


محتوای آموزشی 

وصول مالیات وتشریح آیین نامه اجرایی

قانون مالیاتهای مستقیم218ماده
:تهیه وتنظیم

شورش مجیدی
رئیس گروه حسابرسی مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی استان کردستان





تاميندرتهبرجسنقشيعمـوميدرآمـدهايمنبعمهمترينعنوانبهورودميشماربهدولتحاكميتمظاهرازمالياتكليطوربه
بستگيمالياتلوصوبهآندوامواستمرارحتيودولـتفعاليتهـايتداومگفتميتوانكهنحويبه.ميكندايفاعموميهايهزينه
وتأمينبرايرهاكشوبيشترمالياتيحقوقدرواستبرخوردارسزابهوجايگاهياهميـتازدولـتهـانـزددرماليـاتلحاظبدين.دارد

آنهـابـهتوسـلبااتميكننداعطامالياتيدستگاهبهفرديبهمنحصروالعادهفوقگسترده،واقتداراتاختياراتماليات،تضمين
.نمايـدوصـولوتشـخيصموقـعبـهوخوبيبهرابتوانـدماليات

«عموميقدرتامتيازات»اصطالحاًعموميحقوقدرميگيردنشأتدولتازحاكميتكـهماليـاتيدسـتگاهاختيـاراتوحقـوقايـن
درمؤديترضايبراصلمالياتي،درحقوق.ميگويندنيز«مالياتيقدرتاعمال»آنبهمالياتيوماليدرحقوقومـيشـودناميده

وبابردهبهرهعمومیقدرتامتيازازمؤديجانبازمالياتپرداختعدمدرصورتمالياتيدسـتگاه.باشدميمالياتپرداخت
.نمودخواهداقداممالياتوصولبهنسبتواجبار،قهريهقوهبهتوسل

بايداما.نندكميياداجراييتعمليابـهتوسـليـا«ماليـاتگذاشـتناجرا»بهاصطالحدرعموماًمالياتيعموميقدرتاقتدارايناز
كليطوربهسپ.اسـتمالياتيمؤديآزادانههمكاريخواهانزيرا.ميكندعملفشاربدونمعموالًمالياتيدستگاهكـهداشـتتوجـه

راتعلقهممالياتخويشارادهواختياربامؤديدولت،ومؤديانمابينفياطمينانجهتدركهاستاينبراصلگفتتوانمي
.استالياتمبـودنآمرانهجنبهودولتحاكميتاعمالازناشياستثنااعمالواستبرداراستثنااصليچنيننمايـد؛اماپرداخت

سببيگيرد،مصورتدادگستريبهمراجعـهبدونومالياتيدستگاهتوسطرأساًاجراييعملياتطريقازمالياتوصولكهآنجا
.دانستاتماليوصولبراياجراضمانتمهمترينراآنميتوانروايـنازوشودانجامبيشتريسرعتبامالياتوصولميشود

دستگاهتااستهگرفتنظردرقدرتايناعمالبرايراقـانونگـذارمراحلياجرايـيعمليـاتمنصـفانهوصـحيحاجرايبرايبنابراين
ازعبارتنـدـلمراحايـن.دهـدانجامرااقداماينخوداجرائيات،ادارهطريقازبلكهدادگستريبهمراجعـهبدونورأساًبتواندمالياتي
خواهيمدامهركتشريحبهدرادامهكـهاموالفروشمرحلهواموالتوقيفمرحله،اجرايیبرگابالغوصدورمرحله

:پرداخت

:مقدمه



:صدور وابالغ برگ اجرایی-1

كند كه يا قبل از الزام مؤدي به پرداخت ماليات، اداره مالياتها بدون اينكه جنبه تهديد داشـته باشـد او را مخير مي
تگاه ماليـاتي اولـين اقـدامي كـه دسـ.داوطلبانه ماليات خود را بپردازد يـا مـورد تعقيـب قـانوني قـرار خواهـد گرفـت 

.فرستدميابالغيهبندد اين است كه براي مؤدي در مقابـل عـدم پرداخـت ماليات توسط مؤدي، به كار مي

:210ماده

مايدننپرداختقطعيبرگابالغتاريخازروزده ظرفراخودشدةقطعيمالياتموديهرگاهـ210ماده
راخوديبدهكليهابالغازتاريخماهيکظرفمي كندابالغاوبهاجراييبرگموجببهمالياتيامورادارة

.بدهدمالياتي امورادارةبهراآنپرداختترتيبيابپردازد
پرداختلغمبمالياتي ،سالبدهي ،قطعي تشخيصمدارکماليات ،مبلغونوعبايداجراييبرگدرـ1تبصره

.گردددرجمتعلقجريمةوقبليشدة
الياتمعنوانبهتسليميترازنامةيااظهارنامهدرمذكورموديقبولموردمالياتازقسمتآنـ2تبصره

.است وصولقابلاجراييعملياتطريقازومي شودتلقيقطعي



م در سامانه سنيم.م.ق210نحوه عمل مادهم در سامانه هاي سنتي وتک منبعي.م.ق210نحوه عمل ماده

ماليات 
قطعي شده

ابرازي ماليات 
پرداخت نشده 

در اظهارنامه

توليد برگ اجرايي در سامانه 
سنيم

ابالغ توسط خدمات مؤديان

درصورت پرداخت 
(مختومه)وترتيب پرداخت

درصورت عدم اقدام توسط 
مودي اعالم به وصول واجرا 

جهت توقيف اموال

ماليات 
قطعي شده

ارسال اوراق قطعي توسط خدمات 
موديان به وصول واجرا

صدور وابالغ برگ اجرايي توسط 
وصول واجرا

درصورت پرداخت وترتيب 
(مختومه)پرداخت

درصورت عدم اقدام توسط 
،اقدامات بازداشت مودي 

اموال

ابرازي ماليات 
پرداخت نشده 

در اظهارنامه



ی و فرازی از بندهای دستورالعمل فرآيند و برنامه ريزی رسيدگی و وصول ماليات اشخاص حقوق
:م.م.ق210با مادهدرارتباط 89/10/8مورخ29052/200مشاغل

قانون مالياتهاي مستقيم پس از پيگيري هاي الزم در خصوص پرداخت يا ترتيب پرداخت 210در اجراي ماده -15
ماليات قطعي شده توسط اداره امور مالياتي در صورت عدم اقدام موديان مالياتي ادارات امور مالياتي مكلفند 

حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ برگ قطعي و رعايت ساير مقررات مربوطه نسبت به ارسال برگ قطعي
.به اداره وصول و اجرا اقدام نمايند 

ادارات امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند قبل از ارسال برگ ماليات قطعي به وصول و اجراي طي نامه اي به -20
مودي با ارائه مهلت سه روز درخواست پرداخت يا ترتيب پرداخت در مهلت تعيين شده نسبت به ارجاع برگ 

.ماليات قطعي به وصول و اجرا اقدام گردد 
ادارات كل امور مالياتي موظف اند در هنگام ارسال اوراق قطعي به واحد هاي وصول و اجراء نسبت به -21

.اقدام نمايند 84/12/7مورخ 21518بخشنامه شماره ( 2) و ( 1)تكميل  اطالعات مندرج در فرم هاي شماره 
اداره وصول و اجرا پس از دريافت برگ ماليات قطعي در همان روز دريافت نسبت به ثبت و تشكيل پرونده-22

.اقدام نمايد 
.روز از تاريخ تشكيل پرونده صادر و به مودي ابالغ گردد 15برگ اجرايي مي بايست حداكثر ظرف مدت -23
ادارات وصول و اجرا ء مكلفند پس از ابالغ برگ اجرايي در صورت لزوم نسبت به شناسايي اموال منقول و -24

.غير منقول مودي از طريق افراد و مراجع ذي صالح اقدام نمايند



:توقیف اموال-2

تانمودهينيبپـيشراتمهيداتيگذارقانونكهاستمؤدياموالتوقيفمرحلهاجرايي،عملياتدوممرحله
اعمالبا.نمايدوصولراماليـاتآنهافروشباوداشتهرامتخلفمؤدياناموالتوقيفقدرتمالياتيدستگاه

ددارجريانمقرراتخالفبركهراكاالهاييياممنوعكاالهايتواندميمالياتيادارهتوقيف،حق
تسهيلاعثبكههماشياييحتيبلكهماليات،مشمولمـالتوانـدمـيتنهانهموردايندر.كندبازداشت

.كندتوقيفرانقـلحمـلوسـيلهماننـدانـدشـدهتقلـب

:211ماده

ياندنكپرداختكالرامطالبهموردمالياتمقررموعددراجراييبرگابالغازپسموديهرگاهـ211ماده
دهافةاضبهمتعلقجرايمواصل ازاعمموديبدهياندازةبهندهدمالياتيامور ادارةبهراآنپرداختترتيب
.شدخواهدتوقيفموديمطالباتوغيرمنقوليامنقولاموالازبدهي(%10)درصد

.مي باشدمالياتيامورادارة اجرائيات عهدةبهآناجرايدستوروتوقيفدستورصدور

رعايت اصل انقد و 
.اسهل الزامي است



اص فرازی از بندهای دستورالعمل فرآيند و برنامه ريزی رسيدگی و وصول ماليات اشخ
89/10/8مورخ 29052/200حقوقی و مشاغل
:م.م.ق211در ارتباط با ماده

روز پس از 30در صورت عدم پرداخت يا ترتيب پرداخت تمام يا قسمتي بدهي مالياتي ظرف مدت -25
روز نسبت به صدور و ابالغ برگ 15ابالغ برگ اجرايي ، اداره وصول و اجراء مكلف است ظرف 

.بازداشت اموال اقدام نمايد 
برگ بازداشت اموال محرمانه بوده و در همان روز صدور ، مي بايست به سرپرست هيات اجرايي -26

.مجري بازداشت اموال تحويل و در نسخه ثاني رسيد اخذ گردد 

قانون 218قانون مالياتهای مستقيم و آئين نامه اجرايی ماده ی 218الی 210مقرر در مواد احکام 
.بودخواهدکليه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی مزبور قابل اعمال نسبت به 

رأي شوراي عالي مالياتي
17293/201:شماره

89/10/27:تاريخ



(211یک درصد موضوع ماده)درخصوص وصول هزینه توقیف اموال

1551/4/30:شماره
74/3/3: تاريخ

:پيوست

دهوصولمعدياوصولدرخصوصاينكهبرمبنيمالياتيدرآمدهايمحترممعاونعنوانمالياتيفنيدفتر73/11/1-5/30-3710شمارهگزارش
انتشارازقبلمالياتيموديموارديكهدر,آنبعدياصالحيهو66اسفندماهمصوبمستقيممالياتهايقانون215مادهيکتبصرهموضوعدرصد
-1استزيرشرحبمذكورنظراتواستشدهابرازنظردونمايدمياقدامخودمالياتيبدهيپرداختترتيبياپرداختبهنسبتمزايدهآگهي

دموردرخصوصلذاباشدشدهمنتشرجراحآگهيدونوبتكهاستموارديبهمربوط215ماده1تبصرهموضوعبدهيدرصددهوصولچون
بدهياندازهبهمودياموالتوقيفبرمبني211مادهمقرراتازمستنبط-2داشتنخواهدموردقانونيمجوزفقدبلحاظيادشدهدرصددهوصول

محالهردركهرسدميبنظرچنين215ماده1تبصرهمفادعامشمولوبودنكليهمچنينوآندرصددهاضافهبهجرايمواصلازاعموي
قانون255ماده3بنداجرايدرومشاراليهارجاعدرآيدحسبوصولبحيطهبايستيميمذكوردرصددهاموالتوقيفدستوراجرايازپس

:نمايدميرايصدوربمبادرتآتيبشرحنظرتبادلوبحثازپسمالياتيشورايعاليعموميهيأت.استمطرحمالياتيشورايعاليدرموصوف
ندرجممقررموعددرمالياتپرداختترتيبياپرداختازاستنكافبعدياصالحيهو66اسفندماهمصوبمستقيممالياتهايقانون211مادهطبق

درصددههاضافبهمتعلقجرايمواصلازاعمموديبدهياندازهبهموديغيرمنقوليامنقولاموالتوقيفموجب,شدهابالغاجراييبرگدر
مورددرصددهولوصبلكهنبودهمزبورمقرردرصددهباضافهبدهيوصولدليلالزامامذكورباندازهاموالتوقيفصرفلكن,باشدميبدهي
اءاكتفمتعلقههزينهوموديبدهيوصولبهبايدمواردسايردرلذاوشودمياجرا215مادهيکتبصرهحكمكهاستموارديبهمنحصربحث
.شود

-عين اله عالء -علي اكبر نوربخش -محمود حميدي -غالمحسين هدايت عبدي -علي افرا -علي اكبر سميعي -محمدعلي خوش اخالق 
محمدرزاقي-محمدعلي سعيدزاده 



.استاوراق قطعی به واحدهای وصول و اجراء يک تکليف قانونی ارسال -1

لف می باشند مالياتی که نسبت به ارسال اوراق قطعی به واحد وصول و اجراء اقدام می نمايند مکواحدهای -2
ير منقول کليه اطالعات مربوط به اطالعات سجلی ، شماره حساب های بانکی و همچنين اموال منقول و غ

و اجراء موديان بدهکار را به واحدهای وصول و اجراء کتباً اعالم نمايند در غير اين صورت واحدهای وصول
.از پذيرش اوراق ارسالی فاقد اطالعات مذکور خودداری بعمل خواهند آورد

مقررات مربوط به ممنوع الخروجی

تامینبرایورکشمالیاتیامورسازمانوداراییواقتصادیاموروزارتبهشدهتفویضاختیاریک،الخروجیممنوعاینکهتوضیح:مهمنکته**
اقداماتجزء186ماده3تبصرهمحدودیتهمچنینوفوقمورداستکشورازخارجبهمالیاتیبدهکارانخروجازجلوگیریومالیات

نمودنالخروجممنوعحینلذانشدهپرداختهآنهابهنیزم.م.ق218مادهموضوعاجرائینامهآییندررواینازگردندنمیمحسوباجرائی
.استالزامیالخروجیممنوعمورددراداریعدالتدیوانآراءومربوطههایبخشنامهرعایتمالیاتیمودیان

والخروجیممنوعنحوهازشکایتلذاباشدمیم.م.ق216مادهموضوعهیاتدرطرحقابلاجرائیاقداماتازمودیانشکایتاینکهبهتوجهبا
ونیستبررسیوطرحقابلم.م.ق216مادهموضوعاختالفحلهیاتدرقانوناًمودیتوسطم.م.ق186ماده3تبصرهاجرایدرشدهایجادمحدودیت

.باشدمیکشورمالیاتیامورسازماننهایتاًوآنهامتبوعکلاداراتومالیاتیاموراداراتبابدواًمواردایندرشکایتبررسیاختیار



:م.م.ق186ماده3موضوع تبصره محدودیت 

ازاعمیمالیاتبدهیکهشرکتهاییومؤسساتمدیراناسامیاست،مکلفکشورمالیاتیامورسازمان-م.م.ق186ماده3تبصرهمتن
کهکتهاشرومؤسساتمدیرههیأتاعضایوعاملمدیرانازیکهراسامیهمچنینودارندافزودهارزشبرمالیاتومستقیممالیات

محکومیتورکشمالیاتیومالیامورجملهازاقتصادینظامدرغیرواقعیمعامالتانجامبرمبتنی(صورتحساب)اسنادصدورعلتبه
.کنداعالمشرکتهاثبتادارهبهآنانمشخصاتهمراهبهرااندیافتهقطعی

سایروشرکتآنمدیرههیأتدرآنهاعضویتثبتهمچنینواشخاصایننامبهمؤسسهیاشرکتثبتاستموظفمذکوراداره
.کندکشوریمالیاتامورسازمانازمالیاتیمفاصاحساباخذوتکلیفتعیینبهمنوطمالیاتیبدهکارانبرایرامؤسساتوشرکتها

انجامازتاسموظفشرکتهاثبتادارهنیزمادهایندرمندرجغیرواقعیمعامالتانجامبرمبتنی(صورتحساب)اسنادصدورتخلفدر
بهؤسساتموشرکتهاسایروشرکتآنمدیرههیأتدرآنهاعضویتثبتهمچنینویادشدهاشخاصنامبهمؤسسهیاشرکتثبت
.کندخودداریسالسهمدت

ضوعمومحدودیت،وبتحتاجراءووصولسامانهدراجرائیبدهیدارایحقوقیاشخاصبدهیثبتمحضبهکهآنجااز:نکته***
انزمدراجراءووصولواحدهایلذاگرددمیایجادسیستمیصورتبهاشخاصاینامضاءصاحبمدیرانبرایم.م.ق186ماده3تبصره
بروزازتادبنماینحقوقیاشخاصمدیرانمدیریتزمانیبازهثبتدررادقتنهایتبایستیاجراءووصولسامانهدرقطعیاوراقثبت

آیدبعملجلوگیریگرامیهمکارانبرایآنازبعدمشکالتآمدنبوجودوزمینهایندرمحترممودیانشکایتواعتراضهرگونه



:تجارتقانونمقرراتطبقثالثاشخاصبرابردرحقوقیاشخاصمدیرانمسئولیتحدود

مقابلدرشرکتعاملمدیرومدیراناقداماتواعمالکلیه:13/02/1311مصوبتجارتقانون135مادهمتن(الف
راآنانتاقداماواعمالآنهاانتخابطرزبهمربوطتشریفاتاجرایعدمعذربهتواننمیواستمعتبرونافذثالثاشخاص

.معتبردانستغیر

ثالثاشخاصوشرکتمقابلدرشرکتعاملمدیرومدیران:13/02/1311مصوبتجارتقانون142مادهمتن(ب
مسئولترکاًمشیامنفرداًموردحسببرعمومیمجمعمصوباتیاوشرکتنامهاساسیاقانونیمقرراتازتخلفبهنسبت

.نمودخواهدتعیینخسارتجبرانبرایراهریکمسئولیتحدوددادگاهوباشندمی



:212ماده

:است ممنوعزيراموالتوقيفـ212ماده

.وظيفه وبازنشستگي حقوقچهارمسهوبگيران حقوقحقوقسومدوـ1
 اشخاصقةنفوموجودآذوقةهمچنينواستالزماوتكفلتحتوافرادموديضروريحوائجرفعبرايكهلوازميواشياولباسـ2

.مودي النفقةواجب 
.است الزمموديمعيشتحداقلبراي تأمينكهكسبوسايلوصنعتيوكشاورزيآالتوابزارـ3
.متعارف قدربهسكونتمحلـ4

تمام  نباشد،كيکتفقابلوبودهموديمالياتيبدهيميزانبرزائد مي شودگرفتهنظردرتوقيفبرايكهماليارزشهرگاهـ1تبصره
.نمايدمعرفيفوقميزان معادل ديگريبالمعارضاموالمودي  كهاينمگرمي شودمستردمازادوشد خواهدفروختهو توقيف مال

متعلقاست انزناستفادةموردعادتاآنچه البيتاثاثازمي نمايند، زندگيخانهيکدركهباشدزوجينازيكيموديهرگاهـ2تبصره
.شودمعلومفوقترتيبكه خالفآنمگرمي شودشناختهشوهربهمتعلقبقيهوزنبه

..گرددتوليديواحدتعطيلموجبنبايداجراييعملياتمدتصنعتي دروكشاورزياز اعمتوليديواحدهاي توقيف ـ3تبصره

مزايده ي ، توقيف وهميشه محكومٌ له يا طلبكار مجبور است با توسل به حكم يا دستور مراجع قضائي يا ثبتي ، اموال بدهكار يا مديون را معرف
د را از دست گذاشته و نهايتاً طلب خود را از آن وصول نمايد، از طرفي هم محكومٌ عليه ، طبق شرع مقدس اسالم و قوانين موضوعه حق حيات خو

وريات زندگي نمي دهد و مصلحت زندگي او هم ايجاب مي كند كه برخي اموالش از توقيف و مزايده مصون بماند، بنابراين اموالي را كه جزء ضر
م نيز اين مستثنيات معرفي وبه .م.ق212در ماده. مديون باشد قانونگذار از توقيف معاف دانسته و به عنوان مستثنيات دين شناخته و پذيرفته است

:شرح ذيل مي باشد

:مستثنیات دین



:ارزیابی اموال

واقتصاديموراوزارتربطذيكارشناسوسيلهبـهترجيحـاًامـوالايـنكـهمـيباشـداموالارزيابيتوقيف،مرحلهدراساسياقداماتازيكي
ماليـاتيگـروهنظررئيستأييد،عدمصورتدركهمالياتيگروهرئيستأييدازپسوشدخواهدارزيابي(مالياتيارشدكارشناس)دارايي
مـيتوانـداشد،بمعترضمذكورارزيابيبـهنسـبتمـؤديچنانچه.شدخواهدابالغمؤديبهارزيابيبرگازنسخهيکبود،خواهدعملمـالک
بهعمـلخبرهياريدادگسترسميكارشناسوسيلهبهارزيابيكهنمايدتقاضامالياتيامـورادارهازكتبـاًابـالغ،تـاريخازروزدهمـدتظـرف

قبضوديعتومربوطمقرراتطبـقكارشـناسالزحمـهحـقكـهشـدخواهـداثـردادهترتيـبمزبـوردرخواستبهوقتيصورتايـندر.آيـد
وتهيهؤديمتقاضايتاريخازروزپانزدهمدتظرفبايدخبرهيارسميكارشـناسگـزارششـود؛ارائـهامورماليـاتيادارهاجرائيـاتبـهآن

گـرددارائـهمربوطمالياتيامورادارهاجرائياتبهخبرهيادادگستريرسـميكارشناستوسط
(آيين نامه اجرايي وصول ماليات ها13م و مـاده .م.ق213مـاده ) 

:213ماده

ق الزحمةحباتوديعمي تواندموديوليآمدخواهدعملبهمالياتي امورادارةارزيابوسيلةبهتوقيفمورداموالارزيابيـ213ماده
.آيدعملبهرسميارزيابوسيلة اموالارزيابيكهكندتقاضادادگستريرسميكارشناساندستمزدبهمربوطمقرراتطبقارزيابي

فرازی از بندهای دستورالعمل فرآيند و برنامه ريزی رسيدگی و وصول ماليات اشخاص حقوقی و 
89/10/8مورخ 29052/200مشاغل

:م.م.ق213در ارتباط با ماده
قانون ياد شده ابالغ زمان كارشناسي توسط واحد اجرائيات و يا حسب ( 218) آيين نامه اجرايي ماده ( 13) به استناد ماده -27

چنانچه مودي درخواست ارزيابي توسط كارشناس دادگستري را . مورد توسط واحد ارزيابي و فروش صورت خواهد گرفت 
ساعت قبل از كارشناسي ، كارشناس اجرائيات مراتب را ( 48) ايين نامه ياد شده ظرف ( 12) داشته باشد با در نظر گرفتن ماده 

(  31) كتبا به همراه فيش واريزي به واحد اجرائيات تسليم و رسيد اخذ نمايد و توضيح اينكه كارشناسي ملک با رعايت ماده 
.پس از ابالغ فرم كارشناسي اموال صورت خواهد گرفت ( روزه 10) آيين نامه مذكور 



:فروش اموال-3

سومرحلهمبهنوبتنكند،عمـلماليـاتپرداختدرخودوظيفهبهمؤديچنانچهتوقيفياموالارزيابيوتوقيفازپس
ـروشفبهحراجيامزايدهطريقازشدهتوقيفامـوال.باشـدمـيامـوالفـروشمرحلـهآنومـيرسـداجرايیعمليات
كسرومؤدياموالفروشحاصلازآنفروشمخارجوارزيابينگهداري،توقيـف،مخـارجمتعلقـه،جـرائمماليـات،رسـيده،

الياتهاماجرايگانهسهمراحلازمرحلهآخرينترتيببدين.شدخواهدپرداختمؤديبهماند،باقيمبلغـيآناگـرمـازاد
تفصيلبههامالياتوصولاجرايينامهآيينوم.م.قدربـدانمربوطمقرراتواحكامكهميباشدشدهتوقيفمالفروشمرحله
فروشنعماونمايدتوافـقاجـراقسـمتبـاخـودبدهيپرداختدرميتوانستمؤديمرحلهاينبهورودازقبلتا.استآمده
يبدهداراييواقتصادياموروزارتمجوزبـاكـهاسـتشـدهدادهاجـازهحتيصورتايندروگرددشدهتوقيفاموال

گـرددقسـيطتكـافيتضميناخذباورسميسندطبققطعيمالياتابـالغتـاريخازسـالسـهحـداكثرمـدتبرايمربوط
حـقياتيمالامورسازمانشده،تعيينمدتانقضايباومرحلهاينبهورودبااما(هامالياتوصولاجرايـينامـهآيـين31مـاده)

ليهكاضافهبهدولتطلـبورسـاندهفـروشبـهمزايـدهياحراجطريقازمقرراتمطابقراشدهتوقيفاموالكهدارد
مؤديبهماندآنهابرمازادمبلغياگرونمودهكسـررامـؤدياموالارزيابيونگهداريتوقيف،مخارجوفروشهزينههاي
برگردانـد



:214ماده

غيرمنقولومنقولازاعمتوقيفمورداموالفروشومزايدهوحراجآگهيبهمربوطالزماقداماتكليةـ214ماده
مقررشريفاتتانجامازپسكهصورتيدرغيرمنقولاموالفروشمورددر.مي باشدمالياتيامورادارةاجرائيات مسئولبه عهدة
ثبتازادارةطمربومدارکاستنادبهمالياتيامورادارة اجرائياتمسئولنشودحاضرسندامضايبرايمالکخريدار،وتعيين

.است آناجرايبهمكلفامالکواسناد ثبتادارةوكردخواهدخريدارنامبهملکانتقالتقاضايمحل

:215ماده

داقلحبدونآندومنوبتكه)آگهينوبتدوازكه پسصورتيدرشدهتوقيفمنقولغيراموالمورددرـ215ماده
رسمياسكارشنارزيابيمطابقمي تواندكشورمالياتيامورسازماننشودپيداآنبرايخريداري( مي شودآگهيقيمت

منظوروديمبدهيحساببهراآنوبهايتملکتوقيفموردمالازمتعلقةهزينةعالوةبهموديبدهيمعادل كلدادگستري
.نمايد

پرداخت بهحاضرديگري ،ياوكشورمالياتيامورسازماننام بهمذكورمالانتقالازقبلموديكهصورتيدرـ1تبصره
ملکازمتعلقههزينه هايوبدهي(%10)درصددهاضافةبه موديبدهيدريافتباكشورمالياتيامورسازمانباشدخودبدهي
.مي نمايدتوقيفرفعمزبور
واشدبداشتهفروشجهتآمادگياگرباشددرآمدهكشورمالياتيامورسازمانتملکبهمالكهصورتيدرـ2تبصره
.است موديبااولويتمساويشرايطدرنمايد درخواستمودي

مواد مرتبط 
با فروش



:اعتراض به اقدامات اجرایی

زيادبسيارآندراختالفبروزامكانمـيگـرددمحسوباهميتيباوموسعاختياراتازيكيمالياتاجرايمقولهكهاينبهتوجهبا
واستانستهدمالياتياختالفحلهيأترااجرايياقداماتازناشيشـكاياتبـهرسيدگيمرجعقانونگذاردليلهمينبهاست؛
كهاسـتاينفاختالاحتماليمواردازيكي.شودرسيدگينوبتازخارجوفوريتبهشكاياتنوعايـنبـهتـااسـتنمـودهمقرر

شكايتراگاختالفحلهيأتصـورتايـندركـهورزدمبـادرتاجرايـياقـداماتبـهمالياتقطعيتازقبلمالياتيدستگاه
مشمولرآمددبهنسبتياصادرالزماقدامورسيدگيقرارموردحسـباجرائيـه،بطـالنبهرأيصدورضمنبداندواردرامربوطه
ـودبخواهداالجراالزموقطعيزمينهايندراختالفحلهيأتازصادرهرأي.كردخواهدصادررأيورسـيدگيمـؤديماليـات

:216ماده

ايحقيقيازاعماشخاصازدولتمطالباتبهراجع اجرايياقداماتازناشيشكاياتبهرسيدگيمرجعـ216ادهم
مزبورشكاياتهب.بودخواهدمالياتياختالفحلهيأتمي باشدوصولومطالبهقابلمالياتهااجراييمقرراتطبقحقوقي كه

.است الزم االجراءوقطعي صادرهرأي.شدخواهدصادررأيورسيدگينوبتازخارجوفوريتبه 
اجراموقعبهت ،قطعيازقبلمالياتوصولكهباشدايناز حاكيشكايتكهصورتيدرمستقيمماليات هايمورددرـ1تبصره

موردبحساجرائيهبطالنبهرأيصدورضمندانستواردراشكايتمالياتياختالفحلهيأتهرگاهاستشدهگذارده
 ازادره صرأي.كردخواهد صادررأيو رسيدگيموديمالياتمشمولدرآمدبهنسبتياصادرالزماقدامورسيدگيقرار

.است  قطعياختالفحلهيأت
مرجع تنيسقانونيمالياتمطالبةكهباشدجهتاينازاجراييشكايت هرگاهغيرمستقيمماليات هايمورددرـ2تبصره

.است الجراءالزم اوقطعيبارهايندرمزبورهيأترأيوبودخواهدمالياتياختالفحلهيأتنيزشكايتاينبهرسيدگي
 هاي الياتمازدستهآننيزورفتهبينازقاچاقمالبهايودولتعايدات موضوعاموالقاچاقجرايمشاملتبصرهاينمفاد

.بودنخواهدشودفصلوحل بايدخاصمراجعدرخودبهمخصوصمقرراتطبقكهغيرمستقيم



وقی فرازی از بندهای دستورالعمل فرآيند و برنامه ريزی رسيدگی و وصول ماليات اشخاص حق
89/10/8مورخ 29052/200و مشاغل

:م.م.ق216در ارتباط با ماده
قانون ماليات هاي مستقيم ، مي ( 216) در صورت اعتراض مودي به اقدامات اجرايي در اجراي ماده -28

روز از تاريخ ثبت نسبت به ( 15) بايست اعتراض مودي بالفاصله در تاريخ دريافت ثبت و حداكثر ظرف مدت 
.تعيين وقت و ابالغ آن به مودي اقدام گردد 

فوق مي بايست با استفاده از كليه ظرفيت 28آراي صادره از طرف هيات حل اختالف مالياتي موضوع بند -29
.روز از تاريخ صدور ابالغ گردد ( 10) هاي واحد اجرائيات حداكثر ظرف مدت 

قانون مالياتهاي مستقيم ، نسبت به شكايت 216در صورتي كه هيات حل اختالف مالياتي در اجراي ماده -30
در غير . واصله ، رد شكايت مودي را اعالم نمايد ادامه عمليات اجرايي در اداره وصول و اجراء انجام گيرد 

با ورود به ماهيت نسبت به درآمد مشمول ماليات 216اينصورت چنانچه هيات حل اختالف مالياتي ماده 
مراتب بايد ظرف مدت ده روز پس از دريافت رأي هيات . شده اظهار نظر نمايد ، عمليات اجرايي متوقف تعيين

اداره امور مالياتي مربوط نيز مكلف است با رعايت مفاد اين دستور . به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال گردد 
.العمل اقدام نمايد 

تعيين وقت وابالغ نوبت هيأت 
روز15ظرف 

م.م.ق216رأی هیات 

روز بايد ابالغ 10ظرف مدت
.گردد

ادامه عمليات اجرايي–رد شكايت 

اعالم به -اظهارنظر درآمدي-ورود ماهوي
روز10اداره ذيربط ظرف مدت

رسيدگي در 
216هيات 

ابتدا شكلي
است واگر 
شكل كار 

مشكل داشت 
به ماهيت 

ورود پيدا مي 
.كند



(م.م.ق216ماده)شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت-1
صدوربرگ اجرايي-1-1
انجام عمليات اجرايي توقيف اموال-2-1
اعتراض مودي نسبت به اقدامات اجرايي-3-1
طرح پرونده در هيأت حل اختالف مالياتي به فوريت وخارج از نوبت-4-1
م.م.ق218تطبيق اقدامات اجرايي با قوانين ومقررات آئين نامه اجرايي ماده-5-1
صدور رأي قطعي والزم االجرا-6-1
شکایات ناشی ازاینکه وصول مالیات مستقیم قبل از قطعیت به موقع اجرا گزارده شده -2

(م.م.ق216ماده1تبصره)است
صدوربرگ اجرايي-1-2
(استپيش بيني نگرديده مهلتي براي اعتراض ) شكايت مؤدي از قطعيت مالياتي-2-2
طرح پرونده در هيأت حل اختالف مالياتي-3-2
.درصورتي كه رأي هيأت رد شكايت مؤدي باشد رأي صادره قطعي والزم االجرا مي باشد-4-2
درصورتي كه رأي هيأت واردبودن شكايت باشد ضمن صدوررأي بطالن اجرائيه حسب مورد جانشين -5-2

.هيأت بدوي يا تجديد نظر خواهد شد

«(2)و( 1)م وتبصره های .م.ق216مراحل اجرایی مقررات ماده»



در مورد مالیاتهای غیر مستقیم هرگاه شکایت از جهت غیر قانونی بودن مطالبه مالیات -3
(م.م.ق216ماده2تبصره.)باشد شکایت قابل طرح در هیأت حل اختالف مالیاتی خواهد بود

صدوربرگ اجرايي ماليات هاي غير مستقيم-1-3
شكايت مؤدي به دليل قانوني نبودن مطالبه ماليات-2-3
طرح  در هيأت حل اختالف مالياتي-3-3
صدور رأي قطعي والزم االجرا-4-3
مذكور،شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت وبهاي مال قاچاق از بين ( 2)حكم تبصره-5-3

د رفته ونيز آن دسته از ماليات هاي غير مستقيم كه طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باي
.حل وفصل شود نخواهد بود

قانون ماليات بر ارزش افزوده 33و29در خصوص ماليات بر ارزش افزوده چون طبق مواد-1-5-3
مراجع خاص حل اختالف مالياتي پيش بيني شده است لذا اختالفات راجع به ماليات بر 1387مصوب

(1).م قابل طرح نخواهدبود.م.ق216ماده( 2)ارزش افزوده در هيأت موضوع تبصره

(انتشارات دانش پذیر-99ویرایش دوم سال-احمد غفار زاده-برگرفته از کتاب آیین دادرسی مالیاتی)-1

«(2)و( 1)م وتبصره های .م.ق216مراحل اجرایی مقررات ماده»



«م.م.ق216فرايند اجرايی ماده»

-مالیاتیاز کتاب آیین دادرسی برگرفته )
زادهغفار احمد 

(دانش پذیرانتشارات 



«م.م.ق216ماده( 1)فرايند اجرايی تبصره»

-مالیاتیاز کتاب آیین دادرسی برگرفته )
زادهغفار احمد 

(دانش پذیرانتشارات 



«م.م.ق216ماده(2)فرايند اجرايی تبصره»

-مالیاتیاز کتاب آیین دادرسی برگرفته )
زادهغفار احمد 

(دانش پذیرانتشارات 



سبحباشدمينيزمالياتمشمولمأخذتعديلمتضمنكهاجرائيعملياتابطالبرمبني216مادهموضوعاختالفحلهيأتراياينكهبهنظر
ميقاقاستحصورتدرمالياتيموديانوآنازقبلنهوداردرايصدورتاريخازمالياتقطعيتبرداللتواستقطعيمذكورماده1تبصره
درحتيوبرخوردارشوندقطعيمالياتابالغتاريخازقانون167مادهدرمقررمدتبهتقسيطامكاناتازخودمالياتيبدهيپرداختبرايتوانند

در.بوداهندنخومذبورحقمسقطضمانتنامهتسليمصرفلذانمايندمراجعهتجديدنظرهيأتبهمزبوررايبهاعتراضباتوانندميمواردي
باووديمشرايطووضعيتحسببايد,استمتبوعوزارتاختياراتازمورداينكهمالحظهباآنرفعوكشورازخروجممنوعيتخصوص

.شوداقداممقرراترعايت

شكاياتهمچنينو216مادهمتنشرحبهاجرائياقداماتازناشيشكاياتبهرسيدگيبهمربوطمالياتياختالفحلهيئترأيچنانچه-1
تجديدمالياتياختالفحلهيئتدرمجددرسيدگيقابلامرپروندهواالجراستالزموقطعيصادرهرأيباشد،بودهآن2تبصرهطبقاجرائي

.نمودشكايتمالياتيعاليشورايبهمقررمهلتظرفتوانميآراءايناز251مادهحسباماباشدنمينظرموردقانون247مادهموضوعنظر
تحالايندراست،شدهگذاردهاجراءموقعبهقطعيتازقبلمالياتوصولكهباشداينازحاكي216ماده1تبصرهاساسبرشكايتاگر-2

پروندهكهاحليمربرحسبياوصادرالزماقدامورسيدگيقرارواجرائيهبطالنبررأيشكايتبودنواردصورتدرمالياتياختالفحلهيئت
النهايهودگيرسيموديمالياتمشمولدرآمدبهنسبتنظرتجديديابدويمالياتياختالفحلهيئتمقامدراستنمودهطيمربوطمالياتي

بيوگرفتهقراربدوياختالفحلهيئترأيصدورورسيدگيمورد"قبالاختالفموضوعصورتيكهدرحال.نمايدميرأيصدوربهمبادرت
مالياتياختالفلحهيئتنقشهيئتاين،اندداشتهمعمولآندربارهرااجرائياقداماتباشد،مياندرنظرتجديدهيئتبهاحالهبرايمانعيآنكه

شكايتمالياتيعاليشورايبه251مادهمفادبرابرمرجع،آنرأيازتوانندميمربوطمالياتيكلمميزياموديونمودخواهدايفاءرانظرتجديد
اختالفرفعازپيشترتيباينبهوشدهخودداريبدوياختالفحلهيئتبهپروندهارسالازقبالكليطوربهقانونيدليلبدونچنانچهوكنند

رأيبالطبعبودهبدويهيئتجايگزينرسيدگيدراالشعارفوق216مادهموضوعهيئتصورتايندرباشد،گرديدهشروعاجرائيعمليات
رأيووتشخيصبهبنااگروبودخواهدهمنظرتجديدهيئتدررسيدگيوطرحقابل247مادهدرمذكورمقرراترعايتباآنازسويصادره
ظرفامااسترنظتجديدقابلغيررأييچنينوشود،شناختهمردودقطعيتازقبلاجرائيعملياتانجامبردايرموديادعايبحثموردهيئت
.باشدميمالياتيعاليشورايبهشكايتقابلمقررمهلت



به)پنجمبابازسومفصلهمچنينوچهارمبابازنهمفصلبهمربوطاحكامافزوده،ارزشبرمالياتقانون(33)مادهموجببه
بهچارچوبايندر.باشدميجاريافزودهارزشبرمالياتقانوندرخصوص(مستقيمهايمالياتقانون215مادهحكماستثناء
:رساندمياطالعبهاجراءدرواحدرويهاتخاذوافزودهارزشبرمالياتقانونصحيحاجرايمنظور

آنلشاميادشدهتبصرهمفاد"استگرديدهمقرركهمستقيمهايمالياتقانون(216)ماده(2)تبصرهاخيرقسمتاستنادبه-1
بنابراين;"ودبنخواهدشود،فصلوحلبايدخاصمراجعدرخودبهمخصوصمقرراتطبقكهمستقيمغيرهايمالياتازدسته

(2)تبصرهمقرراتافزوده،ارزشعوارضومالياتقانونبهمستقيمهايمالياتقانونپنجمبابازسومفصلتسريجهتبه
خاصعوارضوهامالياتسايراستثنايبهافزودهارزشعوارضومالياتباارتباطدرمستقيمهايمالياتقانون(216)ماده

.باشدنميجاريافزودهارزشبرمالياتقانوننهمفصلموضوع
عوارضومالياتوصولكهباشداينازحاكيشكايتچنانچهمستقيمهايمالياتقانون(216)ماده(1)تبصرهاستنادبه-2

تبصرهحكممشمولكهافزودهارزشبرمالياتقانوننهمفصلموضوعخاصعوارضوهامالياتسايراستثنايبه)افزودهارزش
ورتصدرمالياتياختالفحلهيأتحالتايندراست،شدهگذاردهاجراموقعبهقطعيتازقبل(باشدميمذكورماده(2)

صدوربهبتنساجراييهبطالنبهرأيصدورضمننظرتجديدياوبدويمالياتياختالفحلهيأتمقامشكايت،درواردبودن
شمارهبخشنامه(ب)بند(2)جزءمفادمذكور،مراتببهبنا.نمايدمياقدامموردحسبمقتضيرأيصدورياورسيدگيقرار

ياموديشكايتامكانبرمبنيمستقيمهايمالياتقانون(251)مادهمفاداستثناءبه14/06/1369مورخ25616/7655/4/30
داشتخواهدارافزودهارزشبرعوارضومالياتبهتسريقابليتمالياتي،عاليشورايبهمرجعآنرأيازمالياتياموررئيس
ومالياتهايپروندهطرحامكانبرمبني10/9/1393مورخ106/93/200شمارهبخشنامهمفادبخشنامهاينصدوربااستبديهي

.گرددميتلقييكنلمكانمستقيمهايمالياتقانون(216)ماده(2)تبصرهموضوعهيأتدرافزودهارزشعوارض



دو دسته 
عمده 

مؤدی به 
محدوده 
اجرائی

ات وارد 
می 
:شوند

شدت 
اعمال 

اقدامات 
اجرايی 

در 
خصوص 
دو دسته 
عمده 
مؤديان



218ماده

دگستري آيين نامة مربوط به قسمت وصول ماليات توسط  وزارتخانه هاي  امور اقتصادي و دارايي و داـ218ماده 
تصويب و توسط  وزارت امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده خواهد شد

218سیرتاریخی تدوین آیین نامه ماده

م /1083آيين نامه شماره
74/4/11مورخ

ص /200/6978آيين نامه
90/3/24مورخ

.منسوخ گرديد
درحال اجرا ست



موادشرح فصللشماره فص

1-4شرايط صدور برگ اجرايي1

26-5بازداشت اموال2

30-27ثبازداشت اموال منقول نزد شخص ثال3

45-31فروش اموال منقول4

56-46بازداشت اموال غيرمنقول و فروش آن5

64-57مقررات عمومي6

م.م.ق218شمای کلی آیین نامه ماده



دهكاران به گزارشات واصله،برخي از ادارات وصول و اجراء، عمليات و اقدامات اجرايي مربوط به پرونده ببنا 
ات اجرايي مالياتي را صرفا تا مرحله صدور برگ دستور باز داشت اموال انجام مي دهند و نسبت به ادامه عملي

قانون ماليا تهاي مستقيم مبني 218درخصوص اجراي مفاد فصول سوم الي پنجم آيين نامه اجرايي موضوع ماده 
ين امر بر بازداشت اموال نزد اشخاص ثالث وفروش اموال منقول و غير منقول اقدامي به عمل نمي آورند،كه ا

گردد،لذا به منظور ،موجب تأخير در وصول و تحقق درآمدهاي مالياتي نيز ميمستنکفان مالياتیعالوه برفرار 
218وع ماده جلو گيري از بروز اينگونه موارد ضمن تأكيد بر رعايت اجراي دقيق مفاد آيين نامه اجرايي موض

.نمايندقانون مالياتهاي مستقيم،ضروري است، اقدامات الزم را در خصوص اجراي مفاد فصول ياد شده معمول
آيين نامه اجرايي ياد شده،مسئول حسن اجراي اين 58مديران كل امور مالياتي ضمن رعايت تبصره ماده 

.بخشنامه مي باشند

علي عسكري
كشوررئيس كل سازمان امور مالياتي 

91/4/24مورخ8468/200بخشنامه

مستقیمقانون مالیاتهای 218اجرای کامل تمامی فصول آئین نامه اجرایی موضوع ماده تاکیدبر 



ص/200/6978: شماره ابالغ 
19310: شماره انتشار 

1390/03/24: تاريخ ابالغ
1390/03/30: تاريخ روزنامه رسمي 

با 3/12/1366قانون ماليات های مستقيم مصوب ( 218) اصالحيه آيين نامه اجرايی موضوع ماده 
27/11/1380آخرين اصالحات مصوب 

و اصالحيه هاي بعدي آن به شرح 1366قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 218اين آيين نامه براساس ماده 
به اجرا مواد و تبصره هاي ذيل تنظيم ، و بعد از تصويب و پانزده روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمي كشور

.گذاشته مي شود 
كليات

:واژه ها و اصطالحات بكار برده شده در اين آيين نامه به شرح زير تعريف مي شود 
.سازمان امور مالياتي كشور : « سازمان » ( الف 

مجلس شوراي اسالمي 03/12/1366حسب مورد قانون ماليات هاي مستقيم مصوب : « م . م . ق » ، « قانون » ( ب 
مجلس شوراي 17/02/1387قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب « ا . ا . م . ق » و اصالحيه هاي بعدي آن و 

.اسالمي 
، منابع مالياتي ، كوچكترين جزء تقسيمات ساختاري است كه براساس محدوده جغرافيايي: « واحد مالياتی » ( ج 

.تعيين مي شود « سازمان » و از طرف « قانون » نوع موديان و يا برحسب وظايف مقرر در 

مستقیمقانون مالیاتهای 218نامه اجرایی موضوع ماده آئین 



صي واحد سازماني مشخ« قانون » منظور از اداره امور مالياتي در موارد مختلف : « اداره امور مالياتی » ( د 
يايي ، منابع مي شود و براساس محدوده جغراف« گروه مالياتي » است كه شامل تقسيمات اداري كوچكتر به نام 

صول و واحد مالياتي در اداره و» با تعداد كافي « قانون » مالياتي ، نوع موديان و يا برحسب وظايف مقرر در 
.تعيين مي گردد « اجراء 

مول مش« قانون » به صاحب درآمد اعم از شخص حقيقي و حقوقي كه به موجب : « مودی مالياتی » ( ه 
.پرداخت ماليات مي باشد 

و يا پرداخت شخصي كه مطابق مقررات قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران بوده: « شخص ثالث » ( و 
شخص .ماليات ديگري را تعهد و ضمانت كرده و يا وجه نقد ، اموال ، دارايي و يا مطالبات مودي نزد او باشد 

.ار خواهد شد ثالث در حكم مودي مالياتي محسوب و از نظر وصول بدهي مالياتي مطابق اين آيين نامه با او رفت
د حسب مورد عبارت است از كاردان مالياتي ، كارشناس مالياتي ، كارشناس ارش: « مأمور اجراء » ( ز 

.مالياتي ، رئيس گروه مالياتي و رئيس امور مالياتي 
ئيس حسب مورد مديركل ، معاونان مديركل ، رئيس امور مالياتي ، ر: « مسـئول واحد اجرائيات » ( ح 

.گروه مالياتي و كارشناس ارشد مالياتي مي باشد 
ان با سابقه به متشكل از نماينده دادگستري و همچنين برحسب نياز تعدادي از كارمند: « هيأت اجرايی » ( ط 

هيأت عنوان مأموران اجراء و مأموران نيروي انتظامي مي باشد كه از بين آنها يـک نفر به عنوان سرپرست
.اجرايي توسط مسئول اجرائيات انتخاب مي شود 

قانون ماليات هاي مستقيم بوده و در 219اصطالحات و عناوين شغلي براساس آيين نامه موضوع ماده: تذكر 
.صورت تغيير ، اعمال خواهد شد 



مأموران اجرامأمور نیروی انتظامی

م.م.ق218اعضای هیأت اجرایی آیین نامه ماده

نماینده دادگستری

218وظایف هیأت اجرایی در آیین نامه

6مادهتوقيف اموال

17مادهيتعيين حافظ اموال توقيف

8ماده2تبصرهتهاقدام در خصوص اماكن بس

10تبصره مادهمهر وموم وامضاي صورتمجلس

15ماده2تبصرهتعيين محل اموال توقيفي

16تبصره مادهيتشخيص اموال ضايع شدن

24مادهتنظيم گزارش عمليات



(1)ماده 

ت ماليات قانون ماليات هاي مستقيم نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخ210هرگاه مودي ظرف مهلت مقرر در ماده 
رايم قطعي شده خود اقدام ننمايد اداره امور مالياتي نسبت به صدور برگ اجرايي معادل بدهي اعم از اصل و ج

متعلق براي استيفاي ماليات از اموال منقول وغيرمنقول او اقدام خواهد نمود

شرایط صدور برگ اجرایی-فصل اول

210ماده

اوراق قطعی عملکرد وارزش افزوده

اظهارنامه های دارای مانده بدهی 
پرداخت نشده

پرونده مختومه-روز10پرداخت ظرف مدت

روز10عدم پرداخت ظرف 

صدور برگ 
اجرایی



(2)ماده 

.قانون ماليات هاي مستقيم تنظيم خواهد شد 210برگ اجرايي مطابق تبصره يک ماده 



(3)ماده 

و نسخه ثالث با قيد ابالغمودی ، نسخه ديگر به پرونده بايگانی نسخه تهيه ، يک نسخه در سه برگ اجرايي در 
اداره امور ات پرونده مربوط به اجرائيتاريخ ابالغ به امضاي مودي و مأمور ابالغ رسيده و براي بايگاني در 

.مالياتي اعاده مي شود 

اجرائیاتبایگانی مؤدی



(4)ماده 

.باشد مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم در مورد ابالغ اوراق اجرايي الزم الرعايه مي

(ابالغ)مقررات فصل هشتم از باب چهارم

شرحشماره ماده

ابالغ به شخص مؤدي203

ابالغيشرايط ابالغ ونحوه تقرير در برگ204

دولتينحوة ابالغ به ادارات ومؤسسات205

نحوه ابالغ به شركت تجارتي يا ساير اشخاص حقوقي 206

مكان ابالغ اوراق مالياتي207

نحوه ابالغ در روزنامه كثير االنتشار208

الياتياوراق مقابليت اجرايي مقررات آيين دادرسي مدني درمورد ابالغ209



(5)ماده 
بازداشت اموال-فصل دوم

ب پرداخت هرگاه مودي پس از ابالغ برگ اجرايي ظرف يک ماه مقرر ، كليه بدهي خود را پرداخت نكند يا ترتي
اموال لاسهو انقد آن را ندهد معادل كليه بدهي او اعم از اصل و جرايم متعلقه به اضافه ده درصد كل بدهي از 

.  صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده مسوول اجرائيات خواهد بود. مودي بازداشت خواهد شد 
منقول او به هرگاه اموال منقول مودي تكافوي بدهي او را ننمايد يا به اموال منقول وي دسترسي نباشد از اموال غير

.ترتيب مقرر در همين آيين نامه بازداشت خواهد شد 

حساب بانكي

خودرو

مطالبات نقد نزد اشخاص ثالث

تلفن ثابت وهمراه

اموال غير منقول

انقد 
واسهل



(5)ماده 
بدهی امالک درخصوص جستجوی 

موردامالکبدهیجستجویزمينهدراجراءوصولسامانهدرمحدوديتوجودواصلهاطالعاتقراربه
برايالبهمطقابلهايبدهيزمينهدرابهاماتيبروزموجبمالياتي،امورادارهكدوپستيكداساسبرمعامله
اينتبايسميابهام،اينرفعمنظوربه.استگرديدهمستقيمهايمالياتقانون187مادهموضوعگواهيصدور

بدهيرحاضحالدرمعامله،موردملکبدهيجستجويمحدوديتبهتوجهباكهگيردقرارتوجهموردنكته
ملکرايباحتماليمالياتيبدهيوجودازقرينه ايعنوانبهملک،فروشندهبراياجراءووصولسامانهدرموجود

پرداختهبمنوطصورتيدرصرفاگواهيصدورلذا.شودميرساندهذيربطمالياتيواحدرويتبهمعاملهمورد
.گرددزمحرذيربطمالياتيامورادارهبرايمعامله،موردملکبهمذكوربدهيتعلقكهباشدميهابدهياين

بهاسخگوييپدررويهوحدتايجادوموديانحقوقتضييعازجلوگيريمنظوربهفوق،توضيحاتبهعنايتبا
وبدهيقهسابوجوددليلبهموديكهموارديدراستمقتضيامالک،انتقالونقلگواهيدريافتمتقاضيان

السابقيكمافشود،ميدادهارجاعمالياتيامورادارهبهرسمياسناددفترسويازبرخطگواهيصدورامكانعدم
با)مذكورمالياتيامورادارهپاسخمبنايبرواستعالمملکوقوعمحلمالياتيامورادارهازملکمالياتيبدهي

شمارهو97/10/9مورخد/53342/200شماره،84/7/27مورخ13530شمارههايبخشنامهمفادرعايت
واهيگصدورومعاملهموردبهمربوطمالياتيهايهيبدوصولومطالبهبهنسبت(99/2/30مورخد/6889/230

مسيحيمحمد.شوداقدام
مالياتيدرآمدهايمعاون

99/2/31مورخ230/7087/دبخشنامه



(6)ماده 

انتظامي با شامل مأمور اجراء و حسب اقتضاء با كمک مأمورين نيرويهيأت اجرايی توقيف اموال مودي توسط 
ن محلي عدم حضور مودي ، بسته يا قفل بود. حضور نماينده دادستان يا دادگاه عمومي بخش به عمل خواهد آمد 

ر ، مي كه اموال در آن است يا امتناع مودي و كسان او از باز كردن در ، مانع عمليات اجرايي نبوده و هيأت مزبو
.تواند در را باز و اموال را با تنظيم صورت جلسه بازداشت نمايد 

;پذيرد ـ درخواست نمايندگي از دادستان يا دادگاه عمومي بخش ، توسط سازمان امورمالياتي صورت مي1تبصره 
ئول مالياتي ذي رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مي تواند اين اختيار را به مديران كل و يا باالترين مقام مس

ت به صدور در اين صورت دادستان عمومي وانقالب يا رئيس دادگاه عمومي بخش محل ، نسب. ربط تفويض نمايد 
.نمايندگي اقدام الزم را معمول خواهد داشت 

در ـ چنانچه درمحلي كه اموال در آن قرار دارد ، نتوان في المجلس بازنمود ، هيأت اجرايي مكلف است2تبصره 
و مزبور و ساير محل هايي كه احتمال ورود مي رود را پلمب و الک و مهر نموده و حداكثر ظرف مدت بيست
.  چهار ساعت در و ساير محل هاي پلمب شده را باز و اموال را پس ازتنظيم صورت مجلس ، بازداشت نمايند

ري از درصورت وجود سكنه يا موجودات جاندار در محل ، هيأت اجرايي هرگونه اقدام الزم را به منظور پيشگي
خروج اموال به عمل خواهد آورد 



(7)ماده 

طين مربوط در هر موقع كه از طرف هيأت اجرايي از نيروي انتظامي يا ساير ضابطين قضايي استمداد شود ، ضاب
صورت مكلفند فورا اقدام الزم را معمول دارند و در صورت تأخير و مسامحه يا تعلل ياعدم انجام وظيفه ، مراتب

تعقيب جلسه و به دادسراي عمومي و انقالب يا دادگاه عمـومي بخش محل ، گزارش تا طـبق مقررات مربوط تحت
قرار گيرند



(8)ماده 

:است ممنوع بازداشت اموال زير
;27/11/1380با آخرين اصالحات مصوب 3/12/1366قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 212اموال مذكور در ماده 

ر ادعاي مزبور ـ هرگاه نسبت به مال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف شده ، شخص ثالث اظهارحقي نمايد ، اگ1تبصره 
در غير اين ;مي شود باشد ، توقيف رفعتاريخ توقيف آن مقدم بر تاريخمستند به حكم قطعي يا سند رسمي بوده كه 

قانون 216صورت عمليات اجرايي تعقيب مي گردد و مدعي حق براي اثبات ادعاي خود مي تواند به هيأت موضوع ماده 
اموال را صادر اين هيأت در صورتي كه ادعاي شاكي را وارد دانست ، قرار رفع توقيف. ماليات هاي مستقيم شكايت كند 

ر اموال در اين صورت قسمت اجرائيات اداره امور مالياتي بايد ساي. قرار صادره قطعي و الزم االجرا مي باشد . مي نمايد 
.شناسايي شده مودي را توقيف نمايد 

ي ـ چنانچه ، اموال مودي در جايي باشد كه در آن بسته باشد و از بازكردن آن خودداري نمايند ، هيأت اجراي2تبصره 
وقيف مال حسب مورد با حضور مأمور نيروي انتظامي يا ضابطين قضايي يا دهبان يا دهدار محل ، براي باز كردن در و ت

اه اقدام الزم معمول مي دارد و در مورد باز كردن محلي كه كسي در آن نيست ، حسب مورد نماينده دادستان يا دادگ
.عمومي بخش محل ، نيز بايد حضورداشته باشد 

ن تصرف ـ توقيف مال غيرمنقولي كه سابقه ثبت ندارد ، به عنوان مال مودي ، هنگامي جايز است كه مودي در آ3تبصره 
.مالكانه داشته باشد و يا مودي به موجب حكم قطعي نهايي مالک شناخته شده باشد 



توليدينگاههايبتعطيليازجلوگيريمنظوربهتاشودميدادهاجازهتوليدموانعرفعوتسهيلستادبه-3
اجرائيهيکسالهقتعويبهنسبتاست،رسيدهستادآنتاييدبهآنهاماليساماندهيوتوليداحيايطرحكه

عيينتصورتدرگرديده،صادرمذكوربنگاههايعليهمالياتيامورسازماندرخواستبهكههايی
تصويبصورتدرتواندميمالياتيامورسازمان.نمايداقدامستادتوسطبدهيتقسيطواستمهالتكليف،

اقداممربوطههاياجراييهتعويقبهنسبتتوليد،موانعرفعوتسهيلمليستاد
98/3/13مورخ200/98/19بخشنامه.نمايد

اجرای مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسه شورای عالی 
1398/02/28و 1398/02/07هماهنگی اقتصادی مورخ 



(9)ماده 

باشد ، در هرگاه اموال در حال بازداشت بين مودي و شخص يا اشخاص ديگري كه بدهي مالياتي ندارند مشاع و مشترک
سبت به اين صورت اگر از طرف شخص يا اشخاص مذكور دليل موثري ارائه شود كه مبين ميزان سهم هر يک باشد ، ن

از بازداشت سهم معين مودي از مال مذكور اقدام ، واال فرض به تساوي سهم يا سهام هر يک شده و در حدود سهم مودي
.اموال مورد اشاعه بازداشت خواهد شد 

د ، متعلق تبصره ـ از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين ، آن چه معموال و عادتا مورد استفاده اختصاصي زن باش
ترک بين آنان به به زن و آن چه مورد استفاده اختصاصي مرد باشد ، متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين آيين نامه مش

قانون ماليات هاي مستقيم 216شمار مي آيد ، مگر اين كه مدعي ، خالف آن را طي شكايتي كه به هيأت موضوع ماده
.نمايدتقديم مي دارد ، ثابت 



(10)ماده 

;ه مي شود تهيه مي شود كه در آن مشخصات كليه اموال مورد بازداشت نوشتصورت جلسه ای قبل از بازداشت اموال 
يد مي در مورد طال و نقره آالت ، عيار تقريبي آنها تعيين و در صورت مجلس ق;در صورت لزوم كيل ، وزن و عدد آن 

يخ چاپ در كتاب ، اسم كتاب و نويسنده و تار;در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامي ساير مشخصات آنها ;گردد 
آنها و اسم در تابلو و پرده هاي نقاشي موضوع پرده و تابلو ، طول و عرض;و در كتب خطي ، مشخصات آنها بطور كامل 

نگ و در مال التجاره ـ چه در انبار و چه در جاي ديگر ـ نوع مال التجاره و شماره و عدل و نمره و ر;نقاش اگر ممكن باشد 
ال ، در سهام و اوراق بهادار ، شماره و مبلغ اسمي و نوع آنها و در مورد ساير امو;ساير مشخصات آنها تصريح مي شود 

ن آن همچنين در صورت ريز اموال ، نو و يا مستعمل بود. مشخصات مربوط به آن مال در صورت مجلس معين مي شود 
.قيد مي گردد 

لزوم تبصره ـ صورت مجلس مذكور بايد امضاء ، عالمت گذاري و ممهور به مهر اجراء و هيأت اجرايي گردد و در صورت
.قيطان كشي و برگ شماري شود 



(11)ماده 

ت اگر در نوشتن صورت مجلس اموال اشتباهي رخ دهد بايد در آخر همان صورت مجلس ، تصحيح و به امضاي هيأ
اين آيين 6در صورت عدم حضور مودي ، نمايندگان مذكور در ماده ;اجرايي و مودي و شهود در صورت حضور برسد 

.تراشيدن و پاک كردن و نوشتن بين سطور ممنوع است . نامه آن را امضاء مي كنند 



(12)ماده 

اي صورت مجلس اموال بازداشت شده داراي تاريخ روز ، ماه و سال با تمام حروف بوده و كليه صفحات آن به امض
تناع اشخاصي كه در موقع بازداشت حضور دارند با ذكر نام و مشخصات و سمت هر يک مي رسد و چنانچه از امضاء ام

.نمايند مراتب در صورت مجلس قيد خواهد شد 



(13)ماده 

گروه مالياتي ـ كه در اموال مورد توقيف به قيد فوريت به وسيله كارشناس ارشد مالياتي ارزيابي شده و پس از تأييد رئيس
الغ خواهد شد صورت عدم تأييد ، نظر رئيس گروه مالياتي مالک عمل خواهد بود ـ يک نسخه از برگ ارزيابي به مودي اب

ز اداره امور چنانچه مودي نسبت به ارزيابي مذكور معترض باشد ، مي تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ ، كتبا ا. 
ت وقتي به درخواست در اين صور. مالياتي تقاضا نمايد كه ارزيابي به وسيله كارشناس رسمي دادگستري يا خبره بعمل آيد 

ات اداره امور مزبور ترتيب اثر داده خواهد شد كه حق الزحمه كارشناس طبق مقررات مربوط توديع و قبض آن به اجرائي
يه و توسط گزارش كارشناس رسمي يا خبره بايد ظرف مدت پانزده روز از تاريخ تقاضاي مودي ته;مالياتي ارائه شود 

.كارشناس رسمي دادگستري يا خبره به اجرائيات اداره امور مالياتي مربوط ارائه گردد 

از انتخاب مي ـ حـق الزحمه كارشناس رسمي دادگسـتري يا خبره ـ كه به قيد قرعه از ميان سه برابر تعداد مورد ني1تبصره 
.شود ـ در هر صورت طبق مقررات برعهده مودي مي باشد 

اشد ، به تشخيص ـ چنانچه ويژگي اموال بازداشت شده به گونه اي باشد كه براي ارزيابي نياز به مهلت بيشتري ب2تبصره 
ا پانزده روز اداره امور مالياتي با توجه به داليل توجيهي و درخواست استمهال كارشناس و يا ارزياب ذي ربط ، حداكثر ت

.افزون بر مهلت ياد شده تمديد خواهد شد 



(14)ماده 

پانزدهمتر از هرگاه اختالف ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري يا خبره منتخب مودي با ارزيابي اداره امور مالياتي ك
اس رسمي يا در غير اين صورت نظر كارشن;درصد باشد ، نظر كارشناس يا خبره منتخب ، مالک عمل قرار خواهد گرفت 

.خبره به عنوان قيمت پايه قطعي فروش ، مالک عمل قرار خواهد گرفت 



(15)ماده 

ا رعايت اموالي كه بايد توقيف شود در محلي كه هست توقيف و برحسب نياز و موقعيت محل ورودي ها و خروجي ها ب
.اين آيين نامه پلمب و يا در صورت لزوم به جاي محفوظي منتقل خواهد شد 6تبصره هاي ماده 

داده نشود ـ حمل مواد قابل احتراق و انفجار به محل ديگر ممنوع است ، مگر اين كه محل فعلي ، مناسب تشخيص1تبصره 
.اين آيين نامه ـ سپرده شود 17دراين صورت مواد توقيف شده بايد به شخص مسئولي ـ وفق مقررات ماده . 

يگر ، در صورت لزوم انتقال اموال به محل د. ـ تعيين محل نگهداري اموال توقيفي با هيأت اجرايي خواهد بود 2تبصره 
.موضوع بايد با ذكر دليل در صورت مجلس قيد گردد 

مسلم ـ محل محفوظ به مكاني اطالق مي شود كه براساس نوع كاال و با رعايت جوانب ايمني و برحسب عرف3تبصره 
.براي نگهداري اموال مناسب باشد 



(16)ماده 

.فروخته مي شود اموال ضايع شدني و يا اموالي كه بهاي آن متناسب با هزينه نگهداري نباشد ، فورا و بدون انجام تشريفات

..ي خواهد بود تبصره ـ تشخيص اموال ضايع شدني براساس عرف مسلم و پيشنهاد هيأت اجرايي و تأييد اداره امور ماليات



(17)ماده 

ان با ـ و در صورت امكحافظ اموال براي حفاظت اموال مورد توقيف ، شخص معتمدي را به عنوان هيأت اجرايی 
ابر صورت موافقت مودي ـ تعيين مي كند كه مسئوليت حفاظت اموال و يا حسب مورد حفاظت پلمب هاي الصاقي بر

ال و حدود وظايف و مسئوليت هاي حافظ امو. حافظ اموال حق جابجايي اموال را ندارد . مجلس تنظيمي را بر عهده دارد 
.عند اللزوم مراقب ، توسط هيأت اجرايي به وي تفهيم مي شود 



(18)ماده 

قطعي با مسئول توافق حاصل نشود ، اتخاذ تصميمحافظ اموال در صورتي كه بين مودي و مأمور اجراي مربوط در تعيين 
وي رسيد گرفته پس از تعيين حافظ اموال يک نسخه از صورت ريز اموال توقيفي به او تسليم و از. اجرائيات مربوط است 

.مي شود 



(19)ماده 

وقيف در همان محل ، ت;هرگاه براي اموال مورد توقيف ، حافظ اموال پيدا نشود و آن اموال درجاي محفوظ و معيني باشد 
در غير اين صورت اموال توقيفي با رعايت. و ورودي ها و خروجي هاي آنجا به وسيله مأمور اجراء پلمب خواهد شد 

دام به هر حال هر اق;اين آيين نامه به جاي محفوظي منتقل و محل ورود و خروج پلمب مي شود 15ماده 3و 2تبصره هاي 
.الزم ديگري براي حفاظت كامل اموال تا سرحد امكان انجام خواهد شد 



(20)ماده 

، و محل در صورتي كه جاي محفوظ و معيني پيدا نشود مأمور اجراء به هر يک از اموال در جايي كه هست كاغذي الصاق
ق و در چنين صورتي صاحب مال هم ح. الصاق را الک و مهر و مراتب را درصورت ريز اموال توقيفي ذكر خواهد كرد 

راي در اين گونه موارد مأمور اجراء موظف است اقدام مقتضي ب. دارد محل الصاق مهر خود را پهلوي مهر مأمور اجراء بزند 
.حفاظت از اموال بازداشت شده معمول يا تـرتيب انـتقال سريع آن را به جاي محفوظي بدهد 



(21)ماده 

اين آييـن نامه ، ايرادي وارد ننمايد بعدا از 11و 9، 8هرگاه مودي حين بازداشت اموال حاضر باشد و از جهات مواد 
مجلس در صورتي كه ايراد و اعتراضي داشته باشد خالصه آن در ذيل صورت;جهات مذكور حق اعتراض نخواهد داشت 

توقيف اموال ترجيحا توسط خود او و يا نماينده وي نوشته خواهد شد 



(22)ماده 

وال مزبور را بايد هرگاه مدت بازداشت باعث فساد بعضي از اموال توقيفي شود از قبيل فرش و پارچه هاي پشمي و غيره ، ام
شي اموال در مواردي كه مسئوليت مراقبت و سرك;جدا و به نحوي بازداشت كرد كه بتوان سركشي و مراقبت نمود 

لوگيري از بازداشتي به عهده شخص ديگري گذاشته شده است ، حافظ اموال ملزم به نظارت بر اقدامات نامبرده براي ج
ردگان فساد اين قبيل اموال خواهد بود و در صورت مسامحه و غفلت مراقب و حافظ اموال اگر خساراتي وارد شود نامب

.متضامنا مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود 



(23)ماده 

يگري قرار حافظ و مراقب اموال بازداشتي حق ندارند اموال توقيفي را به هيچ وجه مورد استفاده قرارداده و يا در اختيار د
خلف آنها و يا دهند و يا بدون اجازه كتبي مسئول اجرائيات ، آن را به محل ديگري انتقال دهند و در صورتي كه بر اثر ت

.تعدي و تفريط نسبت به اموال بازداشتي خسارتي وارد شود ملزم به جبران خسارت وارده خواهند بود 



(24)ماده 

اين آيين نامه تنظيم 12حسب نوع مال به شرح ماده پنج نسخه هيأت اجرايي مكلف است ، گزارشي از عمليات خود را در 
ترتيب به و به امضاي حاضرين رسانده و نسخه اي از آن را به انضمام صورت مجلس اموال توقيفي در قبال اخذ رسيد به
.هداري نمايد مسئول اجرائيات ، حافظ اموال ، نماينده دادستان و مودي تسليم و يک نسخه از آن را در پرونده اجرائيات نگ

اهنمايي و ـ نسخه اي از صورت مجلس تنظيمي در مورد وسائط نقليه موتوري توسط اداره امور مالياتي ، به اداره ر1تبصره 
با اعالم مي رانندگي محل يا اداره اي كه حسب مورد مسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسيله نقليه مي باشد ارسال و كت

ر به محض مرجع مذكو. شود كه وسيله نقليه مذكور در قبال بدهي مودي بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است 
آن را به واحد هاي وصول اطالعيه فوق ، توقيف و ممنوع المعامله بودن وسيله نقليه را در دفاتر مربوط قيد و دستور توقيف

اعالم ذي ربط صادر و ضمن جلوگيري از تردد آن ، نتيجه اقدامات خود را ظرف مدت يک هفته به اداره امور مالياتي
.نمايد 

ركين ـ در مورد بازداشت حق االمتياز و قطع مكالمه تلفن اعم از ثابت و همراه ، دستور بازداشت به امور مشت2تبصره 
ز قطع امور مذكور حسب مورد و بر طبق درخواست اداره امور مالياتي مكلف است پس ا. مخابرات محل اعالم مي گردد 

مالياتي و مكالمه ، نقل و انتقال آن را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت نموده و مراتب را ظرف مدت يک هفته به اداره امور
.مودي مالياتي اعالم دارند 

ک محل ـ در مورد بازداشت حقوق مادي مالكيت هاي فكري و معنوي ، دستور بازداشت به اداره ثبت اسناد و امال3تبصره 
ادي اداره ثبت اسناد و امالک برابر درخواست اداره امور مالياتي مكلف است نقل و انتقال حقوق م. اعالم مي گردد 

ه به اداره مالكيت هاي فكري و معنوي مورد بازداشت را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت و مراتب را ظرف مدت يک هفت
.امورمالياتي و مودي مالياتي اعالم دارد 



(25)ماده 

حفاظ را بابت مسئول اجرائيات حق ال. به شخص حافظ اموال در صورتي كه غير از مودي باشد حق الحفاظ تعلق مي گيرد 
ين خواهد حق الزحمه حافظ يا كرايه محل براي حفظ اموال و يا مخارج ضروري ديگر با توجه به عرف معمول محلي تعي

.پرداخت اين مخارج كال به عهده مودي است . نمود 



(26)ماده 

معادل هرگاه حافظ اموال از تحويل اموالي كه در حفاظت او قرار دارد به هيأت اجرايي خودداري نمايد ، اداره امور مالياتي
.اموال بازداشت شده ، ازاموال شخص حافظ اموال ، بازداشت و طبق مقررات به فروش مي رساند 

اين آيين نامه كه فعل يا ترک فعل حافظ اموال يا شخص 29و 26الي 23تبصره ـ در هر يک از موارد مذكور در مواد 
نسبت به اموال ثالث و يا قصور و تقصير وي متضمن عمل مجرمانه اي وفق قوانين موضوعه باشد و يا منجر به بروز خسارت

گردد حسب مورد و يا ضايع شدن و يا تلف شدن بعض يا كل اموال تحويلي و توقيفي و يا دخل و تصرف برخالف قوانين
متخلف از سوي دادستان انتظامي مالياتي نزد مراجع صالح تحت تعقيب كيفري قرار مي گيرد



(27)ماده 

ور كلي هر هرگاه مودي كتبا يا شفاها اعالم نمايد كه وجه نقد ، اموال منقول ، وديعه يا مطالبات يا مازاد وثيقه ، و يا بط
مور مالياتي به است و يا اداره ا( اعم از حقيقي يا حقوقي ) چيزي كه ارزش مالي داشته باشد متعلق به او نزد شخص ثالثي 

هرنحو از چنين امري مطلع شود مكلف است از آن اموال و يا وجه معادل بدهي اعم از اصل و جرايم متعلقه و ده درصد
ايـن آيين نامه و ساير هزينه هاي اجرايي بازداشت ، و توقـيف نامه اي در دو نسـخه با درج5وجه بدهي موضوع ماده 

وست ابالغ و ساعت و تـاريخ مراجعه تهيـه و يک نسـخه از آن را به شخص ثالث كه مال يا وجه نقد و يا مطالبات مالي نزد ا
.در نسخه ثاني رسيد اخذ نمايد 

بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث-فصل سوم



(28)ماده 

ود را در شخص ثالث مكلف است در زمان ابالغ توقيف ن امه ، وجه نقد ، اموال و مطالبات اعم از نقدي و غيرنقدي نزد خ
ال اداره متن توقيف نامه اعالم و نسبت به حفظ و حراست آن اقدام و حسب درخواست اداره امور مالياتي عمل نمايد ، وا
امه قيد مي امور مالياتي معادل بدهي از وجه يا قيمت آن اموال را ازشخص ثالث وصول خواهد كرد و اين نكته در توقيف ن

.شود 



(29)ماده 

اين آيين نامه متعلق به مودي نزد او توقيف شده 27هرگاه شخص ثالث اعم از حقيقي يا حقوقي كه اموال موضوع ماده 
:است 
.ازتحويل عين اموال به مأموران اجراء به محض مطالبه خودداري نمايد ( الف 

الياتي چنانچه طلب ، وجه نقد يا طلب حال باشد به محض مطالبه از واريز آن به حسابي كه از طرف سازمان امور م( ب 
.تعيين شده خودداري نمايد 

ت آن به در مورد طلبي كه مهلت پرداخت آن در تاريخ ابالغ توقيف نامه منقضي نگرديده به محض انقضاي مهل( ج 
.حساب مزبور واريز ننمايد 

.در مورد مازاد وثيقه و يا رهن ، پس از فروش و كسر هزينه ها مطابق مقررات ، از پرداخت مازاد خودداري نمايد ( د 
رقفلي ، حق از تسليم يا تحويل و يا رد و يا به قبض دادن حقوق مالكيت هاي فكري معنوي و ساير حقوق از قبيل س( هـ 

;خودداري نمايد . . . االمتياز ، حق اكتشاف و اختراع ، حق استخراج ، موافقت اصولي ، جوايز ، حق انتفاع و 
ورتي كه مستنكف محسوب و عالوه بر اين كه معادل بدهي از اموال شخصي او بازداشت و به فروش خواهد رسيد ، در ص

ه يا اين آيين نامه باشد با وي وفق مقررات مربوط رفتارخواهد شد و در صورت واريز وج26عمل وي منطبق با تبصره ماده 
الث تسليم مي طلب به حساب مذكور يا تسليم عين يا حق يا شيء ، گواهي اجرائيات اداره امور مالياتي صادر و به شخص ث

قبال سازمان امور اين گواهي به منزله برائت ذمه ثالث در قبال بدهكار مالياتي و نيز برائت ذمه بدهكار مالياتي در. گردد 
.مالياتي به ميزان مال مربوط پس از وضع مخارج احتمالي خواهد بود 



(30)ماده 

رف مدت سه هرگاه شخص ثالث ، منكر وجود تمام يا قسمتي از طلب ، وجه نقد يا اموال منقول مودي نزد خود باشد بايد ظ
در اين . ت نمايد روز كاري از تاريخ ابالغ توقيف نامه مراتب را كتبا به اداره امور مالياتي ذي ربط اطالع داده و رسيد درياف

بات وجود صورت عمليـات اجرايي نسبت به مورد ادعـاي شخص ثالث متـوقف مي شود و قسـمت اجراء مي تواند براي اث
ه قيد مرجع صالحيت دار موضوع را ب. وجوه و اموال يا مطالبات در نزد شخص ثالث به مرجع صالحيت دار مراجعه نمايد 

وجه نقد يا فوريت و خارج از نوبت رسيدگي مي نمـايد در صورتي كه اطالع مزبور داده نشود شخص ثالث مكلف است
.ت كند اگر اعتراضي داشته باشد به مرجع صالح شكاي;ساير اموال را به اداره امور مالياتي ذي ربط تسليم نمايد 

اين آيين نامه نزد شخص ثالث طبق اسناد رسمي 27ـ در مواردي كه وجود اموال يا وجوه يا حقوق موضوع ماده 1تبصره 
موال يا وجه يا محرز باشد ، صرف انكار شخص ثالث ، مانع از ادامه عمليات اجرايي نمي باشد و اگر شخص ثالث از تسليم ا

ت و هزينه هاي حقوق مذكور توقيف شده نزد وي امتناع نمايد و اداره امورمالياتي به آن مال دسترسي پيدا نكند معادل قيم
.آن از اموال وي توقيف و به فروش خواهد رسيد 

اين آيين نامه مورد ادعاي قسمت اجراء در نزد شخص 27ـ چنانچه وجود وجوه و يا اموال يا حقوق موضوع ماده 2تبصره 
ده و يا نشود ، ثالث در مراجع صالحيت دار به اثبات برسد و بدهي مالياتي معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نش
ع اين مبالغ جم. شخص منكر به تأديه وجوه و مطالبات و تحويل اموال يا قيمت آن و هر نوع هزينه مترتبه ملزم خواهد شد 

.از طريق فروش اموال وي وصول خواهد شد 



(31)ماده 

زايده و هرگاه مودي تا انقضاي ده روز از تاريخ توقيف اموال ، بدهي خود را تأديه ننمايد اموال توقيف شده از طريق م
دي راجع به مگر اين كه مو;انتشار آگهي ، به فروش رسيده و كليه بدهي و هزينه ها از حاصل فروش برداشته مي شود 

ايت موضوع پرداخت بدهي با اداره امور مالياتي توافق نمايد كه در اين صورت با اجازه سازمان امور مالياتي كشور با رع
.قانون ماليات هاي مستقيم با اخذ وثيقه ملكي يا تضمين مناسب تقسيط خواهد شد 167ماده 

فروش اموال منقول: فصل چهارم 



(32)ماده 

:اين آيين نامه منتشر و حاوي نكات ذيل مي باشد 31آگهي فروش بالفاصله پس از انقضاي مدت مقرر در ماده 

;ـ نوع اموال بازداشت شده و تصريح بر توقيف بودن اموال و كيفيت تصرف 1

;ـ روز و ساعت و محل فروش 2

;ـ قيمت پايه كه مزايده از آن شروع مي شود 3

موتور و ـ در مورد وسائط نقليه موتوري ، نوع ، نام كارخانه سازنده ، سال ساخت ، شماره پالک انتظامي ، رنگ ، شماره4
;شاسي و ميزان بدهي معوقه وسائط نقليه 

;ـ در مورد حق االمتياز تلفن اعم از ثابت و همراه ، ذكر شماره آن و ميزان بدهي معوقه 5

.ـ درمورد حقوق مالكيت هاي فكري و معنوي مشخصات حقوق مذكور 6

.ه مي باشد تبصره ـ براي شركت در مزايده ، توديع سپرده نقدي يا ضمانت نامه بانكي به ميزان ده درصد قيمت پاي



(33)ماده 

در مورد اموال . روز فروش بايد طوري معين شود كه فاصله بين انتشار آگهي فروش تا روز مزبور كمتر از ده روز نباشد
.ود سريع الفساد و يا اموالي كه نگهداري آنها باعث هزينه زياد است موعد مناسب با وضعيت اموال تعيين مي ش



(34)ماده 

ز طريق حراج اموال منقول بازداشت شده اي كه قيمت مجموع آن بيش از بيست ميليون ريال نباشد بدون انتشار آگهي ا
.فروخته خواهد شد 

الياتي كشور قابل تبصره ـ رقم مزبور با توجه به تغيير شاخص قيمت كاالها هر سه سال يک بار توسط رئيس سازمان امور م
.تغيير بوده و پانزده روز پس از نشر در روزنامه رسمي الزم االجرا مي باشد 



(35)ماده 

كي سازمان آگهي فروش بايد به معابر عمومي ، محل اداره امور مالياتي و محل استقرار اموال الصاق و در سايت الكتروني
.امور مالياتي كشور اعالم و يک نوبت در يكي از روزنامه ها درج شود 

ومعوقهمالياتيهايبدهيموقعبهوصولواجراء ووصولواحدهايتوسطتوقيفياموالفروشدرتسريعمنظوربه
اموركلاداراتچنانچهمستقيم،مالياتهايقانون218مادهاجرائينامهآئين35مادهموضوعمقرراتصحيحاجراي
راموضوعوخودداريآگهيانتشارازدارندغيرمنقولومنقولازاعمتوقيفياموالهرگونهفروشوحراجقصدمالياتي
كلاداراتومورااستبديهي.نماينداعالممالياتيحسابهايدفتربهكشور،سراسرسطحدريكپارچهآگهيدرججهت

.بودنخواهندشدهيادموضوعفروشآگهيچاپانتشاربهمجازرأسامالياتيامور
عسكريعلي 

كشوررئيس كل سازمان امور مالياتي 
91/8/9مورخ16121/200بخشنامه

آيين(35)مادهموضوعتوقيفياموالفروشآگهيشرايطپيرامون09/08/1391مورخ16121/200شمارهبخشنامهپيرو
سواالتيونمودهبروزابهاماتييادشدهبخشنامهاجرايدراينكهنظربهمستقيم،هايمالياتقانون(218)مادهاجرايينامه

انتشارازپسامورمالياتيكلاداراتاستالزممقررات،صحيحاجرايوابهامرفعمنظوربهلذا،استگرديدهمطرح
يادشدهقانون(218)مادهاجرايينامهآيين(35)مادهموضوعمفادرعايتضمنها،روزنامهدرتوقيفياموالفروشآگهي
.نماينداقداماموالاستقرارمحلوامورمالياتيادارهمحل،عموميمعابردرفروشآگهيالصاقبهنسبت

92/4/30مورخ230/11692/دبخشنامهباشندميبخشنامهايناجرايحسنمسئولامورمالياتي،كلمديران



(36)ماده 

.درصورت تغيير روز فروش ، با رعايت مواد باال آگهي تجديد مي شود 



(37)ماده 

يا مولف يا مترجم تصنيفات ، تأليفات و ترجمه هاي چاپي كه هنوز براي خريد و فروش منتشر نشده ، بدون رضايت مصنف
.شوديا قائم مقام يا وراث و يا نماينده قانوني آنها به معرض فروش گذاشته نمي 



(38)ماده 

آنها مودي مي تواند مثل ساير اشخاص در مزايده شركت نمايد ولي مأموران اجراء و مباشرين فروش و اقارب درجه اول
.حق شركت در مزايده را ندارند 



(39)ماده 

ذيرفته خواهد شد مودي مي تواند تقدم و تأخر فروش را نسبت به اموال بازداشت شده تقاضا كند ، اين تقاضا در صورتي پ
.كه به وصول مطالبات لطمه وارد نسازد 



(40)ماده 

مت را به ، تمام قيده روز شخصي كه باالترين قيمت را اعالم مي دارد برنده مزايده شناخته مي شود و بايد ظرف مدت 
يافتي به نفع درسپرده در صورت انصراف ، ;حسابي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي شود واريز نمايد 

.ي شود دولت ضبط و به حساب خزانه واريز خواهد شد و اموال مورد مزايده به نفر دوم با حفظ شرايط مذكور فروخته م



(41)ماده 

.هزينه نشر آگهي و حق الحفاظ و ساير مخارج به عهده مودي و به حساب او منظور مي شود 



(42)ماده 

اين 33اده هرگاه اموال به قيمت ارزيابي شده ، خريدار نداشته باشد ، اداره امور مالياتي بايد با رعايت مدت مذكور در م
ي بار سوم آگهي آيين نامه ، آگهي فروش را با قيمت پايه تجديد نمايد و چنانچه براي بار دوم نيز خريداري پيدا نشود برا
. خـته خواهد شد منتشر و در آن قيد مي نمايد اموال توقيفي به هر قيمتي خريدار داشته باشد از طريق حراج به دفعات فرو

دهي مودي را اين موضوع بايستي قبل از مزايده طي اخطاري به صاحب مال ابالغ شود و چنانچه حاصل فروش تكافوي ب
يين نامه به نكند ، اجرائيات اداره امور مالياتي از اموال ديگر مودي تا ميزان بقيه بدهي او بازداشت و طبق مقررات اين آ

.فروش مي رساند 

يد اداره مزبور تبصره ـ چنانچه پس از تنظيم صورت جلسه فروش اموال معاذير قانوني در جهت انتقال براي اجراء بوجود آ
.مي تواند ضمن استرداد سپرده برنده مزايده ، مجددا آگهي مزايده منتشر نمايد



(43)ماده 

رگزار و جلسه فروش اعم از مزايده و حراج با حضور نمايندگان دادستان عمومي وانقالب و دادستان انتظامي مالياتي ب
.سد صورت مجلس به امضاي نمايندگان مذكور و باالترين مقام اداره كل امور مالياتي يا نماينده قانوني وي مي ر



(44)ماده 

مودي براي اموال منقولي كه در اجراي مقررات اين آيين نامه به فروش رسيده ، و نياز به تنظيم سند رسمي انتقال دارد و
ن شرايط انتقال امضاي سند انتقال به خريدار در دفترخانه اسناد رسمي حاضر نشود و يا به طور كلي نسبت به فراهم آورد

مزايده رسمي اقدام ننمايد ، اداره كل امور مالياتي ضمن ارسال مستندات و مدارک الزم به ضميمه صورت مجلس آخرين
و امضاي سند به يكي از دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قانوني ، نماينده اداره كل امور مالياتي را براي انجام كليه امور

.انتقال معرفي خواهد نمود كه به نمايندگي ازطرف مودي اقدامات الزم را انجام داده و سند انتقال را امضاء نمايد 



(45)ماده 

در مـواردي كه در اجراي مقـررات اين آيين نامه براي اموال منقول مورد مزايده خريداري پيدا نشود ، در صورت 
تنظيم سند صالحديد سازمان امور مالياتي كشور با تملک آن ، مراتب به ضميمه صورت مجلس آخرين مزايده به منظور

حاضر به در صورتي كه مودي. انتقال به نام سازمان امور مالياتي كشور به يكي از دفاتر اسناد رسمي اعالم خواهد شد 
مودي ، كليه امضاي سند انتقال و يا فراهم آوردن شرايط انتقال نشود نماينده اداره كل امور مالياتي به نمايندگي از طرف

.شرايط را فراهم نموده و سند انتقال را امضاء خواهد كرد 



(46)ماده 

ازداشت و فروش در صورتي كه اموال منقول مودي براي استيفاي طلب دولت كافي نباشد ، اداره وصول و اجراء نسبت به ب
.قانون ماليات هاي مستقيم بر طبق مقررات آتي اقدام مي نمايد 212اموال غيرمنقول مودي با رعايت ماده 

بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن: فصل پنجم 



(47)ماده 

ل ارسال مي تهيه و نسخه چهارم بالفاصله به اداره ثبت اسناد و امالک محچهار نسخه بازداشت نامه اموال غيرمنقول در 
ديان ، اداره ثبت اسناد و امالک مربوط ، به محض وصول اطالعيه مذكور و در صورت تعلق ملک به مودي يا مو. شود 

تيجه اقدامات را توقيف بودن ملک را در دفاتر مربوط قيد و موقوف المعامله بودن آنرا در پرونده ثبتي منعكس نموده و ن
.ظرف مدت يک هفته به اداره امور مالياتي ذي ربط اعالم مي دارد 

ک در مورد تبصره ـ مسئول اجرائيات عنداللزوم مي تواند با ارائه مشخصات كامل سجلي مودي از اداره ثبت اسناد و امال
حداكثر وجود امالک به نام مودي يا هر نوع حق متعلق به مودي را استعالم نمايد ، اداره ثبت اسناد و امالک مكلف است

ارات استعالم ظرف مدت يک هفته مشخصات كامل ثبتي ملک و يا امالک و يا هر نوع حق متعلق به مودي را كتبا به اد
.كننده ، اعالم نمايد 



(48)ماده 

مد مزبور تا درصورتي كه مال غيرمنقول يا حقوق متعلق به مودي درآمدي داشته باشد ، برابر مقررات اين آيين نامه درآ
ه در صورتي ك. زمان فروش ملک ، بازداشت و در صورت وصول به عنوان قسمتي از بدهي مودي محسوب خواهد شد 

.درآمد مزبور تكافوي بدهي مالياتي مودي را نمايد از فروش ملک خودداري مي گردد 



(49)ماده 

ع و نام و نام خانوادگي مودي ، نو: اداره امور مالياتي مكلف است ، براي فروش اموال غيرمنقول ، اعالني مشتمل بر 
به اين كه تمام كاربري ، محل وقوع ، مساحت تقريبي عرصه و اعيان ، مبلغ بدهي مودي و ساير مشخصات آن را با تصريح

ع خواهد ملک يا قسمتي از آن فروخته مي شود ، علت فروش ، روز و ساعت ، محل فروش ، قيمتي كه مزايده از آن شرو
.قانون ماليات هاي مستقيم را قيد و منتشر نمايد 215شد و ساير شرايط قانوني مربوط از جمله مفاد تبصره هاي ماده 



(50)ماده 

ا براي شروع مزايده در مورد امالک ، حداقل قيمت ملک به بهاي روز ، كه از طرف كارشناس اداره امور مالياتي و ي
.كارشناس رسمي دادگستري يا خبره تعيين خواهد شد ، مأخذ فروش قرار خواهد گرفت 



(51)ماده 

بعد از ضمنا چنانچه. مقررات فصل چهارم اين آيين نامه در مورد فروش اموال غيرمنقول نيز حسب مورد جاري مي باشد 
قانون ماليات هاي 215مزايده نوبت دوم خريداري براي ملک مورد مزايده پيدا نشود درصورت اقتضاء طبق مقررات ماده 

.مستقيم عمل خواهد شد 



(52)ماده 

صورت پس از انجام مزايده ، تنظيم و امضاي صورت مجلس و صدور سند موكول به انقضاي يک ماه از تاريخ تنظيم
وضوع هرگاه مودي ظرف اين مدت نسبت به پرداخت كليه بدهي خود به اضافه ده درصد م. مجلس يادشده خواهد بود 

عمل خواهد قانون ماليات هاي مستقيم اقدام و هزينه هاي متعلقه را پرداخت نمايد از ملک مزبور رفع بازداشت به211ماده 
.آمد 



(53)ماده 

فراهم نياورد ، درصورتي كه مودي پس از انقضاي يک ماه مذكور براي امضاي سند انتقال حاضر نشود يا شرايط انتقال را
ي سازمان امور اداره امور مالياتي مستندات و مدارک الزم را به يكي از دفاتر اسناد رسمي ارسال نموده و نماينده دفتر حقوق

.مالياتي به نمايندگي از طرف مودي مقدمات انتقال را فراهم آورده و سند انتقال را امضاء خواهد نمود 

بسيارمشكالتوايراداتابهامات،وجودلحاظبهكهتابعهاداراتوسازماناختياردرامالکموجودوضعيتنظربه
وقضاييمحاكمدرمتعدددعاويبروزسازمان،غيرمنقولاموالمستندسازيدرخصوصالزماقداماتاجرايمانع

والامدادندستازآندنبالبهوقراردادمفادطبقموقعبهاقدامعدمعلتبهواگذاريقراردادهايفسخهمچنين
معامالتبهنسبتاقدامومعاملههرگونهانجامپساينازگرددميمقرراست،گرديدهدولتحقوقتضييعوغيرمنقول

-دستگاهازسويملکواگذاريقراردادتنظيمامانت،اجاره،رهن،فروش،خريد،)قبيلازمتبوعسازمانغيرمنقولاموال
اجرايينامهآيين54و53موادومستقيمهايمالياتقانون215مادهموضوعتشريفاتانجامسازمان،بهاجراييهاي

صورتمذكوردفتركارشناسانازيكيحضورباودفترحقوقيمستقيمنظارتبا(اخيرالذكرقانون218مادهموضوع
.خواهدبودمربوطهمديرانعهدهبهبخشنامهايناجرايحسنمسئوليت.گيرد

عسكريعلي
كشوررئيس كل سازمان امور مالياتي 

93/8/17مورخ200/93/91بخشنامه 



(54)ماده 

قت قانون ماليات هاي مستقيم براي ملک مورد مزايده خريداري پيدا نشود در صورت مواف215در مواردي كه طبق ماده 
ند انتقال به نام سازمان امورمالياتي كشور با تملک آن ، مراتب به ضميمه صورت مجلس آخرين مزايده به منظور تنظيم س

اي سند سازمان امور مالياتي كشور به يكي از دفاتر اسناد رسمي اعالم خواهد شد و در صورتي كه مودي حاضر به امض
رف مودي كليه انتقال و يا فراهم آوردن شرايط انتقال نشود نماينده حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به نمايندگي از ط

.شرايط را فراهم نموده و سند انتقال را امضاء خواهد كرد 



(55)ماده 

سيط قانون ماليات هاي مستقيم چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت يا تق39و 26در مورد افراد مذكور در مواد 
س يا نذر بدهي قطعي شده خود اقدام ننمايند ، مقررات اين آيين نامه حسب مورد نسبت به ماترک اموال مورد وقف يا حب

.جاري مي باشد 



(56)ماده 

ند ، عمليات هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام يا قسمتي از اموال غيرمنقول بازداشت شده و حقوق ناشي از آن ادعاي حق ك
حق يا تنظيم اجرايي در صورتي متوقف مي شود كه دعوي ، مستند به سند رسمي يا رأي قطعي دادگاه بوده و تاريخ وجود

قانون 216ماده سند ، مقدم بر تاريخ بازداشت اموال غيرمنقول باشد و اين امر مورد تأييد هيأت حل اختالف مالياتي موضوع
.ماليات هاي مستقيم قرارگيرد 



(57)ماده 

تأمين سپرده ( 27/11/1380با آخرين اصالحات مصوب ) قانون ماليات هاي مستقيم 161هرگاه مودي بر طبق ماده 
از وصول ولي پس. باشد ، اين تأمين مانع از بازداشت ساير اموال او كه وصول ماليات از آن محل سهل تر باشد ، نيست 

.كندطلب دولت ، اداره امور مالياتي مكلف است فورا نسبت به رفع تأمين اقدام 

مقررات عمومی: فصل ششم 



(58)ماده 

ز ادامه شكايت از اقدامات اجرايي يا درخواست توقف موقت عمليات اجرايي و يا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرايي مانع ا
:عمليات اجرايي نمي گردد مگر در موارد ذيل 

میزان بدهی مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آیین نامه اقدام نماید و یا معادل( الف 
ه امور مالیاتی باشد ، ، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول ادار

.معرفی نماید 
قانون مالیات های مستقیم مبنی بر توقف عملیات 216براساس رأی هیأت حل اختالف مالیاتی مـوضوع مـاده ( ب 

;اجرایی 
قانون مالیات های مستقیم دالیل شاکی را قوی بداند و یا 216در صورتی که هیأت حل اختالف مالیاتی موضوع ماده 

ن قرار توقف شکایت شاکی مستند به سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد ، بدون اخذ تأمی
.عملیات اجرایی را صادر می نماید 

ی و یا نقض رای هیأت حل اختالف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی یا دادنامه صادره توسط دیوان عدالت ادار( ج 
;مراجع قضایی ذی صالح 

ر موقت ، مسئولین با توجه به تکلیف قانونی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت پس ازصدور دستو
عب دیوان اقدام ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند در اسرع وقت و در فرجه قانونی نسبت به ارسال پاسخ به ش

.نمایند 
قانون مالیات های مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیأت حل اختالف 157پرونده های موضوع تبصره ماده ( د 

اد قانون مالیات های مستقیم مطرح و چنانچه مطالبه مالیات از غیرمودی مورد تأیید هیأت ی216مالیاتی موضوع ماده 
.شده قرار گرفته باشد حکم بر مطالبه مالیات ، کان لم یکن تلقی می گردد 

وظف به تبصره ـ توقف عمليات اجرايي جز در موارد مصرح در اين ماده ، تخلف انتظامي بوده و دادستان انتظامي مالياتي م
.رسيدگي و تقاضاي مجازات متخلف يا متخلفين از هيأت عالي انتظامي مي باشد 



(59)ماده 

سر و ايصال ماليات كرده يا به موجب قانون مكلف به كضمانتيا تعهد كه پرداخت ماليات ديگري را اشخاص ثالثی 
بات و ماليات هاي چنانچه نسبت به مطال;ديگري مي باشند و نسبت به پرداخت ماليات با مودي مسئوليت تضامني دارند 

58ماده قطعي شده و مورد اجراء ، از اقدامات اجرايي شكايت نمايند صدور قرار توقف عمليات اجرايي به طريق مقرر در
.اين آيين نامه و بندها و تبصره آن خواهد بود 



(60)ماده 

.در مرحله اجرايي مانع از ادامه عمليات اجرايي نخواهد بود اشتباه در محاسبه شكايت به عنوان 



(61)ماده 

دن ورثه در حين عمليات اجرايي فوت نمايد و يا محجور شود ، عمليات اجرايي تا زمان معين شمودی مالياتیهرگاه 
صورتي كه ليكن اداره امور مالياتي مي تواند در. مي شود متوقفقانوني در مورد متوفي و يا نصب قيم در مورد محجور ، 

انوني قبل از باشد ، به ميزان بدهي و با رعايت تشريفات قموجودی نقدی جزء ماترک متوفي و يا جزء دارايي محجور ، 
.تعيين شدن ورثه قانوني و يا نصب قيم توسط مراجع ذي صالح ، موجودي نقدي را توقيف نمايد 

نسبت به سهم صغير تبصره ـ چنانچه بين وراث متوفي ، صغير يا محجوري باشد كه ولي قهري نداشته باشد ، عمليات اجرايي
متوقف مي گرددتعيين قيم يا محجور تا 



(62)ماده 

قانون محاسبات عمومي نيز جاري بوده و تكليف 48كليه مقررات مندرج در اين آيين نامه در مورد بدهكاران موضوع ماده 
.وصول اين قبيل مطالبات نيز همانند مطالبات مالياتي مي باشد 

قانون الحاق موادي به قانون 32و 1366قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 48دستگاه اجرايي بستانكار موضوع مواد 
است عالوه بر مشخصات بعدي مكلف با اصالحات و الحاقات 1384/8/15تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 

كد ملي ، نام و نام خانوادگي ، شماره شناسنامه ، تاريخ تولد ، نام پدر ،: هويتي اشخاص بدهكار شامل اشخاص حقيقي 
فعاليت شماره ثبت ، كد اقتصادي ، آدرس دقيق محل: آدرس دقيق محل سكونت ، محل كار و در مورد اشخاص حقوقي 

ايق ، اعم و مشخصات دقيق هيأت مديره و ميزان بدهي ، مشخصات كاملي از اموال و دارايي ها ، مطالبات و تضمينات و وث
.مربوط اعالم نمايد ( اجرائيات ) از نقدي و غيرنقدي و محل استقرار آنها را به اداره امور مالياتي 

و.اشدمي بنقدوجهوصولمحكوم بهودولتينهادهايازمحكوم لهكهموارديدرمالياتياموركلادارات
تايراسدرمي شودارسالربطذيمالياتياموركلادارات،بهاجرائياقداماتبرايمربوطاجرائيه هاي

ذيمراجعبهرانتيجهواقدامم.م.ق218مادهاجرائيآئين نامه62مادهوعموميمحاسباتقانون48ماده
99/2/10مورخ4214/ص/230نامهآیین.نماينداعالممحكوم لهوربط

48مطالبات بانكي ازطريق ماده
قابل وصول توسط سازمان 

.نيست



(63)ماده 

و غيرمنقول سازمان امورمالياتي كشور و ادارات كل امور مالياتي مي توانند كليه هزينه هاي حفظ و نگهداري اموال منقول
از محل موديان مالياتي را كه براساس مقررات فصل نهم قانون و از طريق عمليات اجرايي از مودي توقيف مي نمايند ،

سر و به اعتبارات مصوب ساليانه خود تأمين و پرداخت نموده و معادل كل هزينه هاي انجام شده را از حاصل فروش اموال ك
.حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند 



(64)ماده 

3/12قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 218تبصره مي باشد كه بنا به مفاد ماده25ماده و 64اين آيين نامه مشتمل بر 
به تصويب رسيد و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمي 23/3/1390و اصالحات بعدي آن در تاريخ 1366/

.جايگزين آيين نامه قبلي مي شود

سيد مرتضي بختياري-وزير دادگستري / سيد شمس الدين حسيني-وزير امور اقتصادي و دارايي 
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