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 70 ثبت شماره

 اقتصادي کمیسیون به صحن از شده اعاده گزارش
 جهت فوریتی دو صورت به که مستقیم مالیاتهاي قانون مکرر 54 ماده اصالح طرح

 حضور با بود شده ارجاع اصلی کمیسیون عنوان به اقتصادي کمیسیون به بررسی
 بحث مورد مجلس هاي پژوهش مرکز کارشناسان و ذیربط اجرائی دستگاههاي مسؤولین

 به زیر شرح به اصالحاتی با 1399/4/24 مورخ جلسه در و گرفت قرار نظر تبادل و
 . رسید تصویب

 شوراي مجلس تقدیم داخلی نامهآیین )161( ماده اجراي در آن گزارش اینک      
 .گرددمی اسالمی

  
 اقتصادي کمیسیون رئیس - داورانی پورابراهیمی محمدرضا
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 تعالی باسمه

 
 

 مستقیم مالیاتهاي قانون مکرر 54 ماده اصالح طرح
 واحده ماده

 1366/12/3  مصوب مستقیم مالیاتهاي قانون مکرر )54( ماده جایگزین زیر متن
 :شود می بعدي الحاقات و اصالحات با

 نفر هزار یکصد باالي شهرهاي کلیه در واقع مسکونی واحدهاي -مکرر 54 ماده
 ماده )7( تبصره موضوع کشور اسکان و امالك ملی سامانه استناد به که جمعیت

 عنوان به ماه چهار از بیش مجموع در مالیاتی سال هر در قانون، این مکرر )169(
 لحاظ بدون مذکور، زمان از بیش ماه هر ازاي به شوند، شناسایی خالی خانه

 مالیاتی مشمول انهماه بصورت قانون، این )53( ماده )11( تبصره هايمعافیت
 :شودمی زیر شرح به اجاره درآمد بر مالیات برمبناي

 متعلقه مالیات برابر شش معادل -اول سال

 متعلقه مالیات برابر دوازده معادل -دوم سال

 متعلقه مالیات برابر هجده معادل  -بعد به سوم سال

 از ماه هجده از پس سازي انبوه هاي پروژه در و ماه دوازده از پس نوساز واحدهاي
 )100( ماده موضوع ساخت پروانه در مندرج ساختمانی عملیات اتمام مهلت پایان
 ماده این موضوع مالیات مشمول ،1334  /04    /11   مصوب شهرداري قانون
  .شوندمی
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 اطالعات، فناوري و ارتباطات وزارت مکاريه با است موظف مالیاتی امور سازمان
 کدپستی به یا واحد مالک به را الزم اخطار مذکور، هايمهلت اتمام از قبل ماه یک
 دارد. ارسال آن محل

 و عمومی خصوصی، حقوقی اشخاص به متعلق خالی هاي خانه براي فوق هاينرخ
 مصوب ريکشو خدمات قانون )5( ماده موضوع هاي دستگاه قبیل از دولتی

 مصوب کشور عمومی محاسبات قانون )5( ماده ،1386  /07    /08  
 مصوب کشور توسعه ششم پنجساله برنامه قانون )29( ماده و 1366  /06    /01  
 .است مذکور میزان برابر دو ،1395  /12    /14  

 
 1 تبصره

 این شدن ااالجر الزم از پس ماه یک حداکثر است مکلف شهرسازي و راه وزارت
 رایگان اظهار امکان اطالعات، ثبت نحوه دستورالعمل ابالغ و تدوین ضمن ماده،

 شناسایی کد یا ملی کد اساس بر کشور مناطق تمام در را اقامت و مالکیت اطالعات
 نماید. فراهم کشور اسکان و امالك ملی سامانه در غیرایرانی اتباع

 موظفند روستایی و شهري از اعم ورکش مناطق تمام در مسکونی واحدهاي مالکان
 اداري، (مسکونی، کاربري نوع تعیین با را خود تملک تحت مسکونی امالك اطالعات
 سامانه در مربوطه، دستورالعمل انتشار از پس ماه دو مدت ظرف حداکثر تجاري)
  نمایند. ثبت کشور اسکان و امالك ملی
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 2 تبصره

 از پس ماه دو مدت ظرف حداکثر را خانوار لیاص اقامتگاه مکلفند خانوار سرپرستان
 کشور اسکان و امالك سامانه در ماده، این )1( تبصره در مذکور دستورالعمل انتشار
 واحدهاي از یکی حداکثر تواندمی خانوار هر اصلی، اقامتگاه بر عالوه نمایند. ثبت
 ثبت فرعی گاهاقامت عنوان به را اصلی اقامتگاه محل از غیر شهر در خود تملک تحت
 است. ماده این در مندرج مالیات از معاف تبصره این موضوع هاياقامتگاه نماید.

 
 3 تبصره

 نامه آیین توسط که اشخاص سایر و شاغلین تحصیل، به مشغول دانشجویان -
 و اصلی اقامتگاه از غیر شهري در اقامت صورت در شوند،می تعیین ماده این اجرایی
 از معاف دیگر، مسکونی واحد یک ثبت امکان مثبته، اسناد ارائه با تنها خانوار، فرعی
  دارند. مالیات

 
 4 تبصره

 فعال شرکتهاي یا مؤسسات مشاغل، صنوف، صاحبان اشتغال محل مسکونی واحد
 در اطالعات ثبت شرط به ندارند، مسکونی واحدهاي در فعالیت  براي ممنوعیتی که

 تامین سازمان و مالیاتی امور سازمان تأیید با و کشور اسکان و امالك سامانه
 ثبت در تخلف احراز درصورت است. معاف ماده این موضوع مالیات از اجتماعی،
 این در مندرج مالیات پرداخت بر عالوه مزبور واحد تبصره، این موضوع اطالعات
 شود.می متعلقه مالیات معادل ايجریمه مشمول ماده،
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 5 تبصره

 اسکان و امالك سامانه در آنها مالکیت و اقامت اطالعات که مسکونی واحدهاي
 واحدهاي مالکان شوند. می محسوب خالی خانه حکم در باشد، نشده ثبت کشور

 سامانه در واحد بردارانبهره یا خود توسط شده اعالم اقامت تایید به مکلف مسکونی
 مشمول نیمسکو واحد اطالعات، ثبت در تخلف احراز درصورت هستند. مذکور
  شود.می ماده این صدر اول سال مالیات معادل ايجریمه

 
 6 تبصره

 از پس یکماه مدت ظرف حداکثر مکلفند ماده این موضوع مشمول اشخاص کلیه
 اطالعات خود، تملک تحت واحد فروش و خرید یا اقامت محل در تغییر هرگونه
 ازاي به صورتغیراین در نمایند. ثبت کشور اسکان و امالك سامانه در را جدید
 اول سال مالیات معادل ايجریمه مشمول جدید، مسکونی واحد تاخیر، هرماه
  شود.می

 
 7 تبصره

 اجرایی هايدستگاه ماده، این )1( تبصره موضوع خوداظهاري مهلت پایان از پس
 خدمات چک، دسته صدور و بانکی حساب افتتاح قبیل از خود خدمات مکلفند
 پالك تعویض معیشتی، کمک و اي یارانه حمایتی، سیاستهاي اعمال از ناشی
 مانند مدارك و اسناد ارسال طبیعی، گاز و تلفن برق، آب، انشعاب فروش خودرو،

 در مدارس نام ثبت ابالغیه، اخطاریه، خودرو، مدارك گذرنامه، رانندگی، گواهینامه
 اخذ با صرفاً را آن لامثا و دانشجویی خوابگاه دریافت استحقاق اقامت، محل منطقه
 و امالك سامانه در شده درج یکتاي نشانی شرح یا کدپستی اساس بر و ملی کد

 این شدن االجرا الزم از پس ماه شش حداکثر همچنین نمایند. ارائه کشور اسکان
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 تلفن و گاز برق، فاضالب، و آب قبیل از عمومی خدمات دهندگان ارائه کلیه ماده،
 اسکان و امالك سامانه در مندرج اطالعات اساس بر را مصرفی قبوض مکلفند
 نمایند. صادر بردار بهره یا مالک نام به و یکتا آدرس یا پستی باکد مطابق کشور،

 
 8 تبصره

 با را حقیقی اشخاص اقامت محل مکلفند رسان خدمت و اجرایی هاي دستگاه کلیه
 مجازي فضاي ملی مرکز الکترونیکی دولت پذیري تعامل کارگروه توسط که روشی

 کشور احوال ثبت سازمان حقیقی اشخاص اقامت مکان اطالعات پایگاه از استفاده با
 هرگونه اخذ و نمایند استعالم شود، می تعیین کشور اسکان و امالك سامانه و

 مربوطه انتظامی مراجع به متخلف و محسوب تخلف اشخاص، از مشابه اطالعات
 رایگان اجرایی، دستگاههاي بین ماده این وضوعم اطالعات تبادل شود.می معرفی
 باشد.می

 
 9 تبصره

 مالکیت حق کشور، اسکان و امالك سامانه در مالک عنوان به اشخاص اطالعات ثبت
 اجرایی هاي دستگاه در استفاده جهت مالکیت مبناي و کندنمی ایجاد اشخاص براي
 به نسبت مسکونی احدو مالک اعتراض به رسیدگی مرجع نیست. قضائی محاکم یا

 این در است. قانون این )???( ماده موضوع اختالف حل هیات آن، بودن خالی
 اسکان و امالك سامانه مستندات است مکلف شهرسازي و راه وزارت نماینده موارد،
 نماید. ارائه مالیاتی اختالف حل هیات جلسه در را
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 10 تبصره

 وزارت و مالیاتی امور سازمان همکاري با است مکلف شهرسازي و راه وزارت
 نحوه تعیین شامل ماده این اجرایی هاينامهآئین اطالعات فناوري و ارتباطات
 کشور، اسکان و امالك سامانه به دستگاهها سایر و امورمالیاتی سازمان دسترسی
 نحوه فروش، غیرقابل امالك تشخیص نحوه ماده، این )2( تبصره خدمات مصادیق
 پس ماه دو حداکثر را مرتبط مرتبط هاينامهآیین سایر و مردمی گزارشگري تشویق

  نماید. ابالغ و تهیه قانون این شدن االجرا الزم از

 یکبارگزارش هردوماه ماده این اجراي اول سال در است موظف شهرسازي و راه وزیر
 اسالمی شوراي مجلس عمران و اقتصادي هايکمیسیون به را آن اجراي پیشرفت

 مالیاتی امور سازمان شهرسازي، و راه وزارت در مربوطه مدیران یا معاون نماید. ارائه
 به نمایند استنکاف ماده این اجراي از که اجرایی هاي دستگاه کارکنان دیگر و

  گردند. می محکوم شش درجه موقت انفصال
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