد ثمن را دارد، اجازه سکونت به طور مجانی در مورد مبیع را نیز داشته باشد. مگر آنکه خالف آن 

شرط شود.
2- آنچه مورد خرید و فروش قرار می گیرد و خرید و فروش بر آن واقع می شود.

3- فروشنده

پرسش : شــخصی هنگام انتقال سند واحد مســکونی خود در دفتر اسناد رسمی شرط 

می نماید تا تهیه منزل مسکونی جدید این واحد مسکونی در اختیارش باقی خواهد ماند 

یافت هیچ گونه وجهی را ندارد. نحوه عمل اداره امور مالیاتی در این  یدار نیز حق در و خر

گونه موارد چیست؟

پاســخ : مطابق تبصره)8(ماده53 ق.م.م. در صورتی که مالک محل ســکونت خود را بفروشد و 

در ســند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود، در مدتی که محل سکونت انتقال 

دهنده می باشــد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی 

اســت، اجاری تلقی نمی شود، مگر اینکه به موجب اســناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت 

می شــود؛ لذا در این فرض، شرط مذکور فقط تا شش ماه در برابر سازمان امور مالیاتی قابل استناد 

بوده و سازمان می تواند بعد از گذشت مدت شش ماه نسبت به اخذ مالیات بردرآمد اجاره امالک از 

خریدار )منتقل الیه( اقدام نماید.                                                                                                                                

مثال شماره 1



معافیت، بخشودگی و کسورات مالیات  بردرآمد امالک  / 75

بند دوم - معافیت رعایت الگوی مصرف مسکن
مطابــق صدر تبصــره 11 ماده 53 ق.م.م، مالکان مجتمع های مســکونی دارای بیش از ســه واحد 
اســتیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعالم وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده 

یا می شوند در طول مدت اجاره از صددرصد مالیات بردرآمد اجاری معاف می باشد.1 بنابراین جهت 
اعطای معافیت مذکور باید سه شرط توأمان وجود داشته باشد:

1- مجتمع باید مسکونی بوده و جهت سکونت هم استفاده گردد.
۲- مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری باشند.

3- الگوی مصرف در ساخت این مجتمع ها رعایت شده باشد.
نکته - در مورد امالک مشاعی معافیت مقرر نسبت به سهم مشاعی هر یک از مالکین لحاظ خواهد 

شد.
با توجه به اینکه مقنن در متن تبصره مذکور از کلمه »مالکان« به صورت عام استفاده نموده لذا به نظر 

می رسد این معافیت شامل مالکان حقیقی و حقوقی می شود. 
توجه: الگوی مصرف مســکن طبق مصوبه 13۴3۰ وزارت مســکن و شهرسازی که به استناد نامه 
شماره ۴5۰/35۰۰۰ مورخ 13۹5/7/1۹ دفتر برنامه ریزی، تجهیز منابع و اقتصاد مسکن، وزارت راه 

و شهرسازی کماکان به شرح زیر مالک عمل می باشد:
1- شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز با جمعیت باالی یک میلیون نفر، 75 مترمربع 

۲– شهرهای بزرگ میانی با جمعیت بیش از دویست هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر، 1۰۰ مترمربع 
3- شهرهای اقماری در توسعه های جدید، 1۰۰ مترمربع 

۴- واحدهای احداثی در روستاها، 8۰ مترمربع
یربنای مفید  بند سوم - معافیت میزان ز

مطابق قســمت اخیر تبصره 11 ماده 53 ق.م.م، درآمد هر شخص ناشــی از اجاره واحد یا واحدهای 
مسکونی در تهران تا مجموع 15۰ مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای 
 برای واحدهای مسکونی در نظر گرفته 

ً
مفید از مالیات بردرآمد امالک معاف می باشد. این معافیت صرفا

شــده که هم کاربری مسکونی دارد و هم برای ســکونت استفاده می شوند و چنانچه اشخاص، امالک 
مسکونی خود را برای استفاده تجاری و اداری به اجاره واگذار کنند، مشمول معافیت مذکور نمی باشند.

مصوب  استیجاری«  مسکونی  های  واحد  عرضه  و  احداث  »تشویق  قانون  موضوع  استیجاری  مسکونی  واحدهای   -1
1377/3/24وزارت مسکن و شهرسازی
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نکات مهم این تبصره: 
1- منظور از »تهران« در این تبصره مناطق ۲۲ گانه شــهر تهران اســت و به عبارت دیگر این معافیت 
 شــهر تهران و البته که این معافیت به کل استان تهران قابل 

ً
به »تهران بزرگ« تعلق می گیرد و نه صرفا

تعمیم نمی باشد.
۲- مفهوم مجموع در این معافیت: امالک مسکونی اشخاصی که به اجاره داده می شوند پس از کسر 
معافیت متراژ مقرر در قانون )حســب مورد تا مجموع 15۰ مترمربع زیربنای مفید در تهران و ۲۰۰ 
مترمربع در سایر نقاط( نسبت به مازاد متراژ باقیمانده هر واحد مشمول مالیات می باشد. هرگاه مالک 
دارای چند ملک مسکونی باشد، »به انتخاب خود« می تواند در مجموع تا حدنصاب متراژهای مقرر 

)15۰ مترمربع در تهران و ۲۰۰ مترمربع در سایر نقاط( از معافیت مذبور استفاده کند.

شــخصی در تهران یک واحد 300 متر مربعی را به اجاره واگذار نموده اســت. در این 

حالت 150 متر مربع آن معاف و 150 متر مربع آن مشــمول مالیات می شود. ولی اگر 

همین شــخص در اصفهان دو واحد 100 و 90 مترمربعی داشــته باشد که هر دو را به 

یر 200 مربع  اجاره واگذار نموده باشــد، در چنین حالتی چــون مجموع هر دو واحد ز

می باشد لذا هر دو ملک از مالیات بردرآمد اجاره امالک معاف می شوند.

مثال شماره 2
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یز یک واحد 200 و در تهران یک واحد 150 متر مربعی دارد که هر دو را  شخصی در تبر

به اجاره واگذار نموده است. در چنین حالتی هر دو ملک از مالیات بردرآمد اجاره امالک 

معاف می شوند.

شخصی در تهران دو واحد مسکونی دارد که هر دو را به اجاره واگذار نموده است. یکی 

از واحد ها در شمال شــهر به متراژ110 متر مربع و دیگری در جنوب تهران به متراژ 80 

متر مربع می باشد. در این حالت مودی اختیار دارد که در اظهارنامه تسلیمی خود امالک 

مشــمول معافیت تبصره 11 ماده 53 ق.م.م را انتخاب کند. در این مثال چون مالیات 

بر اجاره ملک شمال تهران بیشتر است لذا بطور طبیعی موجر درخواست معافیت واحد 

110 متر مربعی شــمال تهران را می دهد و چون ایشان امکان استفاده از معافیت مذکور 

در شــهر تهران را تا مجموع 150 متر مربع دارد پس می تواند مانده مجموع معافیت در 

شهر تهران )40 متر مربع( را جهت ملک اجاری جنوب تهران استفاده نماید؛ بنابراین در 

فرض مثال مذکور موجر بابت ملک شمال تهران کال معاف می گردد و صرفا بابت 40 متر 

مربع از ملک استیجاری جنوب تهران مشمول مالیات بردرآمد اجاره می شود.

مثال شماره 4

مثال شماره 3

3- اگر در ســند رســمی زیربنای مفید هر واحد مسکونی قید شده باشــد مساحت مندرج در سند 
مالک خواهد بود. در غیر این صورت و در مواردی که زیربنا با اندازه گیری به وسیله مأمورین مالیاتی 
تعیین شود ملحقاتی مانند پارکینگ اتومبیل، گلخانه، استخر، آب انبار، محل نصب تأسیسات، راه پله 
ف یا با سقف شیشه ای، انباری و زیرزمین غیرمسکونی جزء بنای مفید محسوب 

ّ
و نورگیرهای مســق

نمی شود.
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شــرح ابهام : با توجه به بند )ت( اصالحی ماده 132 ق.م.م و همچنین حکم تبصره 1 

ماده 146 مکرر قانون مذکور، برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 

ق.م.م نیاز به تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر می باشد یا خیر؟

پاسخ : با توجه به رای شماره 1۰-۲۰1 شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه بند )ت( ماده 13۲ 

ق.م.م در خصوص فعاالن اقتصادی است و به صاحبان درآمد امالک اجاری اشخاص حقیقی 

تســری ندارد، لذا با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات امالک اجاری طبق مقررات ماده 53 

ق.م.م تعیین می گردد. بنابراین حکم تبصره 1 ماده 1۴6 مکرر ق.م.م به صاحبان درآمد امالک 

اجاری اشخاص حقیقی تسری ندارد.

ابهام

 اشخاص 
ً
نکته 1 - با توجه به رأی فوق هیئت عمومی شــورای عالی مالیاتی به نظر می رسد که صرفا

حقیقی موضوع تبصره 11 ماده 53 ق.م.م شامل حکم تبصره 1 ماده 1۴6 مکرر ق.م.م می شوند و این 
 در صورت رعایت مفاد 

ً
حکم قابل تسری به اشخاص حقوقی نمی باشد چرا که اشخاص حقوقی صرفا

تبصره 1 ماده 1۴6 مکرر ق.م.م استحقاق بهره مندی از این معافیت را خواهند داشت.
نکته 2-  هرچند به طور معمول برای امالک مســکونی موضــوع تبصره 11 ماده 53 ق.م.م نیازی به 
تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیست ولی در حالت های خاص می بایست اظهارنامه مالیاتی تسلیم کرد. در 

ادامه و در قالب یک مثال این حالت خاص تشریح می گردد:
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یخ 1397/8/1 یک واحد آپارتمان مســکونی واقع در اصفهان به  آقای قبــادی در تار

مساحت 250 متر مربع را به موجب سند اجاره نامه رسمی جهت سکونت به مدت یک 

یال به آقای جوکار به اجاره واگذار نموده  ســال در قبال اجاره ماهیانه 20,000,000 ر

یال باشد، مالیات  است. در صورتی که ارزش اجاری هر متر مربع ماهیانه 600,000 ر

اجاره سال 1397 آقای قبادی را محاسبه نمایید.

پاسخ : 

1-چون ملک در اصفهان واقــع گردیده لذا تا ۲۰۰ متر مربع معاف و مازاد آن )5۰ متر مربع( 

مشمول می باشد. 

۲-چــون مبلغ قرارداد اجاری ارائه شــده کمتر از8۰% ارقام مندرج در جدول امالک مشــابه 

)دفترچــه ارزش اجاری( می باشــد لذا مبلغ مندرج در جدول امالک مشــابه )دفترچه ارزش 

اجاری( مبنای حسابرسی مالیاتی قرار می گیرد.

3-قرارداد اجاره در سال مورد نظر 5 ماه بوده و لذا باید جهت همین 5 ماه محاسبه درامد ناشی 

از اجاره امالک انجام پذیرد.

مثال شماره 5

اجاره پنجاه متر براساس سند رسمی                           ۴,۰۰۰,۰۰۰=۲5۰÷)۲۰,۰۰۰,۰۰۰×5۰)

اجاره براساس ارزش اجاری امالک مشابه                                    3۰,۰۰۰,۰۰۰=6۰۰,۰۰۰×5۰

اجاره پنج ماه                                                                            15۰,۰۰۰,۰۰۰=5×3۰,۰۰۰,۰۰۰  

مالیات سال 13۹7  

                          16,875,۰۰۰=)15%(نرخ ماده 131×11۲,5۰۰,۰۰۰=%75×15۰,۰۰۰,۰۰۰
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آقای نبی پور مالک ســه واحد آپارتمان مسکونی 80 متری در شیراز است . آیا ایشان با 

توجه به معافیت تبصره 11 ماده 53 ق.م.م نیازی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی دارد؟ 

پاسخ : قطعا ایشــان باید اظهارنامه خود را در موعد مقرر تســلیم کند، چرا که سه واحد 8۰ 

متری مجموعا می شود ۲۴۰ مترمربع، این در حالی است که وی با توجه به محل امالکش که 

در شهرســتان واقع شده تا مجموع ۲۰۰ مترمربع از معافیت برخوردار است و در صورت عدم 

تسلیم اظهارنامه، ۴۰ متر مربع مازاد مشمول مالیات و جرایم متعلقه )1۹۰-1۹۲( خواهد شد 

که به تفصیل در بخش جرایم تشریح می گردد.

مثال شماره6

 درآمد اجــاره محل دارنــد )معافیت ماده
ً
بنــد چهارم - معافیــت جهت افرادی کــه صرفا

 57 ق.م.م(
به استناد ماده 57 ق.م.م اشخاص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارند تا میزان معافیت مالیاتی درآمد 
حقوق موضوع ماده )8۴( این قانون از درآمد مشــمول مالیات ساالنه مستغالت از مالیات معاف و 

مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می باشد.
مشموالن این حکم باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور 
تهیه شده است به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعالم نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری 
ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خالصه مندرجات اظهارنامه مؤّدی را به اداره امور مالیاتی محل 
سکونت مؤدی ارســال دارد و درصورتی که ثابت شــود اظهارنامه مؤدی خالف واقع است مالیات 

یمه وصول خواهد شد. متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جر
نکته 1- در اجرای این حکم حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده های 

بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.
 پدر، نه پدربزرگ یا جد یا 

ً
نکتــه 2- این حکم در مورد فرزندان صغیری که تحت والیت پدر )صرفا

مادر یا هر شخص دیگری( باشند جاری نخواهد بود. به عبارت دیگر، اگر فرزند صغیر، تحت والیت 
پدر خود باشد، نمی تواند از معافیت این تبصره استفاده نماید. ولی اگر همین فرزند صغیر، فاقد پدر 
باشد، امکان استفاده از این معافیت را دارد. منظور از »صغیر« نیز به موجب ماده 1۲1۰ ق.م شخصی 

است که هنوز به سن بلوغ نرسیده است.
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نکته 3- عدم وجود درآمد مندرج در این ماده شامل هر نوع درآمدی اعم از مشــمول یا غیر مشــمول 
و معاف از مالیات می باشد؛ بنابراین مالکین امالک اســتیجاری چنانچه از منابعی همچون کشاورزی 
یا واگذاری امالک مشمول تبصره 11 ماده 53 ق.م.م )معافیت میزان زیربنای مفید( نیز کسـب درآمد 
نمایند، نمی توانند از معافیت مذکور برخوردار شـــوند، مگر آنکــه درآمدهای حاصله کمتر از حد 
معافیت ســالیانه باشد که در این صورت مجموع درآمد تا سقف سالیانه معاف و مازاد طبق مقررات 

مشمول مالیات خواهد بود.
نکته 4- معافیت ماده 57 ق.م.م شامل موجرین غیر از مالکین عین هم می شود.

نکته 5- این معافیت شامل همه  امالک با هر نوع کاربری می شود.
نکته 6- اشخاص فاقد محل سکونت در ایران نیز می توانند از معافیت ماده 57 ق.م.م استفاده نمایند.1 
نکته 7- طبق ماده 1۹۲ ق.م.م و تعریفی که در بخشنامه های مالیاتی از کتمان درآمد وجود دارد، ارائه 
 شامل 

ً
اظهارنامه خالف واقع موضوع ماده 57 ق.م.م مشمول جریمه کتمان درآمد نمی گردد و صرفا

جریمه یک برابری اصل مالیات می باشد.
نکته 7- همان طور که پیش تر نیز اشاره گردید، همه درآمد مکتسبه اشخاص، ناشی از اجاره امالک 
مشــمول مالیات بردرآمد اجاره محل نمی باشند و طبق حکم ماده 53 ق.م.م »درآمد مشمول مالیات 
امالکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال االجاره، اعم از نقدی و غیرنقدی، پس از 
کسر بیست و پنج  درصد )۲5%( بابت هزینه ها و استهالکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.«
بنابراین با مدنظر قراردادن تعریف درآمد مشــمول مالیات، معافیت ماده 57 ق.م.م از درآمد مشمول 
مالیات اشخاص حقیقی قابل کسر می باشد نه از کل درآمد مکتسبه ناشی از اجاره امالک. )به مثال 

شماره 7 مراجعه شود.(
نکته 8- تــا  قبل از صدور دادنامه هــای 18۰۴-18۰5 دیوان عدالت اداری، نظر و رویه ســازمان 
امور مالیاتی ایــن بود که: »چون در ماده 57 ق.م.م موعدی برای تســلیم اظهارنامه مخصوص این 
ماده معین نشــده، مؤّدی در هر مرحله از مراحل تشــخیص و حل اختــالف و حتی وصول و اجرا 
می توانــد با تســلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعمــال معافیت را بنماید و واحدهــای مالیاتیمادام 
که خالف اظهارات مؤّدی ثابت نشــده، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تســلیمی می باشــند.«۲  
ولی پس از صدور دادنامه های مذکور، مؤّدیان متقاضی بهره مندی از مزایای معافیت ماده 57 ق.م.م

1- رأی شماره  30/4/5461 مورخ 18/ 1370/04 شورای عالی مالیاتی
2- جزء )ب( از بند 4 بخشنامه 13530 مورخ 1384/7/27 سازمان امور مالیاتی
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همچون سایر مؤّدیان فصل امالک مکلف هستند اظهارنامه مالیاتی خود را مطابق با ماده 8۰ ق.م.م 
تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم نمایند.

ازآنجایی که اظهارنامه مســتقلی جهت معافیت ماده 57 ق.م.م در نظر گرفته نشده است لذا مؤّدیان 
متقاضی استفاده از این معافیت می بایست درخواست اعمال معافیت خود را در طی اظهارنامه ماده 
8۰ ق.م.م و از طریق تکمیل قســمت مربوطه اعالم نمایند و چنانچه شخصی قسمت مربوط اعمال 
معافیت ماده 57 ق.م.م را تکمیل نکند، در واقع اظهارنامه ماده 57 ق.م.م را تســلیم ننموده اســت 
و طبــق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اســتحقاق برخورداری از معافیت مذکور را نخواهد 
داشــت. با توجه به تاریخ صدور دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالــت اداری، اثر این دادنامه مطابق 
بخشنامه ۲1۰/158۴۲/د مورخ 1۴۰1/3/۲1 سازمان امور مالیاتی کشور برای عملکرد 13۹۹ به بعد 

نافذ می باشد و به عملکردهای قبلی تسری پیدا نمی کند.
توجه: قانون گذار تا ســال 13۹5 در احکام بودجه سنواتی، میزان معافیت های فصل مالیات بردرآمد 
حقــوق موضوع ماده 8۴ ق.م.م و مالیات بردرآمد مشــاغل )معافیت مــاده 1۰1 ق.م.م(  و معافیت 
موضوع ماده 57 ق.م.م را یکسان در نظر می گرفت اما از سال 13۹6 به بعد مقنن بنا به دالیلی میزان 
معافیت مالیات بردرآمد مشــاغل )معافیت ماده 1۰1 ق.م.م( و معافیت موضوع ماده 57 ق.م.م را به 
میزان یکسان مشخص می کند ولی میزان معافیت های فصل مالیات بردرآمد حقوق موضوع ماده 8۴ 

ق.م.م را بیشتر از میزان دو معافیت مذکور در نظر می گیرد. 
هرچند مطابق نص ماده 57 ق.م.م می بایســت »تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده 
)8۴( این قانون از درآمد مشــمول مالیات ساالنه مســتغالت از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات 
این فصل مشــمول مالیات می باشد« ولی  با توجه به مراتب مذکور از سال 13۹6 به بعد مقنن میزان 
معافیت موضوع ماده 57 ق.م.م را معادل مبلغ معافیت مالیات بردرآمد مشــاغل )معافیت ماده 1۰1 

ق.م.م( تعیین و اعالم می کند.
به طور مثال مطابق قانون بودجه سال 1۴۰۰، میزان معافیت مالیاتی اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده 
57 ق.م.م ساالنه به مبلغ سیصد و شصت میلیون ریال )36۰,۰۰۰,۰۰۰ ( تعیین شده است. جهت 

مشاهده تغییرات سنوات اخیر به جدول ذیل توجه کنید.
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داده نمای شماره )4-1(: معافیت مالیاتی )ماده 84 /101 و 57 ق.م . م(
 از سال 1392 الی 1401

جدول معافیت مالیاتی )ماده 84 /101 و 57 قانون مالیات های مستقیم( از سال 1392 تا 1401

معافیت ماهیانه معافیت سالیانه      سال

8,333,333 1۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 13۹۲

1۰,۰۰۰,۰۰۰ 1۲۰,۰۰۰,۰۰۰ 13۹3

11,5۰۰,۰۰۰ 138,۰۰۰,۰۰۰ 13۹۴

13,۰۰۰,۰۰۰ 156,۰۰۰,۰۰۰ 13۹5

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

15,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

18۰,۰۰۰,۰۰۰

ماده 8۴

ماده 57 و 1۰1
13۹6

۲3,۰۰۰,۰۰۰

18,۰۰۰,۰۰۰

۲76,۰۰۰,۰۰۰

۲16,۰۰۰,۰۰۰

ماده 8۴

ماده 57 و 1۰1
13۹7

۲7,5۰۰,۰۰۰

۲1,5۰۰,۰۰۰

33۰,۰۰۰,۰۰۰

۲58,۰۰۰,۰۰۰

ماده 8۴

ماده 57 و 1۰1
13۹8

3۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

36۰,۰۰۰,۰۰۰

۲88,۰۰۰,۰۰۰

ماده 8۴

ماده 57 و 1۰1
13۹۹

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

3۰,۰۰۰,۰۰۰

۴8۰,۰۰۰,۰۰۰

36۰,۰۰۰,۰۰۰

ماده 8۴

ماده 57 و 1۰1
1۴۰۰

5,6۰۰,۰۰۰

3,3۰۰,۰۰۰

67,۲۰۰,۰۰۰

3۹,6۰۰,۰۰۰

ماده 8۴

ماده 57 و 1۰1
1۴۰1
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یال حقوق  آقای نعیمی بازنشسته آموزش و پرورش می باشد و ماهانه مبلغ4,000,000 ر

یافت می کند. درسال1400 مغازه خود را ماهانه به مبلغ 50,000,000  بازنشستگی در

به خانم محمودی اجاره داده است. آقای نعیمی اظهارنامه مالیاتی را به اداره امور مالیاتی 

محل وقوع ملک تســلیم و اظهار کرده که هیچگونه درآمــد دیگری ندارد. )مبلغ اجاره 

مندرج در سند هشتاد درصد ارقام مندرج در جدول امالک مشابه کمتر نمی باشد(

مطلوب است محاسبه درآمد مشمول مالیات سال 1400 ؟ ) معافیت ماده 57 در سال 

یال می باشد( 1400 مبلغ 360,000,000 ر

پاسخ : 

مثال شماره 7

درآمد سالیانه اجاره امالک                                                 6۰۰,۰۰۰,۰۰۰=1۲×5۰,۰۰۰,۰۰۰

درآمد مشمول مالیات                                                  ۴5۰,۰۰۰,۰۰۰=%75×6۰۰,۰۰۰,۰۰۰               

درآمد مشمول مالیات پس از اعمال معافیت ماده57 ق.م.م

    ۴5۰,۰۰۰,۰۰۰-36۰,۰۰۰,۰۰۰=۹۰,۰۰۰,۰۰۰                                                             

مالیات اجاره                                                                       13,5۰۰,۰۰۰=%15×۹۰,۰۰۰,۰۰۰                

                                                                           

بند پنجم - عدم شمول مالیات سکونت برخی بستگان و افراد تحت تکفل مالک
به استناد تبصره )1(ماده53ق.م.م محل ســکونت پدر یا مادر یا همســر یا فرزند یا اجداد و همچنین 
محل ســکونت افراد تحت تکفل مالک، اجاری تلقی نمی شود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک 
ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود. با توجه به متن این تبصره می توان به این نتیجه رسید که در چنین 
مواردی اصل بر عدم دریافت اجاره بها می باشد؛ بنابراین اثبات پرداخت مال االجاره بر عهده سازمان 
امور مالیاتی بوده و نمی توان اثبات عدم تحقق درآمد را از مؤّدی مطالبه نمود. درصورتی که چند واحد 
مسکونی، محل ســکونت مالک و یا افراد مزبور باشد، یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد 
مســکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج 

خواهد بود.
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نکته 1-  با توجه به قسمت آخر پاراگراف فوق، تبصره فوق جز موارد غیر مشمول مالیات می باشد و 
لذا جهت بهره مندی از مزایای آن نیازی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیست.

نکته 2-  در این تبصره منظور از »به ازای هر شــخص یک واحد« این اســت که اگر پدری سه ملک 
مسکونی و سه فرزند داشته باشد و به جای آنکه هر واحد را در اختیار هر یک از فرزندان خود قرار دهد، 
 یکی از امالک مذکور غیر اجاری محسوب 

ً
همه امالک )سه ملک( را به یکی از فرزندانش دهد، صرفا
می شود و دو ملک دیگر استیجاری محسوب می گردد.1 

نکته 3- با توجه به نص تبصره مذکور به نظر می رسد که قانون گذار هیچ محدودیتی براي تعداد افراد 
تحت تکفل قائل نشده است. 

نکته 4-  شرط برخورداری از امتیاز تبصره فوق این است که در قبال امالک مذکور، اجاره ای پرداخت 
نگردد. چنانچه بر اســاس »اسناد و مدارک« ثابت شود که اجاره پرداخت شده است، درآمد مشمول 

مالیات بر اساس فصل مالیات بردرآمد امالک تعیین خواهد شد.
 نسبت به واحدهای مسکونی تعلق می گیرد که هم دارای کاربری مسکونی 

ً
نکته 5 -  این معافیت صرفا

بوده و جهت ســکونت استفاده می گردد. چنانچه اشخاص، امالک مســکونی خود را برای استفاده 
تجاری و اداری به اجاره واگذار کنند، مشمول معافیت مذکور نمی باشند.

 

1- مستنبط از بند 3 بخشنامه شماره35481 مورخ 1381/06/19

چهار دختر آقای حسینی در سال 1399 در چهار آپارتمان مجزا که مالکّیت آن متعلق به 

پدرشان هست سکونت دارند، در صورتی که آقای حسینی  بابت آپارتمان های مذکور از 

یافت ننماید و طبق دفترچه ارزش اجاری  میزان اجاره  فرزندان خود هیچ گونه اجاره ای در

یال باشد، مطلوب است  یک از آپارتمان های مشابه مبلغ 450,000,000 ر سالیانه هر

محاسبه مالیات اجاره مذکور؟

پاسخ :  به استناد تبصره 1 ماده 53 ق.م.م آقای حسینی مشمول مالیات اجاره امالک نمی گردد. 

مثال شماره 8
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بند ششم - در اختیار قراردادن امالک به اشخاص موضوع ماده 2 ق.م.م به صورت رایگان
امالکی که به صورت مجانی در اختیار »وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، دستگاه هایی که بودجه آنها 
به وســیله دولت تأمین می شود، شهرداری ها و دهیاری ها و بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی دارای 
مجوز فعالیت از طرف حضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری« قرار می گیرد غیراجاری تلقی 

می شود.
نکته - اجاره ملک به صورت رایگان به غیر اشــخاص موضوع ماده ۲ ق.م.م و افراد مصّرح در تبصره 
1 ماده 53 ق.م.م  و ســایر موارد استثنا که در ماده 13۹ ق.م.م ذکر شده، مصداق درآمد اتفاقی برای 

شخص منتفع خواهد بود.
بند هفتم - امالکی که در فهرســت آثار ملی هستند و از طرف اشــخاص در اختیار سازمان 

میراث فرهنگی کشور قرار می گیرند
مطابق قســمت اخیر ماده7۰ق.م.م امالکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت 
رسیده یا می رسند درصورتی که بدون انتقال مالکّیت در اختیار وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و 
صنایع دستی کشور قرار گیرند نســبت به پنجاه درصد )5۰%( مالیات  مربوط به درآمد موضوع فصل 

مالیات بردرآمد امالک از معافیت  مالیاتی برخوردار خواهد شد.

گفتار سوم: معافیت و بخشودگی  و کسورات غیراختصاصی مالیات بردرآمد امالک 
اجاری

از یک منظر می توان معافیت و بخشودگی و کســورات را به دو بخش عمومی که شامل همه مؤّدیان 
مالیاتی می باشــد و بخش اختصاصی، مختص مؤّدیان فصل مالیات بردرآمد امالک، تقســیم کرد. 
در گفتار دوم این فصل به تشــریح معافیت، بخشودگی و کسورات اختصاصی فصل مالیات بردرآمد 
امالک پرداخته شد و در این گفتار به معافیت و بخشودگی و کسورات غیراختصاصی مالیات بردرآمد 

امالک اجاری پرداخته خواهد شد.
بند نخست -  کمک های مالی پرداختی )ماده 172ق.م.م( 

 صددرصد )1۰۰%( وجوهی که به حســاب  های تعیین شــده از طرف دولت به منظور بازســازی یا 
کمک و نظایر آن به صورت بالعوض پرداخت می شــود و همچنین  وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا 
کمک  های غیرنقدی بالعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا 
تکمیل مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه  های تربیتی 
و آسایشــگاه ها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( و جمعیت هالل احمر و کتابخانه و
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مراکــز فرهنگی و هنری ) دولتی( طبق ضوابطی که توســط وزارتخانه هــای آموزش وپرورش، علوم، 
تحقیقات و فناوری، بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود از 
درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤّدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد. 

بند دوم -  هزینه های درمانی، مراقبت، توان بخشی و حق بیمه )ماده 137ق.م.م(
هزینه های درمانی پرداختی هر مؤّدی بابت معالجه خود و یا همسر، اوالد، پدر، مادر، برادر و خواهر 
تحت تکفل در یک ســال مالیاتی  به شــرط این که اگر دریافت کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم 
ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و  آموزش پزشکی 
به علت فقدان امکانات الزم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته اســت پرداخت هزینه مزبور به 
گواهی مقامات رسمی دولت  جمهوری اســالمی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی  به مؤسسات 
بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤّدی کسر 
می گردد. در مورد معلوالن و بیماران خاص و صعب العالج عالوه بر هزینه های مذکور هزینه مراقبت 
و توان بخشــی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشــمول مالیات  معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را 

عهده دار است می باشد.
بند سوم - خسارات وارده بر اثر حوادث و سوانح )ماده 165 ق.م.م(

 در مواردی که بر اثر حوادث و ســوانح از قبیل زلزله، ســیل، آتش ســوزی، بروز آفات و خشکسالی 
و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به  یک منطقه کشــور یا به مؤّدی یا مؤّدیان خاصی خساراتی وارد 
گردد و خســارت وارده از طریق وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری ها یا سازمان های بیمه و 
یا مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند معادل خسارت وارده از 
درآمد مشمول مالیات مؤّدی ، در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤّدیان که بیش از 
پنجاه درصد )5۰%( اموال آنان در اثر حوادث  مذکور از بین رفته اســت و قادر به پرداخت بدهی های 
مالیاتی خود نمی باشــند با تصویب هیئت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا  

تقسیط طوالنی نماید.
بند چهارم -  تخفیف در نرخ مالیاتی بابت افزایش درآمد ابرازی )تبصره ماده 131 ق.م.م( 

بر خالف تصور عمومی این تخفیف در نرخ، مختص مؤّدیان مالیات بردرآمد مشــاغل نمی باشــد و 
شامل کلیه مؤّدیان مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنا مواردی که طبق مقررات این قانون دارای 

نرخ جداگانه ای می باشند، نیز می شود.
مطابــق تبصره ماده 131 ق.م.م بــه ازای هر ده درصد )1۰%( افزایش درآمد ابرازی مشــمول مالیات
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اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و 
حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه 
بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعالم شده از سوی سازمان امور 
مالیاتی است. در صورت احراز تخفیف نرخ برای اشخاص حقیقی کلیۀ نرخ های موضوع ماده 131 

قانون متأثر از این امر شده و تخفیف محاسبه شده در تمام طبقات مادۀ اخیر مدنظر قرار می گیرد. 
 پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل )سال 

ً
منظور از تسویه در تبصره ماده 131 ق.م.م، صرفا

پایه( بوده و این موضوع قابل تســری به بدهی های قطعی شــده سال های قبل از سال پایه نمی باشد. 
 می بایست مالیات 

ً
بدیهی است درصورتی که مالیات تشخیص سال قبل به قطعیت نرسیده باشد صرفا

اظهارنامه در مهلت موردنظر پرداخت شده باشد. 
نکته 1- در صورت عدم ابراز درآمد مشــمول مالیات در ســال پایه )ابــراز صفر و یا زیان( تخفیف 

موردنظر قابل اعمال نخواهد بود.1 
نکته 2- درصورتی که مؤدی به هر دلیلی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی علی رغم استحقاق برخورداری از 
این تخفیف نسبت به ابراز آن در اظهارنامۀ خود اقدام ننموده باشد، لکن در زمان حسابرسی مالیاتی و یا 
مراجع حل اختالف مالیاتی احراز گردد، مؤدی امکان برخورداری از تخفیف۲موردنظر را دارا می باشد 
و ادارۀ امور مالیاتی ذی ربط یا هیئت های حل اختالف مالیاتی می بایســت نسبت به اعمال آن اقدام 
نمایند و درصورتی که مؤدی به واســطه ابراز، مالیات بیشتری را پرداخت نموده باشد اضافه پرداختی 

موردنظر فارغ از مفاد تبصره ۲ مادۀ ۲1۰ ق.م.م با رعایت مقررات مربوطه قابل استرداد می باشد.
نکته 3- منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده 131 ق.م.م، کلیۀ بدهی های قطعی شده 
سال قبل، )اعم از اصل مالیات و جرائم متعلق با منشأ بدهی مذکور( بوده و به سایر بدهی های مالیاتی 

اشخاص که مربوط به دیگر منابع مالیاتی هستند، تسری ندارد.3 
نکته 4- با توجه به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی، منظور از درآمد ابرازی 
مشمول مالیات، کلیۀ درآمدهای مشمول مالیات ابرازی مؤدی در سال پایه و سال بعد که به نرخ های 

مذکور در ماده 131ق.م.م مشمول مالیات می باشند، خواهد بود.۴ 

1- رأی هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره  36-201 مورخ 1396/10/3
2- رأی هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره  شماره:  2-201 مورخ  1400/03/09

3- ردیف 3 بند )ج( بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1396/12/07
4- رأی هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره  36-201 مورخ 1396/10/3
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بند پنجم - تسهیالت اعتباری مسکن از بانک ها )موضوع بند الف ماده 139 قانون برنامه سوم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(

به استناد بند الف ماده 13۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور حمایت 
از متقاضیان مســکن و در راستای تقویت توان مالی آنها و ساده ســازی استفاده از تسهیالت بانکی 
برای خرید یا احداث مسکن، اقساط ماهیانه تسهیالت اعتباری مسکن از بانک ها، از درآمد مشمول 
مالیات دریافت کنندگان تســهیالت کسر و مانده درآمد مکتسبه در شــمول محاسبات مالیاتی قرار 
می گیرد. استفاده از این معافیت مالیاتی فقط برای یکبار برای هر خانواده و یا افراد متأهل مجاز بوده و 
شامل واحدهای با مساحت مفید حداکثر 1۲۰ مترمربع خواهد بود. مرجع عمل کسر اقساط از درآمد 
مشمول مالیات در خصوص حقوق بگیرانی که درآمد و مالیات احتسابی آنها به صورت ماهانه می باشد 
کارفرمایان ذی ربط و برای دارندگان مشــاغل آزاد که مالیات آنها به صورت ساالنه اخذ می گردد حوزه 
مالیاتی محل سکونت آنها خواهد بود و اقساط  مشمول این آیین نامه به عنوان هزینه های قابل قبول در 

اظهارنامه مالیاتی لحاظ خواهد شد.
شــایان ذکر است هرچند با گذر زمان مصادیق این معافیت بســیار محدود شده است ولی به استناد 
بخشنامه شــماره ۲11/1۹31/1۰۴51 ســازمان امور مالیاتی، چنانچه متقاضیانی که از ابتدای سال 
137۹ لغایت پایان سال 1383 اقدام به خرید یا احداث واحدهای مسکونی با مساحت مفید حداکثر 
1۲۰ مترمربع نموده اند، می توانند کماکان مبادرات به کسر اقساط ماهیانه تسهیالت اعتباری مذکور 

در طول دوره بازپرداخت وام از درآمد مشمول مالیات نمایند.



چرا باید در دوره جامع پرورش »مشاور حقوقی« آموزشگاه دادبانان دانا شرکت کنیم؟

 الف( هدف از برگزاری دوره مشاور حقوقی
هدف اصلی از برگزاری دوره جامع پرورش مشــاور حقوقی توسط آموزشگاه دادبانان دانا، پر کردن خألهای نظام آموزش دانشگاهی 

است تا شرکت کنندگان در دوره مشاور حقوقی، بتوانند " مهارت های الزم جهت عهده دار شدن حرفه مشاور حقوقی " را کسب 

نمایند؛

ب( ویژگی های دوره مشاور حقوقی
 کاربردی و مورد نیاز هر مشاور حقوقی است که در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی فعالیت 

ً
1. عناوین درســی انتخاب شده کامال

می نماید که این عناوین دقیقا با سرفصل های کتاب آنچه مشاور حقوقی باید بداند منطبق است؛ البته الزم به ذکر است، مباحثی که 

اساتید محترم دوره، تدریس می کنند محدود به مطالب کتاب نبوده و مطالعه کتاب در کنار شرکت در دوره آموزشی مکمل یکدیگر 

می باشند.

2. کاربردی بودن محتوا و اســتفاده حداکثری از زمان جهت انتقال موضوعات مبتالبه از ویژگی های دیگر دوره مشــاور حقوقی 

دادبانان است؛ به عنوان مثال، یکی از نیازهای مهم مشاوران حقوقی، آشنایی و تسلط بر قوانین و مقررات پرکاربرد است؛ گاهی قانون 

مشتمل بر سیصد ماده است ولی فقط پنج ماده آن در عمل، کاربرد فراوان دارد و تسلط بر همان تعداد ماده قانونی اندک به منزله تسلط 

بر هشتاد درصد آن قانون است؛ یکی از ویژگی های دوره پرورش مشاور حقوقی آشنا کردن مخاطبان با مواد قانونی پرکاربرد و تحلیل 

و بررسی کارکرد آن ها است؛ عالوه بر این، یکی از خالءهای نظام آموزشی دانشگاهی، عدم توجه به مقررات در کنار قوانین است؛ 

به عبارت دیگر در نظام آموزشی دانشگاه معموال قوانین بررسی می گردند ولی به مقررات که توسط مقامات اجرایی وضع می گردند 

توجه چندانی نمی گردد در حالی که مقررات به لحاظ عملی اهمیت زیادی داشته و معموال مالک عمل مجریان قرار می گیرد؛ به عنوان 

مثال در حوزه مالیات یا تامین اجتماعی یا حقوق کار، بسیاری از موضوعات در عمل، تابع بخشنامه هستند؛ یکی از ویژگی های دوره  

مشــاوره حقوقی، آشنا کردن مخاطبان با مقررات کاربردی در کنار قوانین است؛ توجه به آرای مراجع قضایی و شبه قضایی و 

بیان مثال های کاربردی نیز به غنای محتوای دوره مشاور حقوقی دادبانان کمک شایانی نموده است.

ین مدرسین حقوق کاربردی کشور بوده و اساتید برگزیده،  3. اساتیدی که برای تدریس هر عنوان درسی انتخاب شده اند جزو بهتر

مباحــث اخیر را به صورت کاربردی و همراه با تجربیات عملی و پرونده هــای مطروحه در دادگاه ها و مراجع حل اختالف آموزش

 می دهند؛ 

4. وجود کتاب آنچه مشاور حقوقی باید بداند به عنوان منبع آموزشی دوره ، این امکان را به عالقه مندان پیشرفت در حوزه مشاور 

حقوقی می دهد تا پیش از برگزاری کارگاه های آموزشی، مهمترین مباحث کالس را پیش مطالعه نموده و با آمادگی بهتری در کارگاه 

جامع پرورش مشاور حقوقی شرکت نمایند .

5. تاکنون به تمام دانشپذیران شرکت کننده در دوره جامع پرورش مشاور حقوقی، مدرک معتبر و قابل ترجمه از دانشگاه تهران اعطا 

شده است که می تواند در تقویت رزومه دانشپذیران و جذب به عنوان مشاور حقوقی در شرکت های متقاضی نقش به سزایی داشته باشد.

6. دانشــپذیران برتر دوره مشاور حقوقی، به شــرکت های متقاضی معرفی می گردند تا به عنوان مشاور حقوقی در شرکت های 

مذکور جذب و مشغول به کار شوند.
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تقریبا پنج هزار ســال، تاریخچه ای اســت که کارشناسان برای قدمت کتاب برشمرده اند. در این مدت طوالنی، از 

نخســتین کتاب ها که به صورت لوح های گلی بودند تا سال 1۴3۹ که یوهانس گوتنبرگ با اختراع نخستین ماشین 

چاپ تحول بزرگی در صنعت نشــر کتاب ایجاد کرد؛ چه از زمانی که داستان سینوحه بر پاپیروس نقش بست، تا به 

امروز که کتاب ها به صورت صوتی تهیه و در اختیار مردم دنیا قرار گرفته است، نقطه اشتراک در تمام این سال های 

طوالنی، نیاز انسان به یادگیری و انتقال درک و تجربیات خود از جهان می باشد.

در دنیای کنونی، سهولت دسترسی به عناوین متعدد کتب در کنار مزیت های خود، برای آن بخش از عالقه مندان باالخص 

در موضوعات تخصصی، خود عامل سردرگمی گشته است؛ از این جهت بارها اساتید مجموعه دادبانان در برخورد 

با وکال و فارغ التحصیالن رشته حقوق با این پرسش مواجه شده اند که برای کسب دانش بیشتر در مورد موضوعات 

خاص و در میان انبوهی از کتب منتشــر شده کدام کتاب را به عنوان منبعی کامل تر و کاربردی تر معرفی می کنند؛ 

این پرسش نه تنها توسط حقوق خوانان، بلکه توسط افرادی که به واسطه شغل خود نیاز به داشتن اطالعات حقوقی 

در زمینه کاری خود داشته اند نیز مطرح گشته است.

از این رو مجموعه دادبانان که رویکرد خود را با این ایده مهم اما ســاده شــکل داده بود که "فارغ التحصیالن رشته 

حقــوق برای ورود به بــازار کار به چه مهارت هایی نیاز دارند؟!" بر آن شــد ضمن برگــزاری کالس ها و دوره های 

آموزشــی مهارت محور، توسط واحد انتشارات موسســه و با همکاری اساتید مجربی که سال ها مشاوران حقوقی 

کسب وکار های مختلف بوده اند، با جمع آوری و چاپ آن تجربیات ارزشمند به نیاز عالقه مندان به داشتن منابعی 

کاربردی پاسخ دهد.

 انتشارات دادبانان دانا در رویکرد جدید خود بنا دارد ضمن معرفی کتب اساتید مجموعه، با معرفی سایر کتب مفید 

و کاربردی از میان عناوین متعدد، راهگشای وکال، فارغ التحصیالن، کارآموزان و سایر عالقه مندان به رشته حقوق 

جهت انتخاب کتب ارزشمند و کاربردی گردد.

انتشارات دادبانان دانا



درسنامه جامع حقوق تجارت

چک؛ نکات کاربردی از صدور تا پرداخت

شرح جامع قانون مدنی

بازرسی از دفاتر قانونیقراردادهای پیمانکاری

مختصر جرم شناسی حقوق قراردادهاگزیده متون حقوقی

آنچه مشاور حقوقی باید بداند


