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سخن ناشر
رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از 
پرطرف دارترین رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان 
علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، 
وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای 

وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل 
دانشجویان بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی 
هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با 

تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و 
سودمند، امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی 
نیز  و  حقوق  رشته ی  دانشجویان  علمی  نیازهای  رفع  برای  ارزشمند  و 
رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی 
که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از 

سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام 
در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در 
همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با 
بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، 
به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و 
تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی 
خدمات درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی بیش از پیش 

به منّصه ی ظهور برساند.
                     فرزاد دانشور

                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱366 
مجلس شورای اسالمی با اصالحات بعدی

باب اول: اشخاص مشمول مالیات
 ماده ۱- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند.

به  نسبت  حقوقی  یا  حقیقی  اشخاص  از  اعم  مالکین  کلیه   -1
اموال یا امالک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

کلیه  به  نسبت  ایران  مقیم  ایرانی  حقیقی  شخص  هر   -2
درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه 
درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در 
ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

یا حقوقی( نسبت  و  از حقیقی  ) اعم  ایرانی  5- هر شخص غیر 
به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به 
درآمدهایی که بابت  واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن 
تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی ) که به 
از  عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان  دیگر عاید آنها می گردد( 

ایران تحصیل می کند.
 ماده ۲- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این 

قانون نیستند:
1- وزارتخانه ها و موسسات دولتی؛
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2- دستگاه هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می شود.
3- شهرداری ها.

4 )الحاقی 1394/5(- بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی دارای 
معظم  مقام  و  )ره(  خمینی  امام  حضرت  طرف  از  معافیت  مجوز 

رهبری
 تبصره ۱- شرکت  هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق 
به اشخاص و مؤسسه های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد 
تبصره  این  بود. حکم  نخواهد  ماده  این  آنها  مشمول حکم  یا سود 
مانع استفاده شرکت های مزبور از معافیت های مقرر در این قانون، 

حسب مورد، نیست.
تبصره ۲- درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل 
فعالیت های  سایر  و  تجاری، خدماتی  معدنی،  فعالیت های صنعتی، 
تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق 
نرخ  به  به طور جداگانه  نیز تحصیل می شود، در هر مورد  شرکت 
بود.  خواهد  مالیات  قانون مشمول  این   )105( ماده  در  مذکور 
 مسؤوالن اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور 
مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند 
مؤدی  با  متعلق  مالیات  پرداخت  به  نسبت  غیر این صورت  در  بود. 

مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره 3- حذف شد.
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 باب دوم: مالیات بر دارايی
فصل اول: مالیات ساالنه امالک

ماده 3 الی 9- حذف شد.

فصل دوم: مالیات مستغالت مسکونی خالی
ماده ۱0 و ۱۱- حذف شد.

فصل سوم: مالیات بر اراضی باير
ماده ۱۲ الی ۱6- حذف شد.

فصل چهارم: مالیات بر ارث
ماده۱۷ )الحاقی ۱394/5(- اموال و دارایی هایی که در نتیجه 
فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، به شرح زیر 

مشمول مالیات است:
1- نسبت به سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار 
به استثنای موارد مندرج در بند )2( این ماده و سودهای متعلق به 
آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام 

وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد )%3( 
2- نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم )1/5( 
برابر نرخ های مذکور در تبصره )1( ماده )143( و ماده )143مکرر( 

این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
در  که  مالی  حقوق  و  اموال  سایر  و  حق االمتیاز  به  نسبت   -3
بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد )%10( 

ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث
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4- نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی 
مالیاتی  امور  سازمان  توسط  اعالمی  بهای   )%2( درصد  دو  نرخ  به 

کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
5- نسبت به امالک و حق واگذاری محل یک ونیم )1/5( برابر 
نرخهای مذکور در ماده )59( این قانون به مأخذ ارزش معامالتی 
امالک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ 

ثبت انتقال به نام وراث
6- نسبت به اموال و دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در 
خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن 
بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی ها پرداخت شده است به 
نرخ ده درصد )10%( ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث 
در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول 
مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل 

به نام وراث
تبصره ۱- محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل 
پرونده  اینکه  از  اعم   )1395/1/1( قانون  این  شدن  الزم االجراء  از 
این  حکم  مشمول  باشد،  نشده  یا  شده  تشکیل  آنها  برای  مالیاتی 

ماده نخواهد بود.
تبصره ۲- نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه 
اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای 

مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.
تبصره 3- درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، 
اموال و دارایی های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به 
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نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.
موضوع  اموال  از  خود  سهم  وراث  که  مواردی  در   -4 تبصره 
بندهای )2(، )4( و )5( این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر 
این فصل، مشمول  به شرح  ارث  بر  مالیات  بر  انتقال دهند، عالوه 

مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.
تبصره 5- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها 
و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان امالک بر 
نام وراث محاسبه  به  انتقال  ثبت  تاریخ  ارزش معامالتی در  اساس 

خواهد شد.
 ماده ۱۸- وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند:

1- وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اوالد، 
و اوالد اوالد.

2- وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اوالد 
آنها.

و  خاله  دایی،  عمه،  عمو،  از:  عبارتند  که  سوم  طبقه  وراث   -3
اوالد آنها.

ماده ۱9- حذف شد.

ماده ۲0- حذف شد.
متوفی  ماترک  جزء  که  اموالی  )الحاقی ۱394/5(-   ۲۱ ماده 
باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت 
بالعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده )2( این قانون قرار گیرد، 
با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی 
که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال 
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سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات 
بر ارث موضوع ردیفهای مربوط در ماده )17( این قانون محسوب و 

مشمول مالیات خواهد بود.
 ماده ۲۲- حذف شد.
 ماده ۲3- حذف شد.

 ماده ۲4 )اصالحی ۱394/5(- اموال زیر از شمول مالیات این 
فصل خارج است:

مزایای  و  خدمت  پس انداز  و  وظیفه  و  بازنشستگی  وجوه   -1
پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و 
مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه 
پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل  انواع 
بیمه های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها 
حسب مورد که یک  جا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت 

می گردد.
2- اموال منقول متعلق به مشمولین بند 4 ماده 39 قرار داد وین 
مورخ فروردین 1340 و ماده )51( قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 
با  1342 و بند )4( ماده )38( قرارداد وین مورخ اسفندماه 1353 

رعایت شرایط مقرر در قرار داد مزبور با شرط معامله متقابل.
3- اموالی که برای سازمان ها و مؤسسه های مذکور در ماده )2( 
تأیید  شرط  به  گردد  واقع  حبس  یا  نذر  یا  وقف  مورد  قانون  این 

سازمان ها و موسسه های  مذکور.
4- اثاث البیت محل سکونت متوفی

شهدای  اموال  به  نسبت  دوم  و  اول  طبقات  وراث   -۲5  ماده 




