احکام مالیاتی قانون بودجه سال  1396کل کشور
تبصره -1
دٍ -صاست ًلت اص عشین ضشًت تاتؼِ ریشتظ هٌلق است ًسثت تِ ًَساصی ٍ تَسؼِ ضثٌِ خغَط لَلِ اًتوال ًلت خام ،هیؼاًات
گاصی ٍ كشآٍسدُّای ًلتی ٍ تأهیي هٌاتغ هالی سْن دٍلت دس تَسؼِ پاالیطگاُّا ٍ صیشساختّای تأهیي ،رخیشُساصی ٍ تَصیغ
كشآٍسدُ اهذام ًٌذ ٍ هٌاتغ هَسد ًیاص سا اص هحل اكضایص پٌح دسغذ (  )%5تِ هیوت ّش لیتش كشآٍسدُّای ًلتی ضاهل تٌضیيً ،لت
سلیذً ،لت گاصً ،لت ًَسُ ،گاص هایغ ) ٍ (L.P.Gسَخت َّاپیوا تأهیي ًٌذ ٍ پس اص ٍاسیض تِ حساب خضاًِداسی ًل ًطَس تا
سوق پاًضدُ ّضاس هیلیاسد ( )15.000.000.000.000سیال تِ هػشف تشساًذ.
ایي هٌاتغ خضء دسآهذ ضشًت هحسَب ًویضَد ٍ هطوَل هالیات تا ًشخ غلش هیتاضذ.
تبصره -5
ّـ -دس سال  1396دٍلت هداص است اسٌاد خضاًِ اسالهی تا حلظ هذست خشیذ سا تا سشسسیذ تا سِ سال تِ غَست تیًام ٍ یا
تاًام ،غادس ًٌذ ٍ تِ هٌظَس تسَیِ تذّی هسدل خَد تاتت عشحّای تولي داساییّای سشهایِای ٍ هاتِالتلاٍت هیوت تضویٌی
هحػَالت ًطاٍسصی تا هیوت كشٍش دس تَسس تِ هیوت اسوی تا سوق ًَد ٍ پٌح ّضاس هیلیاسد (  )95.000.000.000.000سیال
تِ علثٌاساى ٍاگزاس ًٌذ .اسٌاد هضتَس اص پشداخت ّشگًَِ هالیات هؼاف هیتاضذ ٍ تِ ػٌَاى اتضاس هالی هَضَع هاًَى تاصاس اٍسام
تْاداس خوَْسی اسالهی ایشاى هحسَب ضذُ ٍ تا اهضای ٍصیش اهَس اهتػادی ٍ داسایی غادس هیضَد .اسٌاد خضاًِ اسالهی اص
هاتلیت داد ٍ ستذ دس تاصاس ثاًَیِ تشخَسداس است ٍ ساصهاى تَسس ٍ اٍسام تْاداس تایذ تشتیثات اًدام هؼاهلِ ثاًَیِ آىّا سا دس تاصاس
تَسس یا كشاتَسس كشاّن ًٌذ .خشیذ ٍ كشٍش ایي اٍسام تَسظ تاًي هشًضی خوَْسی اسالهی ایشاى هوٌَع است.
ص -تِ هٌظَس استوشاس خشیاى پشداختّای خضاًِداسی ًل ًطَس ،تِ دٍلت اخاصُ دادُ هیضَد تا هثلؾ یٌػذ ّضاس هیلیاسد
( )100.000.000.000.000سیال اسٌاد خضاًِ اسالهی هٌتطش ٍ اسٌاد هضتَس سا غشف تخػیعّای اٍلَیتداس اتالؿی اص سَی
ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدخِ ًطَس هَضَع ایي هاًَى ًٌذ ٍ پشداخت ایي اسٌاد سا هثل اص پایاى سال ،اص هحل اػتثاسات دستگاُ هضتَس
تسَیِ ًوایذ .ایي اسٌاد اص هالیات هؼاف تَدُ ٍ دس تَسس اٍسام تْاداس هاتل داد ٍ ستذ هیتاضذ .
تبصره -6
الق -سوق هؼاكیت هالیاتی هادُ (  )84هاًَى هالیاتّای هستوین
هػَب  ٍ 1366/12/4اغالحات تؼذی آى دس سال  ،1396هثلؾ دٍیست ٍ چْل هیلیَى ( )240.000.000سیال تؼییي هیگشدد.
ًشخ هالیات هزًَس تش دسآهذ ًاسًٌاى دٍلتی ٍ ؿیشدٍلتی هاصاد تش هثلؾ هزًَس تا پٌح تشاتش آى هطوَل هالیات ساالًِ دُ دسغذ
( ٍ )%10تِ ًسثت هاصاد آى تیست دسغذ ( )%20است .هیضاى هؼاكیت هالیاتی اضخاظ هَضَع هَاد ( )101( ٍ )57هاًَى
هالیاتّای هستوین هثلؾ یٌػذ ٍ ّطتاد هیلیَى (  )180.000.000سیال تؼییي هیگشدد.
ب -هذت اخشای آصهایطی هاًَى هالیات تش اسصش اكضٍدُ هػَب  ٍ 1387/2/17اغالحات تؼذی آى تا پایاى سال  1396توذیذ
هیضَد.
جٍ -صاست ًیشٍ اص عشین ضشًتّای آتلای ضْشی سشاسش ًطَس هٌلق است ػالٍُ تش دسیاكت ًشخ آبتْای ضْشی ،تِ اصای ّش
هتشهٌؼة كشٍش آب ضشب ،هثلؾ یٌػذ ٍ پٌداُ ( )150سیال اص هطتشًاى آب دسیاكت ٍ تِ خضاًِداسی ًل ًطَس ٍاسیض ًٌذ .غذ
دسغذ (ٍ )%100خَُ دسیاكتی تا سوق ّلتػذ هیلیاسد (  )700.000.000.000سیال اص هحل حساب هزًَس دس سدیق هؼیي دس
تَدخِ ضشًت هضتَس غشكاً خْت آتشساًی ضشب سٍستایی ٍ ػطایشی اختػاظ هییاتذ .اػتثاس هزًَس تشاساس ضاخع ًوثَد آب
ضشب سالن تیي استاىّای ًطَس دس هواعغ سِهاِّ اص عشین ضشًت هٌْذسی آب ٍ كاضالب ًطَس تَصیغ هیضَد تا پس اص
هثادلِ هَاكوتًاهِ تیي ٍاحذّای ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدخِ دس استاىّا ٍ ضشًتّای آب ٍ كاضالب سٍستایی استاىّا ٍ یا
ساصهاى اهَس ػطایش ایشاى ّضیٌِ ضَدٍ .خَُ كَم هطوَل هالیات تِ ًشخ غلش است.
د -دستگاُّای اخشایی هَظلٌذ هؼاكیتّا ٍ تخلیلات هالیاتی ٍ گوشًی سا تِ غَست خوؼی  -خشخی دس حسابّای هشتَط تِ
خَد ثثت ًوایٌذ.
ٍ-
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1تِ ٍصاست ًطَس (ساصهاى اهَس ضْشداسیّا ٍ دّیاسیّای ًطَس) اخاصُ دادُ هیضَد دس سال  1396تیست دسغذ ( )%20اصٍخَُ تثػشُ ( )2هادُ ( )39هاًَى هالیات تش اسصش اكضٍدُ هؼادل ّلت ّضاس هیلیاسد (  )7.000.000.000.000سیال سا ًِ دس
اختیاس آى ٍصاستخاًِ هشاس هیگیشد ،تشای تأهیي هاضیيآالت خذهاتی ٍ ػوشاًی ٍ تأهیي تخطی اص ّضیٌِّای عشحّای تولي
داساییّای سشهایِای ضْشّای صیش یٌػذ ّضاس ًلش خوؼیت ٍ سٍستاّا تِ تشتیة تِ ًسثت ّلتاد دسغذ ( ٍ )%70سی دسغذ
( )%30تِ غَست هستوین ٍ یا تأهیي هسوتی اص ٍخَُ هَسد ًیاص خشیذ هاضیيآالت هزًَس ،تِ تلٌیي سْن ّش استاى پشداخت ٍ
ّضیٌِ ًٌذ.
2حٌن تٌذ (ب) هادُ ( )39هاًَى هالیات تش اسصش اكضٍدُ دس سال  1396تٌلیز هیگشدد.ص -ساصهاى اهَس هالیاتی ًطَس هیتَاًذ هالیات تش اسصش اكضٍدُ گشٍُّایی اص هؤدیاى هطوَل هاًَى هالیات تش اسصش اكضٍدُ
هَضَع تٌذ (ب) ایي تثػشُ سا تا اػوال ضشیة اسصش اكضٍدُ كؼالیت آى تخص تؼییي ًوایذ .هوشسات ایي تٌذ دس خػَظ
دٍسُّایی ًِ هالیات آىّا هغؼی ًطذُ است ،خاسی خَاّذ تَد .ضشیة اسصش اكضٍدُ ّش كؼالیت تا پیطٌْاد ساصهاى اهَس هالیاتی
ًطَس تِ تأییذ ٍصیش اهَس اهتػادی ٍ داسایی هیسسذ.
ط -دٍلت هٌلق است تیست ٍ ّلت غذم دسغذ ( )%0/27اص ًِ دسغذ ( )%9هالیات تش اسصش اكضٍدُ سا پس اص ٍاسیض تِ حساب
دسآهذ ػوَهی هَضَع سدیقّای  110514 ٍ 110513 ،110512خذٍل ضواسُ ( )5ایي هاًَى دس هَضَػات هادُ ( )94هاًَى
تشًاهِ ضطن تَسؼِ اص هحل سدیقّا ٍ خذاٍل هشتَعِ تِ ضشح تَضیح ریل آىّا هغاتن سدیقّ ،ضیٌِ ًوایذ .
ی -تِ هٌظَس اخشای تَدخِسیضی هثتٌی تش ػولٌشد ٍ تْثَد ٍ اكضایص ًاسایی تخص هالیاتی ًطَس ،ساصهاى اهَس هالیاتی هَظق
است ظشكیت تالوَُ ٍ تاللؼل (ػولٌشد) هالیاتی ّش استاى سا دس هواعغ سِهاِّ دس تخصّای هالیاتی ،هالیات تش اضخاظ حوَهی
(ؿیشدٍلتی ٍ ًْادّا ٍ تٌیادّا) ،هالیات تش دسآهذ (هالیات ًاسًٌاى تخص خػَغی ،هالیات هطاؿل ٍ هالیات تش هستـالت)،
هالیات تش ثشٍت (هالیات تش ًول ٍ اًتوال سشهللی ٍ اهالى) ٍ هالیات تش اسصش اكضٍدُ هطخع ٍ ًتیدِ سا پس اص تأییذ ٍصیش اهَس
اهتػادی ٍ داسایی تِ ّیأت ٍصیشاى ٍ ًویسیَىّای تشًاهِ ٍ تَدخِ ٍ هحاسثات ٍ اهتػادی هدلس ضَسای اسالهی گضاسش
ًوایذ .دس سٌدص ػولٌشد هالیاتی ،تایذ هیضاى تأثیشات ًشخ تَسمً ،شخ سضذ اهتػادی (اػالهی تَسظ تاًي هشًضی یا هشًض آهاس
ایشاى تشای سِهاِّ پیص اص تشآٍسد) ٍ ًَضص هالیاتی تِ تلٌیي ،هطخع ضَد ٍ تشاساس ػولٌشد سِهاِّ چْاسم سال 1395
تِ ػٌَاى پایِ سٌدص هَسد هوایسِ هشاس گیشد.
پشداخت پٌداُ دسغذ ( )%50اص ّضیٌِّای هَضَع هادُ ( )217هاًَى هالیاتّای هستوین (یي دسغذ ( ّ )%1ضیٌِ اص هحل
دسآهذ اختػاغی) هٌَط تِ تأییذ ًَضص هالیاتی ّش استاى تِ هیضاى تیص اص پٌح دسغذ (  )%5تذٍى اكضایص ًشخّای هالیاتی
است.
تبصره -7
د -ساصهاى اهَس هالیاتی ًطَس هٌلق است ًلیِ دسآهذّای ٍغَلی هَضَع هادُ (  )73هاًَى تشًاهِ ضطن تَسؼِ تا سوق سیضدُ
ّضاس ٍ سیػذ ٍ سی هیلیاسد ( )13.330.000.000.000سیال سا ٍغَل ٍ تِ سدیق دسآهذی ً 110515ضد خضاًِداسی ًل ًطَس
ٍاسیض ًوایذ .غذ دسغذ ( )%100دسآهذّای حاغل ،اص هحل سدیق  530000-92دس اخشای حٌن تثػشُ هادُ هزًَس ّضیٌِ
هیگشدد.
ٍصاست غٌؼت ،هؼذى ٍ تداست هَظق است اهٌاى دستشسی تش خظ ساصهاى اهَس هالیاتی ًطَس تِ ساهاًِ (سیستن) اعالػاتی
ٍاسدات ،تَلیذ ٍ تَصیغ سیگاس ٍ اًَاع هحػَالت دخاًی سا كشاّن ًوایذ .
ٍ -تِ دٍلت اخاصُ دادُ هیضَد هغالثات هثل اص سال  1396ساصهاىّای گستشش ٍ ًَساصی غٌایغ ایشاى (ایذسٍ) ٍ تَسؼِ ٍ
ًَساصی هؼادى ٍ غٌایغ هؼذًی ایشاى (ایویذسٍ) تاتت هطاسًت دس تأهیي سشهایِ تاًي تخػػی غٌؼت ٍ هؼذى ٍ ّوچٌیي
هغالثات ساصهاىّای هزًَس ٍ ضشًت هلی غٌایغ پتشٍضیوی تاتت سْن آىّا اص ٍاگزاسی سْام هغاتن هَاًیي هشتَط سا تا تذّی
آىّا تِ دٍلت تاتت «هالیات» ٍ «سَد سْام» تا سوق چْاس ّضاس هیلیاسد (  )4.000.000.000.000سیال تِ غَست خوؼی -
خشخی اص عشین گشدش خضاًِ تْاتش ًوایذ.
تبصره -10
ضشًتّای تیوِای هٌللٌذ هثلؾ دٍ ّضاس ٍ پاًػذ هیلیاسد (  )2.500.000.000.000سیال اص اغل حن تیوِ ضخع ثالث
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دسیاكتی سا عی خذٍلی ًِ تشاساس كشٍش تیوِ (پشتلَی) ّش یي اص ضشًتّا تؼییي ٍ تِ تػَیة ضَسای ػالی تیوِ هیسسذ تِ
غَست ّلتگی تِ دسآهذ ػوَهی سدیق  160111خذٍل ضواسُ ( )5ایي هاًَى ًضد خضاًِداسی ًل ًطَس ٍاسیض ًٌٌذٍ .خَُ
ٍاسیضی دس اختیاس ساصهاى ساّذاسی ٍ حول ٍ ًول خادُای ًطَس ٍ ًیشٍی اًتظاهی خوَْسی اسالهی ایشاى هشاس هیگیشد تا دس
اهَس هٌدش تِ ًاّص تػادكات هَضَع سدیق  530000-20خذٍل ضواسُ ( )9ایي هاًَى ّضیٌِ ضَد .تیوِ هشًضی خوَْسی
اسالهی ایشاى هَظق تِ ًظاست تش اخشای ایي تثػشُ استٍ .خَُ ٍاسیضی ضشًتّای تیوِ هَضَع ایي تثػشُ تِ ػٌَاى ّضیٌِ
هاتل هثَل هالیاتی هحسَب هیضَد.
تبصره -15
بً -ول ٍ اًتوال اهَال ٍ داساییّا ٍ هشاسدادّای تِ ضشط تولیي ضشًت هادستخػػی تَاًیش تِ ضشًتّای تَصیغ ًیشٍی تشم اص
پشداخت ّشگًَِ هالیات ٍ سَد سْام اتشاصی هؼاف هیتاضذ.
تبصره -18
ج -تواهی دستگاُّای اخشایی خاسج اص ضوَل هاًَى هحاسثات ػوَهی ًطَس ًِ داسای دسآهذ هیتاضٌذ ،هَظلٌذ تواهی
اهذاهات هالی خَد سا اص عشین حسابّای هلتَحضذُ دس خضاًِداسی ًل ًطَس اًدام ٍ اظْاس ًوایٌذٍ .صاست اهَس اهتػادی ٍ
داسایی ضوي تشسسی اظْاسًاهِّا ٍ اخز هالیات هتؼلوِ اص عشین ساصهاى ریشتظ خَد ،هَظق است ًسثت تِ غحت سػایت
هَاًیي ٍ هوشسات دس ًسة هٌاتغ ٍ اًدام هػاسف (ّضیٌِّا) دس ایي دستگاُّا (تِ استثٌای تخص خػَغی ٍ تؼاًٍی) اعویٌاى
حاغل ٍ دس غَست هطاّذُ ّشگًَِ خشم یا تخلق حسة هَسد تِ دستگاُّای ریغالح گضاسش ًوایذٍ .صاستخاًِ هزًَس هٌلق
است گضاسش ػولٌشد كَم سا ساالًِ تِ ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدخِ ًطَس اسائِ ًوایذ.
آییيًاهِ اخشایی ایي تٌذ تَسظ ٍصاستخاًِّای اهَس اهتػادی ٍ داسایی ،دادگستشیً ،طَس ٍ ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدخِ ًطَس تْیِ
هیضَد ٍ حذاًثش ظشف هذت دٍ هاُ پس اص اتالؽ ایي هاًَى تِ تػَیة ّیأت دٍلت هیسسذ .
تبصره ً- 23لیِ احٌام هٌذسج دس ایي هاًَى غشكاً هشتَط تِ سال  1396است.
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