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صنعت بیمه و مالیاتوانین ق   

و مالیاتیمه ب   

 مدوی مسئًلیت قبوًن از مًادی

 عمل خسبرت جبران مسئًلیت -مدوی مسئًلیت قبوًن ۱ مبدٌ

 ةَ کَ دیگط ذق ُط ةَ یا جخارجی ؽِطت یا ذیثیث یا آزادی یا ىال یا غالىحی یا حان ةَ اذحیانی ةی ٌحیخَ در یا غيصاً كاٌٌّی ىخّز ةصون کع ُط

 سّد غيم از ٌاؽی سػارت حتطان ىػئّل ؽّد دیگطی ىػٍّی یا ىادی كطر ىّحب کَ ٌيایص وارد ای نهيَ گطدیصه ایخاد اـطاد ةطای كاٌّن ىّحب

 (10. )صةاؽص ىی

  کبرگران ي اداری کبرکىبن خسبرت -مدوی مسئًلیت قبوًن ۱۱ مبدٌ
 ةَ یا کار اٌخام ذیً در آٌان کارگطان یا و اداری کارکٍان نطف از کَ ةاؽٍص ىی سػاراجی حتطان ىػئّل ُػحٍص کار كاٌّن ىؾيّل کَ کارـطىایاٌی

 اگط ایٍکَ یا و آورده غيم ةَ ٌيّده ىی ایخاب كلیَ اذّال و اوكاع کَ ُایی اذحیاط جيام ؽّد ىرطز ایٍکَ ىگط اغث ؽصه وارد آن ىٍاغتث

 كاٌّن ىهاةق کَ درـّرجی سػارت واردکٍٍصه ةَ جّاٌص ىی کارـطىا ةّد ٌيی ىلصور زیان ورود از حهّگیطی ُو ةاز آورٌص ىی غيم ةَ را ىظةّر ُای اذحیاط

 (11)ص .ٌيایص ىطاحػَ ؽّد ؽٍاسحَ ىػئّل

 مًادی از قبوًن تأمیه اجتمبعی

 اجتمبعی تأمیه قبوًن پًشش تحت مًارد -اجتمبعی تأمیه قبوًن 3 مبدٌ
 (15)ص :ةاؽص ىی زیط ىّارد ؽاىم كاٌّن ایً ىّكّع اححياغی جأىیً 

 (15)ص ةیکاری ةیيَ ىلطری -ز ىطگ، - و ةازٌؾػحگی، -ه کاراـحادگی، از -د دغحيظد، ؽطاىث -ج ةارداری، -ب ،ُا ةیياری و ذّادث -انؿ

 بیمٍ حق پرداخت مسئًلیت -اجتمبعی تأمیه قبوًن 3۶ مبدٌ

 را ؽصه ةیيَ غِو ىظایا و ذلّق یا ىظد پطداسث ىّكع در اغث ىکهؿ و ةاؽص ىی غازىان ةَ ؽصه ةیيَ و سّد غِو ةیيَ ذق پطداسث ىػئّل کارـطىا

 ىػئّل اًؽشف کٍص سّدداری ؽصه ةیيَ غِو ةیيَ ذق کػط از کارـطىا کَ درـّرجی. ٌيایص جأدیَ غازىان ةَ اـظوده آن ةط را سّد غِو و ٌيّده کػط

  .ةّد ٌشّاُص ؽصه ةیيَ ىلاةم در غازىان جػِصات و ىػئّنیث راـع آن پطداسث غصم یا ةیيَ ذق پطداسث در کارـطىا جأسیط ةّد، سّاُص آن پطداسث

 ؽّد ىی جأىیً كاٌّن ایً 31 ىاده در ىضکّر جطجیب ةَ ُا آن درآىص از كػيحی یا جيام کَ ؽصگاٌی ةیيَ :اجتمبعی تأمیه قبوًن 3۶ مبدٌ تبصرٌ

  .ةّد سّاُص ةیيَ ذق پطداسث ىػئّل کارـطىا درُطذال ونی ٌيایٍص جأدیَ کارـطىا ةَ غازىان ةَ پطداسث ةطای را سّد غِو ةیيَ ذق ىکهفٍص

 کبران مقبطعٍ بیمٍ -اجتمبعی تأمیه قبوًن 3۳ مبدٌ
 را کار ىلانػَ کٍص ىی ىٍػلص کَ كطاردادی در ةایص کارـطىا ؽّد ىی واگضار ذلّكی یا ذلیلی اؽشاص ةَ ىلانػَ نّر ةَ کار اٌخام کَ ىّاردی در

  (27)ص .ٌيایص ةیيَ غازىان ٌظد را ـطغی کاران ىلانػَ کارکٍان ُيچٍیً و سّد کارکٍان کَ ٌيایص ىحػِص

 ىؾيّل انيٍفػَ غام و سیطیَ ىؤغػات و ؽیطدونحی ىؤغػات و اـٍاف اجاق و ُا ؽِطداری ُيچٍیً دونحی ُای ؽطکث و ىؤغػات و ُا وزارجشاٌَ کهیَ

 .ةاؽٍص ىی ىاده ایً ىلطرات

 اححياغی ُای ةیيَ كاٌّن 29 ىاده و ىاده ایً ىّكّع کارـطىایان کهیَ (:۱۶/۱/۱33۱ مًرخٍ الحبقیٍ) اجتمبعی تأمیه قبوًن 3۳ مبدٌ تبصرٌ

 كطارداد ـػز یا و جػهیق ساجيَ، جاریز از غال یک ذصاكم کَ ىؾاوری ىٍِصغیً و کاران ىلانػَ از اححياغی جأىیً غازىان ىهانتات ىکهفٍص، غاةق

 ىطاحػَ اححياغی جأىیً غازىان ىفاـاذػاب ارائَ و كطارداد احطای در ؽاؽم کارکٍان ةیيَ ذق پطداسث حِث ـاـهَ ایً در و گضؽحَ آٌان

 ایً ةَ ؽصه ٌگِصاری كػم آسطیً و کار کم درـص پٍج ىرم از ىؾاور ىٍِصغیً و کاران ىلانػَ ىؾشفات ـِطغث اغالم كيً را اٌص ٌٍيّده

 و اححياغی جأىیً كاٌّن 44 ىاده ىّكّع جخصیصٌظط ُیأت آراء اغاس ةط و كاٌّن نتق ؽصن كهػی از پع ةیيَ ذق ىیظان. ٌيایٍص پطداسث غازىان

 احطای ٌرّه. ؽص سّاُص اغالم اححياغی جأىیً غازىان جّغم اةالغ جاریز از روز 20 ظطف ةیيَ ذق ةصُی پطداسث حِث پیياٌکار ةَ ىخصد اةالغ

 (28)ص .رغص ىی وزیطان ُیأت جفّیب ةَ و جِیَ اححياغی جأىیً غازىان جّغم کَ ةّد سّاُص ای ٌاىَ آییً ىّحب ةَ جتفطه

 اذطاز ـّرت در ؽصه ةیيَ ةَ کَ اغث زیط ىّارد ّن ؽاىمكاٌ ایً ىّكّع جػِصات - سبختمبوی کبرگران اجتمبعی َبی بیمٍ قبوًن ۴ مبدٌ

 :ؽص سّاُص ارائَ ؽطایم

  ُا ةیياری و ذّادث -انؿ

  دغحيظد ؽطاىث -ب

 کاراـحادگی از -ج

 ةازٌؾػحگی -د

  ـّت -ه
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صنعت بیمه و مالیاتوانین ق   سخته ولی با ما آسونه 

و مالیاتمه ی ب   

 ةازىاٌصگان ىّرد در و اححياغی جأىیً كاٌّن 58 ىاده نتق ىاده ایً( انؿ) ةٍص ىّكّع سصىات از ةطسّرداری حِث ؽصه ةیيَ ساٌّاده اـطاد -تبصرٌ

 (80)ص .گطدٌص ىی جػییً ؽصه یاد كاٌّن 82 و 81 ىّاد نتق

 عمراوی َبی طرحقراردادَبی 
 ةَ جّحَ ةا ؽٌّص ىی و ؽصه ىٍػلص ةػص ةَ ىضکّر جاریز از ىؾاور ىٍِصغیً و پیياٌکاری كطاردادُای ةیيَ قذ 24/1/1370 ىّرخ ىفّةَ اغحٍاد ةَ

 (96)ص :ؽّد ىی ىراغتَ زیط جطجیب ةَ کار احطای ٌرّه و نطـیً جػِص

 ٌّع و ةّده سصىات ارائَ كطارداد ىّكّعا ی و ةاؽص ىی پیياٌکار ُظیٍَ و غِصه ةَ کالً ىفطـی ىفاند جِیَ ُا آن احطای در کَ كطاردادُایی ةیيَ ذق -1-2

  .ةاؽص ىی ةیکاری ةیيَ ذق غٍّان ةَ آن ٌِو یک اكاـَ ةَ کارکطد کم ٌاسانؿ درـص 7 ىأسض ةَ گیطد اٌخام ىکاٌیکی ـّرت ةَ کالً کَ ٌيایص ایخاب کار

 ةَ و جِیَ کارـطىا جّغم ىکاٌیکی وغایم و جخِیظات یا و گیطد ىی اٌخام ؽیطىکاٌیکی ـّرت ةَ کَ سصىاجی و دغحيظدی كطاردادُای کهیَ ةیيَ ذق -2-2

  .ةاؽص ىی ةیياری ةیيَ ذق غٍّان ةَ آن ٌِو یک اكاـَ ةَ کارکطد ٌاسانؿ درـص 15 ىأسض ةَ ؽّد ىی داده كطار پیياٌکار اسحیار در رایگان ـّرت

 ةَ واگضاری ىفاند ارزش ،ةاؽص ىی کار واگضارٌصه ُظیٍَ و غِصه ةَ كػيحی و پیياٌکار ُظیٍَ و غِصه ةَ ىفاند از كػيحی جِیَ کَ ىّاردی در -2-3

 (96)ص. ؽّد ىی ىراغتَ( 2-1) ةٍص نتق ةیيَ ذق غپع و ؽّد ىی اـظوده کارکطد کم ٌاسانؿ ةَ پیياٌکار

 (106)ص عمراوی ي غیر عمراوی َبی طرححق بیمٍ 

  عمراوی َبی طرححق بیمٍ  -۱

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حق بیمٍ َبی غیرعمراوی  -۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %(6/6پیياٌکاران )

 %(6/15ىؾاوران )

 ذق ةیيَ غِو کارـطىا 

(5 )% 

 ذق ةیيَ غِو کارـطىا

(12)% 

 ذق ةیيَ غِو پیياٌکار  

(6/1  )% 

 % ةِای کم کارکطد پیياٌکار3/4

 % ٌاسانؿ ةِای کم کارکطد پیياٌکار)ذق ةیيَ ةیکاری( 6/0

 % ٌاسانؿ ةِای کم کارکطد پیياٌکار 6/1

 ذق ةیيَ غِو ىؾاور

(6/3)% 

 ُیچ ذق ةیيَ ای جّغم کارـطىا پطداسث 

 ٌيی گطدد 

 % ٌاسانؿ ةِای کم کارکطد15

 % ٌاسانؿ ةِای کم کارکطد )ذق ةیيَ ةیيکاری(67/1

 ؽیطغيطاٌینطح ُای 

سصىات ىؾاوره 

(67/16)% 

 پیياٌکاری 

(78/7)% 

 ذق ةیيَ غِو کارـطىا

 ذق ةیيَ غِو پیياٌکار 

(78/7)% 

 ُیچ ذق ةیيَ ای جّغم کارـطىا پطداسث ٌيی گطدد

 % ٌاسانؿ ةِای کم کارکطد15

 % ٌاسانؿ ةِای کم کارکطد )ذق ةیيَ ةیيکاری(67/1

 کارـطىاذق ةیيَ غِو 

 ذق ةیيَ غِو پیياٌکار 

(78/7)% 
 % ٌاسانؿ ةِای کم کارکطد7

 % ٌاسانؿ ةِای کم کارکطد )ذق ةیيَ ةیيکاری(78/0

 ُیچ ذق ةیيَ ای جّغم کارـطىا پطداسث ٌيی گطدد.

 نطح ُای غيطاٌی 
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25فصل معــــماری 1در22  صنعت بیمه و مالیاتقوانین    

و مالیاتیمه ب   

 3۱/4۴/۱33۴اصالحیٍ  -مستقیم َبی مبلیبتمًادی از قبوًن 

 و ٌلصی از اغو االحاره ىال کم از اغث غتارت گطدد ىی واگضار احاره ةَ کَ اىالکی ىانیات ىؾيّل درآىص - مستقیم َبی مبلیبت قبوًن ۳3 مبدٌ

 .احاره ىّرد ةَ ٌػتث ىانک جػِصات و اغحِالکات و ُا ُظیٍَ ةاةث صـدر وپٍج ةیػث کػط از پع ٌلصی ؽیط

 نتق راًُ جفطف، رًُ در. ؽص سّاُص ىراغتَایً ىاده  اغاس ةط ذتع یا وكؿ ىّرد اىالكرد احاره دغث اول ىّ در ىانیات ىؾيّل درآىص

 و دریاـحی احاره انحفاوت ىاةَ از اغث غتارت وی ىانیات ىؾيّل درآىص ٌتاؽص ىانک ىؤحط ُطگاه. ةّد سّاُصىانیات  ىؾيّل ـفم ایً ىلطرات

 .احاره ىّرد ىهک ةاةث پطداسحی

 .ةّد ٌشّاُص حاری ؽّد جؾشیؿ كاٌٌّی دـاجط نتق ُا آن ىانیات کَ درـّرجی ذلّكی اؽشاص ةَ ىحػهق غازىاٌی ُای ساٌَ ىّرد در ىاده ایًذکو 

 ةَ ایٍکَ ىگط ؽّد يیٌ جهلی احاری ىانک جکفم جرث اـطاد غکٌّث ىرم ُيچٍیً و احصاد یا ـطزٌص یا ُيػط یا ىادر یا پصر غکٌّث ىرم -۱ تبصرٌ

 واذص یک ةاؽص ىظةّر اـطاد یا و ىانک غکٌّث ىرم ىػکٌّی واذص چٍص کَ درـّرجی. ؽّد ىی پطداسث احاره کَ گطدد ثاةث ىصارك و اغٍاد ىّحب

 . ةّد سّاُص سارج ةشؼ ایً ىّكّع ىانیات ؽيّل از ىانک اٌحشاب ةَ ىضکّر اـطاد از یک ُط ةطای ىػکٌّی واذص یک و ىانک غکٌّث ةطای

 .ؽّد ىی جهلی اریحا ؽیط گیطد ىی كطار كاٌّن ایً 2 ىاده ىّكّع ىؤغػات و ُا غازىان اسحیار در ىخاٌاً کَ اىالکی -۱ تبصرٌ

 .ؽّد ىی ىرػّب مؾىػح کی آپارجيان واذص ُط اىالك، احاره درآىص ةط ىانیات ٌظط از -3 تبصرٌ

 ىرػّب ىهک درآىص حظء ٌیظ آالت ىاؽیً و اثاثَ احاره از ٌاؽی درآىص ؽّد ىی واگضار احاره ةَ آالت ىاؽیً ای اثاثَ ةا کَ اىالکی ىّرد در -۴ تبصرٌ

 .ؽّد ىی ـفم ایً ىانیات ىؾيّل و

 جرّیم روز ىػاىالجی ارزش اغاس ةط ؽّد ىی ایخاد طحؤى عفٌ ةَ ىػحأحطه غیً در ىػحأحط نطف از كطارداد نتق کَ ىػحرصثاجی -۳ تبصرٌ

 .گطدد ىی ىرػّب جرّل غال احاره ىانیات ىؾيّل درآىص ءحظ آن درـص پٍخاه و جلّیو حطؤى ةَ ىػحرصثَ

 ىّحب ةَکَ  ىشارحی ُيچٍیً و ؽّد ىی اٌخام ىػحأحط نطف از و اغث کنىا غِصه ةَ كطارداد یا كاٌّن ىّحب ةَ کَ ُایی ُظیٍَ -۶تبصرٌ 

 ٌلصی ؽیط االحاره ىال غٍّان ةَ و جلّیو ُظیٍَ اٌخام روز ةِای ةَ ةاؽص ىانک غِصه ةَغطـاً  کَ درـّرجیؽصه  متجل ىػحأحط نطف از آن اٌخام كطارداد

 .ؽّد ىی اكاـَ ُظیٍَ اٌخام غال ةِای احاره حيع ةَ

 ةَ َـغط ةاةث پطداسحی احاره ىتهؼیا حظئاً ةَ احاره واگضار ٌيایص  کالً را ىهک اغحیخاری غطـَ در ؽصه ذصاثا اغیان ىانک کَ درـّرجی -3تبصرٌ 

 .ةّد سّاُص ىانیات ىؾيّل ىاده ایً ـصر ىلطرات نتق ىازاددریاـحی کػط و  االحاره ىال از احاره ىّرد ٌػتث

 ىرم کَ ىصجی دراحازه ةِا ىِهحی ةطای جشهیَ ىهک داده ؽّد و  ةصون اٌحلال غٍص در و ةفطوؽص را سّد غکٌّث ىرم ىانک کَ درـّرجی -۳تبصرٌ 

 ىگط ؽّد يیٌ جهلی احاری اغث ؽطنی ةایع اسحیار ىتیع در ىػاىهَ ؽطایم نتق کَ ىادام ؽطط ةیع در و ىاه ؽؼ جا ةاؽص ىی دٍُصه ث اٌحلالغکٌّ

 (112)ص. ؽّد ىی پطداسث احاره کَ گطدد ثاةثىصارك  و اغٍاد ىّحب ةَ ایٍکَ

 ٌِادُای ،ؽّد ىی جأىیً دونث وغیهَ ةَ ُا آن ةّدحَ از يحیكػ یا جيام کَ ُایی دغحگاه و دونحی ُای ؽطکث و ىؤغػات ،ُا وزارجشاٌَ -3 تبصرٌ

 از را ـفم ایً ىّكّع ىانیات ىکهفٍص ذلّكی اؽشاص غایط ُيچٍیً و ُا آن ةَ واةػحَ ىؤغػات و ُا ؽطکثو   ُا ؽِطداری اغالىی، اٌلالب

 جػهیو ىؤحط ةَ را آن رغیص و پطداسث ىهک وكّع ىرم ىانیاجی اىّر اداره ةَ روز ده ظطف و کػط کٍٍص ىی پطداسث کَ ُایی االحاره ىال

 (112)صٌيایٍص

 واگضار كطارداد ىّحب ةَ ىثتحَ ىصارك و اغٍاد نتق و كهػی اٌحلال از كتم کَ ىػکً غازٌصه ُای ؽطکث ةَ ىحػهق ىػکٌّی واذصُای -۱4 تبصرٌ

 ؽص سّاُص رـحار ىانک ىاٌٍص سطیصار ةا ىانیاجی نراظ از و ؽّد يیٌ جهلی احاری ىضکّر ىصت در ةاؽص ىی سطیصار جفطف در کَ ىادام گطدد ىی

 (112)ص .ةاؽص ؽصه پطداسث ٌفطف جاریز ىأسض ةَ كاٌّن ایً 59 ىاده ىّكّع كهػی اٌحلال و ٌلم ىانیات ایٍکَ ةط ىؾطوط

 و ىػکً وزارت اغالم ةَ ةٍا ىػکً ىفطف انگّی رغایث ةا کَ اغحیخاری واذص غَ از ةیؼ دارای ىػکٌّی ُای ىخحيع ىانکان -۱۱ تبصرٌ

 ـّرت ایً ؽیط در ةاؽص ىی ىػاف ای احاره اىالك درآىص ةط ىانیات( %100) درـص ـص از احاره ىصت نّل در ؽٌّص ىی یا ؽصه غاسحَ ؽِطغازی

 ىخيّع جا ٌلاط غایط در و ىفیص زیطةٍای ىحطىطةع پٍخاه و ـص یک ىخيّع جا جِطان در ىػکٌّی واذصُای ای واذص احاره از ٌاؽی ؽشؿ ُط درآىص

 (112)ص .ةاؽص ىی ىػاف اىالك احاره از ٌاؽی درآىص ةط ىانیات از ىفیص زیطةٍای ىحطىطةع دویػث

 یا یک از ذلّق ىانیات ىؾيّل غاالٌَ درآىص ةط ىانیات ىػاـیث ىیظان -(۱3/۳/۱33۴ مًرخٍ اصالحیٍ) مستقیم َبی مبلیبت قبوًن ۳۴مبدٌ 

 (117)ص .ؽّد ىی ىؾشؿ غٍّاجی ةّدحَ كاٌّن در غانَ ُط ىٍتع، چٍص

 :اغث ىػاف ىانیات پطداسث از زیط ؽطح ةَ ذلّق درآىصُای - مستقیم َبی مبلیبت قبوًن 3۱ مبدٌ

 ذلّق درآىص ةَ ٌػتث سارحی دول انػاده ـّق ٌيایٍصگی ُیأت ُای اغلای و رؤغا و ایطان در سارحی غیاغی ُای ىأىّریث اغلای و رؤغا -1

 در آن جشففی ىؤغػات و ىحرص ىهم غازىان ٌيایٍصگی ُای ُیأت اغلای و رؤغا ُيچٍیً و ىحلاةم ىػاىهَ ؽطط ةَ سّد ىحتّع دونث از دریاـحی

 (118)ص. ٌتاؽٍص ایطان اغالىی حيِّری دونث جاةع کَ درـّرجی ىظةّر ىؤغػات و غازىان از دریاـحی ذلّق درآىص ةَ ٌػتث ایطان

 از دریاـحی ذلّق درآىص ةَ ٌػتث سارحی دول ـطٍُگی ىؤغػات کارىٍصان ُيچٍیً و ایطان در سارحی کٍػّنی ُای ىأىّریث اغلای و رؤغا -2

 (118)ص .ىحلاةم ىػاىهَ ؽطط ةَ سّد ىحتّع دول
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صنعت بیمه و مالیاتوانین ق   سخته ولی با ما آسونه 

و مالیاتمه ی ب   

 یا و سارحی دول ـطٍُگی و غهيی و اكحفادی و ـٍی ةالغّض ُای کيک ىرم از ایطان اغالىی حيِّری دونث ىّاـلث ةا کَ سارحی کارؽٍاغان -3

 (119)ص .ىضکّر انيههی ةیً ىؤغػات ای تّعهى دول از آٌان دریاـحی ذلّق ةَ ٌػتث ؽٌّص ىی اغظام ایطان ةَ انيههی ةیً ىؤغػات

 دونث از دریاـحی ذلّق درآىص ةَ ٌػتث سارج در ایطان اغالىی حيِّری دونث ُای ٌيایٍصگی و ُا کٍػّنگطی و ُا غفارجشاٌَ ىرهی کارىٍصان -4

 (119)ص .ىحلاةم ىػاىهَ ؽطط ةَ ٌتاؽٍص ایطان اغالىی حيِّری دونث جاةػیث دارای کَ درـّرجی ایطان اغالىی حيِّری

 یا وظیفَ و سصىث ةازسطیص و اسطاج سػارت و سصىث پایان و ىػحيطی و وظیفَ و ةازٌؾػحگی ذلّق -(۱3/۳/۱33۴ مًرخٍ اصالحیٍ) -۳

 (119)ص .ٌؾصه اغحفاده ىطسفی ایام ذلّق و غٍّات ذق و وراث ةَ پطداسحی ىػحيطی

 ؽؾم. ةَ ىطةّط ىػاـطت انػاده ـّق و غفط ُظیٍَ -6

 ىّرد کَ کارساٌَ ةا کارگاه ىرم از سارج در غازىاٌی كیيث ارزان ُای ساٌَ و کارگطان اغحفاده حِث کارساٌَ یا کارگاه ىرم در واگضاری ىػکً -7

 (119)ص .گیطد ىی كطار کارگطان اغحفاده

 .آن اىثال و ىػانخَ و ةصٌی سػارت حتطان ةاةث ةیيَ از ذاـم وحّه -8

 (119)ص .اٌّنك ایً 84 ىاده ىّكّع ىانیاجی ىػاـیث ىیظان دوازدُو یک ىػادل حيػاً غال آسط پاداش یا غاالٌَ غیصی -9

 (119)ص .ؽٌّص ىی گضارده کؾّری ىأىّران اسحیار در ساص ُای ٌاىَ آییً ىّحب ةَ یا كاٌٌّی احازه ةا کَ غازىاٌی ُای ساٌَ -10

 ةَ ةیيارغحان ای پظؽک ةَ ةگیط ذلّق وغیهَ ةَ یا ىػحلیياً ُا آن جکفم جرث اـطاد ةا سّد کارکٍان ىػانخَ ُظیٍَ ةایث کارـطىا کَ وحُّی -11

 (119)ص .کٍص پطداسث ىثتحَ ىصارك و اغٍاد اغحٍاد

 ٌیطوُای پطغٍم ذلّق درآىص -13 .كاٌّن ایً 84 ىاده ىّكّع ىػاـیث دوازدُو دو ىػادل ذصاکثط کارکٍان ةَ پطداسحی ٌلصی ؽیط ىظایای -12

 و جريیهی حٍگ و اغالىی اٌلالب حاٌتازان و انالغات وزارت اغحشصاىی كاٌّن ىؾيّالن ،اٌحظاىی ٌظاىی و از اغو ایطان اغالىی یحيِّرىػهد 

 (119)ص .آزادگان

 غایط در ىضکّر ىّارد از ؽیط دیگط غٍاویً ةَ یا ىؾاؽم ةَ اؽحؾال نطیق از ذلیلی ؽشؿ کَ درآىصی -مستقیم َبی مبلیبت قبوًن 33مبدٌ 

 (120)ص .ةاؽص ىی ىؾاؽم درآىص ةط ىانیات ىؾيّل كاٌّن ایً در ىلطر ُای ىػاـیث کػط از پع کٍص جرفیم ایطان در كاٌّن ایً ُای ـفم

 ىصارك و اغٍاد یا و دـاجط ىّظفٍص ـفم ایً ىّكّع ىؾاؽم ـاذتان -(۱3/۳/۱33۴ مًرخٍ اصالحیٍ) مستقیم َبی مبلیبت قبوًن 3۳ مبدٌ

 جخار سفّص در جخارت كاٌّن ىّكّع جخاری دـاجط جٍظیو ةَ ىطةّط كّاةم و اـّل حيهَ از ىطةّط كّاةم و اـّل رغایث ةا کَ را ىّرد ذػب

 ةَ ىطةّط احطائی ٌاىَ آییً. کٍٍص جٍظیو ُا آن اغاس ةط را سّد ىانیاجی اظِارٌاىَ و ٌگِصاری ىانیات، ىؾيّل درآىص جؾشیؿ ةطای گطدد ىی جٍظیو

 ـػانیث ذخو و ٌّع ةَ جّحَ ةا ىانیاجی اظِارٌاىَ ٌيٌَّ و دغحی و( ىکاٌیظه) ىاؽیٍی از اغو ُا آن ٌگِصاری ُای روش و ىصارك و اغٍاد دـاجط، ٌّع

 ؽؼ ىصت ظطف ذصاکثط ،رةم ذی ىطاحع ةَ ىانیات ىؾيّل درآىص جؾشیؿ و رغیصگی ةطای ُا آن ارائَ ٌرّه ٌیظ و ىضکّر ىؤدیان ةطای ىّرد ذػب

 دارایی و اكحفادی اىّر وزیط جفّیب ةَ و ؽّد ىی جِیَ کؾّر ىانیاجی اىّر غازىان جّغم( 1/1/1395)  كاٌّن ایً ؽصن االحطاء الزم جاریز از ىاه

 (120)ص. رغص ىی

 ةَ ىکهؿ کَ كاٌّن ایً ىّكّع ذلیلی اؽشاص ىانیات ىؾيّل رآىصد -(۱3/۳/۱33۴ مًرخٍ اصالحیٍ) مستقیم َبی مبلیبت قبوًن 33مبدٌ

 گطـحَ كطار پضیطش ىّرد و ؽصه ارائَ و جٍظیو ىطةّط ىلطرات رغایث ةا کَ ىؤدی ىانیاجی اظِارٌاىَ اغحٍاد ةَ ةاؽٍص ىی ىانیاجی اظِارٌاىَ جػهیو

 (120)ص .ةّد سّاُص ةاؽص،

 ُای ؽاسؿ و ىػیارُا اغاس ةط را ُا آن از جػصادی و كتّل رغیصگی ةصون را دریاـحی ىانیاجی ُای اظِارٌاىَ جّاٌص ىی کؾّر ىانیاجی اىّر غازىان

 (120)ص. دُص كطار رغیصگی ىّرد ىلطرات ةطاةط و اٌحشاب ٌيٌَّ نّر ةَ یا و ؽصه جػییً

 تکمیلی وکبت ي تًضیحبت

 ۱3۳4 سبل اصالحیٍ مستقیم َبی مبلیبت قبوًن
 (121)ص :ؽص سّاُص جؾشیؿ انطأس غهْ نطیق از ىؤدی ىانیات ىؾيّل درآىص زیط ىّارد در -97ىاده

 . ةاؽص ٌؾصه جػهیو ىّرد، ذػب زیان، و غّد ذػاب و ُظیٍَ و درآىص ذػاب یا و زیان و غّد ذػاب و جطازٌاىَ ىلطر ىّغص جا کَ درـّرجی -1

 از ىٍظّر. )ٌيایص سّدداری سّد کار ىرم در ذػاب ىصارك یا و دـاجط ارائَ از ىطةّط ىانیاجی اىّر اداره کحتی درسّاغث ةَ ىؤدی کَ درـّرجی -2

 و اغٍاد و دـاجط ارائَ ةطای را سّد غيهیات ىطکظ كتالً ىؤدی ایٍکَ ىگط ةاؽص ىی ُا آن كاٌٌّی اكاىحگاه ُيان ٌیظ ذلّكی اؽشاص ىّرد در کار ىرم

 ٌيایص سّدداری ذػاب ىصارك از كػيحی ارائَ از ىؤدی ُطگاه ةٍص ایً احطای در. (ةاؽص ٌيّده اغالم ىطةّط ىانیاجی اىّر اداره ةَ کحتاً ىصارك

 ىؾيّل درآىص ةاؽص درآىص ةَ ىطةّط کَ درـّرجی و ؽّد ىی سّدداری كتّل كاةم ُای ُظیٍَ حظء آن اذحػاب از ةاؽص ُظیٍَ ةَ ىطةّط چٍاٌچَ

 (121)ص. ؽص سّاُص جػییً سأانط غهْ نطیق از كػيث ایً ىانیات

 ةَ یا و ؽّد جؾشیؿ یگرغیص ؽیطكاةم ىانیاجی اىّر اداره ٌظط ةَ ىانیات ىؾيّل درآىص ىراغتَ ةطای اةطازی ىصارك و اغٍاد و دـاجط کَ درـّرجی -3

 و اةالغکحتًا ةَ ىؤدی  کاـی دالیم ذکط ةا ةایص ىطاجب ـّرت ایً در کَ ٌؾّد واكع كتّل ىّرد ىطةّط ٌاىَ آییً و كاٌٌّی ىّازیً رغایث غصم غهث

 ىاه یک ظطف جّاٌص ىی ىؤدی. گطدد اذانَ کؾّر ىانیاجی اىّر غازىان رئیع کم ىٍحشب ذػاةطس ٌفط غَ از ىحؾکم جیأُی ةَ رغیصگی ةطای پطوٌصه

 ذػب ٌاىَ آییً و كاٌٌّی ىّازیً رغایث ٌرّه ىّرد در کحتی جّكید ادای و رغیصگی اؽکال رـع ةَ ٌػتث ىظةّر ُیأت ةَ ىطاحػَ ةا اةالغ جاریز از
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و مالیاتیمه ب   

 اىّر اداره ةَ کاـی زم وال دالیم و جّحیِات ةا را سّد ٌظط ـّق ىاه یک اٌللای از پع روز ده ظطف اغث ىکهؿ أتُی درُطذال و ٌيایص اكصام ىّرد

 حهػَ ـّرت در ةایص گیطد كطار اكهیث در کَ غلّی ٌظط و اغث اغحتار ٍاطى اکثطیث ةا ُیأت ٌظط. گطدد اكصام آن اغاس ةط جا ٌيایص اغالم ىانیاجی

 ةَ را ىطاجب ةایص کٍص ىی اغالم ىطدود ىؤدی دـاجط ةّدن رغیصگی ؽیطكاةم ىّرد در را ىانیاجی اىّر اداره ظطٌ تأُی کَ ىّاردی در. گطدد درج

 (122)ص .ٌيایص اغالم ٌیظ ىانیاجی اٌحظاىی دادغحاٌی

 ىصارك و اغٍاد نتق ُطگاه -2 جتفطه .ؽّد ىی اكاـَ كاٌّن ایً 156 ىاده ىّكّع رغیصگی ىِهث ةَ ىاه دو ىاده ایً 3 ةٍص احطای در -1 جتفطه

 اغاس ةط را ىانیات ىؾيّل درآىص اغث ىکهؿ ىانیاجی اىّر اداره ةاؽص، داؽحَ وحّد ىؤدی واكػی درآىص جػییً اىکان آىصه دغث ةَ یا اةطازی

 و دالیم ةَ ىػحٍص کَ ىکحّم ُای ـػانیث از ٌاؽی درآىص داؽحً ـّرت در کٍص، جػییً ىّرد، ذػب دـاجط، یا ىظةّر ىصارك و اغٍاد ةَ رغیصگی

 كتهی ؽصه ىؾشؿ ىانیات ىؾيّل درآىص ةَ و داده جؾشیؿ انطأس غهْ نطیق از ُيّاره ُا ـػانیث آن ىانیات ىؾيّل درآىص ةاؽص، کاـی كطایً

 (122)ص ؽص. سّاُص واكع ىانیات ىهانتَ ىأسض و اـظوده

 ىانیاجی اظِارٌاىَ کَ ـفم ایً ىّكّع ىؤدیان ىانیات ىؾيّل غاالٌَ درآىص -(27/5/1394 ىّرسَ اـالذیَ) ىػحلیو ُای ىانیات كاٌّن 101 ىاده

 ةَ آن ىازاد و ىػاف ىانیات پطداسث از كاٌّن ایً 84 ىاده ىّكّع ىػاـیث ىیظان جا اٌص کطده جػهیو ىلطر ىّغص در ـفم ایً ىلطرات نتق را سّد

 غال غيهکطد ةَ ٌػتث ـّق ىػاـیث از اغحفاده ةطای اظِارٌاىَ جػهیو ؽطط. ةّد سّاُص ىانیات ىؾيّل كاٌّن ایً 131 ىاده در ىضکّر ُای ٌطخ

 (125)ص .اغث حاری ةػص ةَ 1382

 آٌان ةیً ىػاوی نّر ةَ ىػاـیث ىتهؼ و کطد سّاٍُص اغحفاده ىػاـیث دو از ذصاکثط ؽطکا كِطی و اسحیاری از اغو ىصٌی ُای ىؾارکث در -۱ تبصرٌ

 ذکو در ىػاـیث از اغحفاده نراظ از دارٌص زوحیث راةهَ ُو ةا کَ ؽطکایی. ةّد سّاُص ىانیات ىؾيّل حصاگاٌَ ؽطیک ُط غِو ةاكیياٌصه و جلػیو

 غِو ىانیاجی ىػاـیث از كاٌٌّی ىلام كائو غٍّان ةَ وی وراث ؽطکاء از اذص ـّت ـّرت در. گطدد ىی اغها زوج ةَ ىلطر ىػاـیث و جهلی ؽطیک یک

 (125)ص .ؽص سّاُص کػط کصام ُط غِو درآىص از و جلػیو آٌان ةیً ىػاوی نّر ةَ ىػاـیث ایً و ٌيّده اغحفاده ـّق ؽطح ةَ ىؾارکث در ىحّـی

 ىػاـیث یک ـلم کػط ةا وی ؽؾهی واذصُای درآىص ىخيّع ةاؽص ؽؾهی واذص یک از ةیؼ دارای ذلیلی ؽشؿ ُط کَ درـّرجی -۱ تبصرٌ

 (125)ص. ؽّد ىی كاٌّن ایً 131 ىاده در ىضکّر ُای ٌطخ ةَ ىانیات ىؾيّل ىاده ایً ىّكّع

 وزیط جفّیب از پع و جِیَ کؾّر ىانیاجی اىّر غازىان نطف از ىفّب كّاةم اغاس ةط اغحِالکات حصول - مستقیم َبی مبلیبت قبوًن ۱۳۱ مبدٌ

 (146)ص .ؽّد ىی گضارده احطا ىّكع ةَ دارایی و اكحفادی اىّر

 تکمیلی وکبت ي تًضیحبت

 استُالک ورخ محبسبٍ جديل

 زٌخیطی، یا و الغحیکی چطخ انکحطیکی، ُیصرونیکی، ىکاٌیکی، غاسحياٌی، آالت ىاؽیً کهیَ :سبزی راٌ ي سبختمبوی آالت مبشیه -۳ گريٌ

 - ىؾاةَ و ویتطاجّر ىیگػط، انّاجّر، دىپط، کّةی، پایَ ُا ىاؽیً و ُا ؽکً غٍگ و ةحً جِیَ ُای کارساٌَ ذفاری، ُای ىاؽیً و ُا حطاثلال ُيچٍیً

 ةَ ىطةّط آالت ىاؽیً -( ؽیطه و کيپاکحّرُا و کّب ؽيع و ـیهطُا آغفانث، جِیَ ُای ىاؽیً ـیٍؾط، ُا، ؽههک ةهصزرُا، اٌّاع) غازی راه آالت ىاؽیً

 - ؽیطه و ُیصرونیکی ُای حک و کيپطغّرُا و ىحرطك ُای پهَ و کؼ یصك و کً سؾک و روب ةطف ،گضار غالىث ُای ىاؽیً ىاٌٍص ـطودگاه

 ىاؽیً غصغازی ةَ ىطةّط آالت ىاؽیً -( ؽیطه و ىّكث ُای اغکهَ ؽّاـی، نّازم ،زیطآب ریظی ةحّن ُای ىاؽیً) ةٍصرغازی ةَ ىطةّط آالت ىاؽیً

 غایط و ُا نّنَ زٌی حّش کٍٍصه، حضب ُای ىاؽیً گضار، نّنَ ،زٌی ةهّك ىاؽیً از اغو) غازی اةٍیَ و ؽِطغازی آالت ىاؽیً کهیَ - ... ( و کاٌال ذفط

 (147)ص .(دیگط ىؾاةَ ُای ىاؽیً

 قببل استُالک َبی داراییشرح 
 مالحظبت ورخ استُالک

  روش ىػحلیو روش ٌظونی

 - - %25 غاسحياٌی و راُػازی آالت ىاؽیً -5گطوه

 - - %100 جخِیظات و اةظار کارنّازم و  -6گطوه 

 - غال 10 - ـٍایع ىفاند غاسحياٌی - 15گطوه 

 ایً ىلطرات ىّحب ةَ کَ او ٌيایٍصهىؤدی یا  کَ ىّاردی کهیَ رد -(۱3/۳/۱33۴ مًرخٍ )اصالحیٍ مستقیم َبی مبلیبت قبوًن ۱3۱ مبدٌ

 ؽیطكاةم حطیيَ ىؾيّل ٌکٍصی اغث چٍاٌچَ ٌػتث ةَ جػهیو آن در ىّغص ىلطر اكصام ىانیاج اظِارٌاىَ جػهیو ةَ کهؿى ىانیات پطداسث ةاةث از كاٌّن

 ةطای ىحػهق ىانیات( %10) درـص ده و كاٌّن ایً ىّكّع ىؾاؽم ـاذتان و ذلّكی اؽشاص ةطای ىحػهق ىانیات( %30) درـص غی ىػادل ةشؾّدگی

 (158)ص .اغث حاری ٌیظ ؽیطواكػی ُای ُظیٍَ ای و یجػهیي ُای اظِارٌاىَ در ؽصه کحيان درآىصُای ىّرد در ىاده ایً ذکو. ةاؽص ىی ىؤدیان غایط

 از را ىانیاجی اظِارٌاىَ جػهیو زىاٌی ىّاغص و جٍظیو ٌرّه ىّرد در ىانیاجی دیانؤى وظایؿ و جکانیؿ اغث ىکهؿ کؾّر ىانیاجی اىّر غازىان -تبصرٌ

 (158)ص. ةطغاٌص غيّم انالع ةَ حيػی ارجتاط وغایم غایط و کثیطاالٌحؾار ُای روزٌاىَ ،ىهی رغاٌَ نطیق
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  855  

صنعت بیمه و مالیاتوانین ق   سخته ولی با ما آسونه 

و مالیاتمه ی ب   

 آن ةَ ىطةّط ىلطرات و كاٌّن ایً ىّحب ةَ کَ دیاٌیؤى ةَ ثٌػت -(۱3/۳/۱33۴ مًرخٍ اصالحیٍ) مستقیم َبی مبلیبت قبوًن ۱33 مبدٌ

 درـص ةیػث ىػادل ای حطیيَ ىؾيّل دـاجط ارائَ غصم یا زیان و غّد ذػاب و جطازٌاىَ جػهیو غصم ـّرت در ُػحٍص كاٌٌّی دـاجط ٌگِصاری ةَ ىکهؿ

 (158)ص .ةّد سّاٍُص ىانیات ىضکّر ىّارد از یک ُط ةطای ىانیات( 20%)

  .ؽص سّاُص ىطةّط غال در ىلطر ىػاـیث از اغحفاده غصم ىّحب ىػاـیث دوره در زةان و غّد ذػاب و جطازٌاىَ و اظِارٌاىَ جػهیو غصم -تبصرٌ

 ىانیاجی، اسحالف ذم ُیأتاز جاریز اةالغ رأی كهػی  ىاه یک ظطف جّاٌٍص ىی ىانیاجی اىّر اداره یا ىؤدی - مستقیم َبی مبلیبت قبوًن ۱۳۱ مبدٌ

 جخصیص و رأی ٌلؿ و ؽکایث تیاىان غانی ؽّرای ةَ کاـی دالیم اغالم ةا رغیصگی، ٌلق ای ىّكّغَ ىلطرات و كّاٌیً رغایث غصم اغحٍاد ةَ

 (169)ص .کٍٍص درسّاغث را رغیصگی
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