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 )0فصول اول و دوم قانون تجارت در مورد دفاتر تجارتی
باب اول
تجار و معامالت تجارتی
ماده  - 1تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعامالت تجارتی قراربدهد .
ماده  - 2معامالت تجارتی از قرار ذیل است :
خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد .
تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد .

هرقسم عملیات داللی یاحقالعمل کاری (کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام
بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معامالت ملکی یا پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره .
تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد .

تصدی بعملیات حراجی
تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی .

هرقسم عملیات صرافی و بانکی
معامالت برواتی اعم ازاین که بین تاجر یا غیرتاجر باشد .
عملیات بیمه بحری وغیربحری .
کشتی سازی و خرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یا خارجی و معامالت راجعه به آنها.
ماده  - 3معامالت ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب میشود.
کلیه معامالت بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها .
کلیه معامالتی که تاجر یا غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید .
کلیه معامالتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود مینماید .
کلیه معامالت شرکتهای تجارتی .
ماده  - 4معامالت غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود .
ماده  - 5کلیه معامالت تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست .

باب دوم
دفاترتجارتی ودفترثبت تجارتی
فصل اول دفاترتجارتی
ماده  - 6هرتاجری به استثنای کسبه جزءمکلف است دفاترذیل یادفاتر دیگری راکه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه
قائم مقام این دفاترقرارمیدهد داشته باشد :
دفترروزنامه .
دفترکل .
دفتردارائی .
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دفترکپیه .

ماده  - 7دفترروزنامه دفتری است که تاجربایدهمه روزه مطالبات و دیون ودادستدتجارتی ومعامالت راجع به اوراق
تجارتی (ازقبیل خریدوفروش و ظهرنویسی )وبطورکلی جمیع واردات وصادرات تجارتی خودرابه هراسم ورسمی که
باشدووجوهی راکه برای مخارج شخصی خودبرداشت می کنددرآن دفترثبت نماید .

ماده  - 8دفترکل دفتری است که تاجربایدکلیه معامالت راالاقل هفته یک مرتبه ازدفترروزنامه استخراج وانواع
مختلفه آن راتشخیص وجداکرده هر نوعی رادرصفحه مخصوصی درآن دفتربطورخالصه ثبت کند .

ماده  - 9دفتردارائی دفتری است که تاجربایدهرسال صورت جامعی از کلیه دارائی منقول وغیرمنقول ودیون ومطالبات
سال گذشته خودرابه ریز ترتیب داده درآن دفترثبت وامضاءنمایدواین کاربایدتاپانزدهم فروردین سال بعدانجام پذیرد .

ماده  - 13دفترکپیه دفتری است که تاجربایدکلیه مراسالت ومخابرات وصورت حسابهای صادره خودرادرآن به ترتیب
تاریخ ثبت نماید .

تبصره  -تاجربایدکلیه مراسالت ومخابرات وصورت حسابهای وارده را نیزبه ترتیب تاریخ ورودمرتب نموده ودرلفاف
مخصوصی ضبط کند .

ماده  - 11دفاترمذکوردر ماده 6به استثناءدفترکپیه قبل ازآنکه در آن چیزی نوشته شودبه توسط نماینده اداره ثبت (که
مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود)امضاءخواهدشد.برای دفترکپیه امضاءمزبورالزم نیست .ولی بایداوراق آن
دارای نمره ترتیبی باشد.درموقع تجدیدسالیانه هردفتر مقررات این ماده رعایت خواهدشد.حق امضاءازقرارهرصدصفحه
باکسورآن دو ریال وبعالوه مشمول ماده  135قانون ثبت اسناداست .

ماده  - 12دفتری که برای امضاءبه متصدی امضاءتسلیم می شودبایددارای نمره ترتیبی وقیطان کشیده باشدومتصدی
امضاءمکلف است صفحات دفتررا شمرده درصفحه اول وآخرهردفترمجموع عدصفحات آن راباتصریح به اسم ورسم
صاحب دفترنوشته باقیدتاریخ امضاءودوطرف قیطان رابامهرسربی که وزات عدلیه برای مقصودتهیه می نماید.منگنه
کند  ،الزم است کلیه اعدادحتی تاریخ باتمام حروف نوشته شود .

ماده  - 13کلیه معامالت وصادرات وواردات دردفاترمذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ درصفحات مخصوصه نوشته شود
 تراشیدن وحک کردن وهمچنین جای سفیدگذاشتن بیش ازآنچه که دردفترنویسی معمول است ودرحاشیه ویابینسطورنوشتن ممنوع است وتاجربایدتمام آن دفاترراازختم هرسالی الاقل تا 13سال نگاه دارد .

ماده  - 14دفاترمذکوردر ماده 6وسایردفاتری که تجاربرای امورتجارتی خودبکارمی برنددرصورتی که مطابق مقررات
این قانون مرتب شده باشدبین تجار  ،درامورتجارتی سندیت خواهدداشت ودرغیراین صورت فقط برعلیه صاحب آن
معتبرخواهدبود .

ماده  - 15تخلف از ماده 6و ماده 11مستلزم دویست تاده هزارریال جزای نقدی است  ،این مجازات رامحکمه حقوق
راساوبدون تقاضای مدعی العموم می تواندحکم بدهدواجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجرورشکسته که
دفترمرتب نداردنخواهدبود .

فصل دوم
دفترثبت تجارتی
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ماده  – 16در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تاسیس کند کلیه
اشخاصی که درآن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ایرانی وخارجی به استثناء کسبه جزء باید درمدت مقرر
اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند واال به جزای نقدی ازدویست تا دوهزارریال محکوم خواهند شد .

ماده  - 17مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به
Sموجب نظامنامه معین خواهد کرد .

ماده  - 18شش ماه پس ازالزامی شدن ثبت تجارتی هرتاجری که مکلف به ثبت است بایددرکلیه اسناد و صورت
حساب ها و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده واالعالوه بر
مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از دویست تا دوهزارریال محکوم میشود .
ماده  - 19کسبه جزء مذکوردراین فصل وفصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می شوند .
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 )2اصالحیة قانون تجارت ،مبحث اول بخشهای  3و 00

باب سوم
شرکتهای تجارتی
مبحث اول
شرکتهای سهامی
بخش 9
انحالل وتصفیه
ماده  - 199شرکت سهامی درمواردزیرمنحل می شود -
وقتی که شرکت موضوعی راکه برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد .

درصورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده وآن مدت منقضی شده باشدمگراینکه مدت قبل
ازانقضاءتمدیدشده باشد .
درصورت ورشکستگی .
درهرموقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بهرعلتی رای به انحالل شرکت بدهد .
درصورت صدورحکم قطعی دادگاه .
ماده  - 233انحالل شرکت درصورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است .

درصورتی که تایکسال پس ازبه ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته
باشدونیزدرصورتی که فعالیتهای شرکت درمدت بیش ازیکسال متوقف شده باشد .

درصورتی که مجمع عمومی ساالنه برای رسیدگی به حساب های هریک از سالهای مالی تاده ماه ازتاریخی که
اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد.
درصورتی که سمت تمام یابعضی ازاعضای هیئت مدیره وهمچنین سمت مدیرعامل شرکت طی مدتی زائدبرششماه
بالمتصدی مانده باشد .

درموردبندهای یک ودو ماده 199درصورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعالم انحالل شرکت
تشکیل نشودویارای به انحالل شرکت ندهد .ماده  - 232درموردبندهای یک ودووسه ماده 231دادگاه بالفاصله بر
حسب موردبه مراجعی که طبق اساسنامه واین قانون صالحیت اقدام دارندمهلت متناسبی که حداکثرازششماه
تجاوزنکندمی دهدتادررفع موجبات انحالل اقدام نمایند .
درصورتی که ظرف مهلت مقررموجبات انحالل رفع نشوددادگاه حکم به انحالل شرکت می دهد .

ماده  - 233تصفیه امور شرکتهای سهامی بارعایت مقررات این قانون انجام می گیرد.مگردرمورد ورشکستگی که تابع
مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد .

ماده  - 234امرتصفیه با مدیران شرکت است مگرآنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده ای که رای به
انحالل می دهدترتیب دیگری مقررداشته باشد .
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ماده  - 235درصورتی که بهرعلت مدیرتصفیه تعیین نشده باشدیاتعیین شده ولی به وظایف
خودعمل نکندهرذینفع حق داردتعیین مدیرتصفیه رااز دادگاه بخواهددرمواردی نیزکه انحالل شرکت به موجب حکم
دادگاه صورت می گیردمدیرتصفیه رادادگاه ضمن صدورحکم انحالل شرکت تعیین خواهدنمود .

ماده  - 236شرکت به محض انحالل درحال تصفیه محسوب می شودوبایددر دنبال نام شرکت همه جاعبارت
"درحال تصفیه "ذکرشودونام مدیریا مدیران تصفیه درکلیه اوراق وآگهی های مربوط به شرکت قیدگردد .

ماده  - 237نشانی مدیریا مدیران تصفیه همان نشانی مرکزاصلی شرکت خواهدبودمگرآنکه بموجب تصمیم مجمع
عمومی فوق العاده یاحکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد .

ماده  - 238تاخاتمه امرتصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهدماندو مدیران
تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری واجرای تعهدات ووصول مطالبات وتقسیم دارائی شرکت می باشندوهرگاه
برای اجرای تعهدات شرکت معامالت جدیدی الزم شود مدیران تصفیه انجام خواهندداد .

ماده  - 239تصمیم راجع به انحالل واسامی مدیریا مدیران تصفیه ونشانی آنهابارعایت ماده 237این قانون بایدظرف
پنج روزازطرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت اعالم شودتاپس ازثبت برای اطالع عموم درروزنامه رسمی
وروزنامه های کثیراالنتشاری که اطالعیه هاوآگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گرددآگهی شوددرمدت تصفیه
منظورازروزنامه کثیراالنتشارروزنامه کثیراالنتشاری است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل ازانحالل تعیین
شده است .
ماده  - 213انحالل شرکت مادام که به ثبت نرسیده واعالن نشده باشدنسبت به اشخاص ثالث بالاثراست .

ماده  - 211ازتاریخ تعیین مدیریا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته وتصفیه شرکت شروع می شود.
مدیران تصفیه بایدکلیه اموال ودفاترواوراق واسنادمربوط به شرکت راتحویل گرفته بالفاصله امرتصفیه شرکت راعهده
دارشوند .

ماده  - 212مدیران تصفیه نماینده شرکت درحال تصفیه بوده وکلیه اختیارات الزم راجهت امرتصفیه حتی ازطریق
طرح دعوی وارجاع به داوری وحق سازش دارامی باشندومی توانندبرای طرح دعاوی ودفاع ازدعاوی وکیل تعیین
نمایند.محدودکردن اختیارات مدیران تصفیه باطل وکان لم یکن است .

ماده  - 213انتقال دارائی شرکت درحال تصفیه کالیابعضابه مدیریا مدیران تصفیه ویابه اقارب آنهاازطبقه اول ودوم
تادرجه چهارم ممنوع است .هرنقل وانتقال که برخالف مفاداین ماده انجام گیردباطل خواهدبود .

ماده  - 214مدت ماموریت مدیریا مدیران تصفیه نبایدازدوسال تجاوز کند.اگرتاپایان ماموریت مدیران تصفیه امرتصفیه
خاتمه نیافته باشد مدیریا مدیران تصفیه بایدذکرعلل وجهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی راکه برای
خاتمه دادن به امرتصفیه الزم می دانندوتدابیری راکه جهت پایان دادن به امرتصفیه درنظرگرفته اندبه اطالع مجمع
عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدیدمدت ماموریت خودراخواستارشوند .

ماده  - 215هرگاه مدیریا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند تمدیدمدت ماموریت آنان بارعایت شرایط
مندرج در ماده 214بادادگاه خواهدبود .
ماده  - 216مدیریا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان راانتخاب کرده است قابل عزل می باشند .

ماده  - 217مادام که امرتصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
شرکت رابارعایت شرایط وتشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است دعوت کرده صورت دارائی منقول
صفحه  6از 121

دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  -قوانین و مقررات مدیریت نهادهای بازار سرمایه

وغیرمنقول وترازنامه وحساب سود و زیان عملیات خودرابه ضمیمه گزارشی حاکی ازاعمالی
که تاآن موقع انجام داده اندبه مجمع عمومی مذکورتسلیم کنند
ماده  - 218درصورتی که بموجب اساسنامه شرکت یاتصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام برای دوره تصفیه یک
یاچندناظرمعین شده باشدناظربایدبه عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده گزارش خودرابه مجمع عمومی عادی
صاحبان سهام تسلیم کند .

ماده  - 219درمدت تصفیه دعوت مجمع عمومی درکلیه مواردبعهده مدیران تصفیه است.هرگاه مدیران تصفیه به این
تکلیف عمل نکنندناظرمکلف به دعوت مجمع عمومی خواهدبودودرصورتی که ناظرنیزبه تکلیف خودعمل نکندیا
ناظرپیش بینی یامعین نشده باشددادگاه به تقاضای هرذینفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهدداد .

ماده  - 223صاحبان سهام حق دارندمانندزمان قبل ازانحالل شرکت از عملیات وحسابهادرمدت تصفیه کسب اطالع
کنند .

ماده  - 221درمدت تصفیه مقررات راجع به دعوت وتشکیل مجامع عمومی و شرایط حدنصاب واکثریت مجامع
مانندزمان قبل ازانحالل بایدرعایت شود وهرگونه دعوتنامه واطالعیه ای که مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر
می کنندبایددرروزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه هاوآگهی های مربوط به شرکت درآن درج می گرددمنتشرشود .

ماده  - 222درمواردی که بموجب این قانون مدیران تصفیه مکلف به دعوت مجامع عمومی وتسلیم گزارش کارهای
خودمی باشندهرگاه مجمع عمومی موردنظر دومرتبه بارعایت تشریفات مقرردراین قانون دعوت شده ولی تشکیل
نگردد ویااینکه تشکیل شده ونتواندتصمیم بگیرد مدیران تصفیه بایدگزارش خودو صورت حسابهای مقرردر ماده
217این قانون رادرروزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه هاوآگهی های مربوط به شرکت درآن درج می گرددبرای اطالع
عموم سهامداران منتشرکنند .

ماده  - 223آن قسمت ازدارائی نقدی شرکت که درمدت تصفیه مورداحتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام
تقسیم می شودبه شرط آنکه حقوق بستانکاران ملحوظ ومعادل دیونی که هنوزموعدتادیه آن نرسیده است موضوع
شده باشد .

ماده  - 224پس ازختم تصفیه وانجام تعهدات وتادیه کلیه دین دارائی شرکت بدوابه مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی
سهام به سهامداران خواهدرسید ومازادبه ترتیب مقرردر اساسنامه شرکت ودرصورتی که اساسنامه ساکت باشدبه نسبت
سهام بین سهامداران تقسیم خواهدشد .

ماده  - 225تقسیم دارائی شرکت بین صاحبان سهام خواه درمدت تصفیه و خواه پس ازآن ممکن نیست مگرآنکه
شروع به تصفیه ودعوت بستانکاران قبالسه مرتبه وهرمرتبه به فاصله یک ماه درروزنامه رسمی وروزنامه
کثیراالنتشاری که اطالعیه هاوآگهی های مربوط به شرکت درآن درج می گرددآگهی شده والاقل ششماه ازتاریخ
انتشاراولین آگهی گذشته باشد .

ماده  - 226تخلف از ماده  225مدیران تصفیه رامسئول خسارت بستانکارانی قرارخواهددادکه طلب خودرادریافت
نکرده اند .

ماده  - 227مدیران تصفیه مکلفندظرف یکماه پس ازختم تصفیه مراتب رابه مرجع ثبت شرکتهااعالم دارندتابه ثبت
رسیده ودرروزنامه رسمی و روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه هاوآگهی های مربوط به شرکت درآن درج می
گرددآگهی شودونام شرکت ازدفترثبت شرکتهاودفترثبت تجارتی حذف گردد .
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ماده  - 228پس ازاعالم ختم تصفیه مدیران تصفیه بایدوجوهی راکه باقی مانده است
درحساب مخصوصی نزدیکی ازبانکهای ایران تودیع وصورت اسامی بستانکاران وصاحبان سهامی راکه حقوق
خودرااستیفاءنکرده اندنیزبه آن بانک تسلیم ومراتب راطی آگهی مذکوردرهمان ماده به اطالع اشخاص ذینفع
برسانندتابرای گرفتن طلب خودبه بانک مراجعه کنند.پس ازانقضاءدهسال ازتاریخ انتشارآگهی ختم تصفیه هرمبلغ
ازوجوه که دربانک باقیمانده باشد درحکم مال بالصاحب بوده وازطرف بانک بااطالع دادستان شهرستان محل به
خزانه دولت منتقل خواهدشد .

ماده  - 229دفاتروسایراسنادومدارک شرکت تصفیه شده بایدتاده سال ازتاریخ اعالم ختم تصفیه محفوظ بماندبه این
منظور مدیران تصفیه بایدمقارن اعالم ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکتهادفاترواسنادومدارک مذکوررانیزبه مرجع ثبت
شرکتهاتحویل دهندتانگهداری وبرای مراجعه اشخاص ذینفع آماده باشد .

ماده  - 233درصورتی که مدیرتصفیه قصداستعفاازسمت خودراداشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
شرکت راجهت اعالم استعفای خودوتعیین جانشین دعوت نماید.درصورتی که مجمع عمومی عادی مزبورتشکیل
نشود یا نتواندمدیرتصفیه جدیدی راانتخاب کندونیزهرگاه مدیرتصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشدمدیرتصفیه مکلف
است که قصداستعفای خودرابه دادگاه اعالم کندوتعیین مدیرتصفیه جدیدراازدادگاه بخواهد.درهرحال استعفای
مدیرتصفیه تاهنگامی که جانشین اوبه ترتیب مذکوردراین ماده انتخاب نشده ومراتب طبق ماده 239این قانون ثبت
وآگهی نشده باشدکان لم یکن است .

ماده  - 231درصورت فوت یاحجریا ورشکستگی مدیرتصفیه اگر مدیران تصفه متعددباشندومدیرتصفیه متوفی
یامحجوریاورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشدمدیریا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی
عادی شرکت راجهت انتخاب جانشین مدیرتصفیه متوفی یامحجوریاورشکسته دعوت نمایدودرصورتی که مجمع
عمومی عادی مزبورتشکیل نشودیانتواند جانشین مدیرتصفیه متوفی یامحجوریاورشکسته راانتخاب کندیادرصورتی که
مدیرتصفیه متوفی یامحجوریاورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشدمدیریا مدیران تصفیه باقیمانده مکلفندتعیین
جانشین مدیرتصفیه متوفی یامحجوریا ورشکسته راازدادگاه بخواهند .

اگرامرتصفیه منحصرابعهده یک نفرباشددرصورت فوت یاحجریا ورشکستگی مدیرتصفیه درصورتی که مدیرتصفیه
توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشدهرذینفع می تواندازمرجع ثبت شرکتهابخواهدکه مجمع عمومی عادی
صاحبان سهام شرکت راجهت تعیین جانشین مدیرتصفیه مذکوردعوت نمایدودرصورتی که مجمع عمومی عادی
مزبورتشکیل نگرددیانتواندجانشین مدیرتصفیه راانتخاب نمایدیادرصورتی که مدیرتصفیه متوفی یامحجوریا ورشکسته
توسط دادگاه تعیین شده باشدهرذینفع می تواندتعیین جانشین رااز دادگاه بخواهد .

بخش 00
مقررات جزائی
ماده  - 243اشخاص زیربه حبس تادیبی ازسه ماه تادوسال یابه جزای نقدی ازبیست هزارریال تادویست هزارریال
یابهردومجازات محکوم خواهند شد .

هرکس که عالماوبرخالف واقع پذیره نویسی سهام راتصدیق کندویا برخالف مقررات این قانون اعالمیه پذیره نویسی
منتشرنمایدویامدارک خالف واقع حاکی ازتشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم کندویادرتعیین ارزش آورده
غیرنقدتقلب اعمال کند .
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هرکس درورقه سهم بانام یاگواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده رابیش ازآنچه که
واقعاپرداخت شده است قیدکند .

هرکس ازاعالم مطالبی که طبق مقررات این قانون بایدبه مرجع ثبت شرکتهااعالم کندبعضایاکالخودداری
نمایدویامطالب خالف واقع به مرجع مزبوراعالم دارد .

هرکس سهام یاقطعات سهام راقبل ازبه ثبت رسیدن شرکت ویادر صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته
باشدصادرکند .

هرکس سهام یاقطعات سهام رابدون پذیره نویسی کلیه سرمایه و تادیه حداقل سی وپنج درصدآن ونیزتحویل کلیه
سرمایه غیرنقدصادرکند .
هرکس قبل ازپرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم سهام بی نام یاگواهینامه موقت بی نام صادرکند .

ماده  - 244اشخاص زیربه حبس تادیبی ازسه ماه تایکسال یابه جزای نقدی ازپنجاه هزارریال تاپانصدهزارریال
یابهردومجازات محکوم خواهند شد -
هرکس عالماسهام یاگواهینامه موقت سهام بدون ذکرمبلغ اسمی صادرکندیابفروشدیابه معرض فروش گذارد .
هرکس سهام بی نام راقبل ازآنکه تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشدبفروشدیابه معرض فروش گذارد .

هرکس سهام بانام راقبل ازآنکه اقالسی وپنج درصدمبلغ اسمی آن پرداخت شده باشدصادرکندیابفروشدیابه معرض
فروش گذارد .

ماده  - 245هرکس عالمادرهریک ازعملیات مذکوردر ماده  244شرکت کند.یاانجام آن عملیات راتسهیل نمایدبرحسب
موردبه مجازات شریک یا معاون محکوم خواهدشد .

ماده  - 246رئیس واعضاءهیئت مدیره هر شرکت سهامی درصورت ارتکاب هریک ازجرائم زیربه حبس تادیبی
ازدوماه تاششماه یابه جزای نقدی ازسی هزارتاسیصدهزارریال یابهردومجازات محکوم خواهندشد .

درصورتی که ظرف مهلت مقرردراین قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت رامطالبه نکنندویادوماه
قبل ازپایان مهلت مذکورمجمع فوق العاده راجهت تقلیل سرمایه شرکت تامیزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند .
درصورتی که قبل ازپرداخت کلیه سرمایه شرکت بصدوراوراق قرضه مبادرت کرده یاصدورآن رااجازه دهند .

ماده  - 247درموردبندیک ماده 246درصورتی که هریک ازاعضاءهیئت مدیره قبل ازانقضاءمهلت مقرردرجلسه هیئت
مزبورصریحااعالم کندکه باید تکلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزائی عمل شودوبه این اعالم ازطرف سایر
اعضاءهیئت مدیره توجه نشودوجرم تحقق پیداکندعضوهیئت مدیره که تکلیف قانونی رااعالم کرده است مجرم
شناخته نخواهدشدسلب مسئولیت جزائی ازعضو هیئت مدیره منوط به این است که عضوهیئت مدیره عالوه براعالم
تکلیف قانونی درجلسه هیئت مزبورمراتب راازطریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک ازاعضاءهیئت مدیره اعالم
نماید.درصورتی که جلسات هیئت مدیره بهر علت تشکیل نگردداعالم ازطریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب
مسئولیت جزائی ازعضوهیئت مدیره کافی است .

ماده  - 248هرکس اعالمیه پذیره نویسی سهام یااطالعیه انتشاراوراق قرضه شرکت سهامی رابدون امضاهای
مجازونام ونشانی موسسین یا مدیران شرکت منتشرکندبه جزای نقدی ازده هزارتاسی هزارریال محکوم خواهدشد .

ماده  - 249هرکس باسوءنیت برای تشویق مردم به تعهدخریداوراق بهادار شرکت سهامی به صدوراعالمیه پذیره
نویسی سهام یااطالعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطالعات نادرست یاناقص باشدمبادرت نمایدویااز روی سوءنیت
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جهت تهیه اعالمیه یااطالعیه مزبوراطالعات نادرست یاناقص داده باشدبه مجازات شروع به
کالهبرداری محکوم خواهدشدوهرگاه اثری براین اقدامات مترتب شده باشدمرتکب درحکم کالهبرداری بوده وبه
مجازات مقرر محکوم خواهدشد .

ماده  - 253رئیس واعضاءهیئت مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تادیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت وقبل
ازانقضاءدوسال تمام ازتاریخ ثبت شرکت وتصویب دوترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت به صدوراوراق قرضه
نمایندبه جزای نقدی ازبیست هزارریال تادویست هزارریال محکوم خواهندشد .

ماده  - 251رئیس واعضاءهیئت مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون رعایت مقررات ماده 56این قانون مبادرت به
صدوراوراق قرضه بنمایدبه حبس تادیبی ازسه ماه تادوسال وجزای نقدی ازبیست هزارریال تادویست هزار ریال
محکوم خواهندشد .

ماده  - 252رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل هر شرکت سهامی عمومی که نکات مندرج در ماده 63این قانون
رادراوراق قرضه قیدننمایندبه جزای نقدی بیست هزارریال تادویست هزارریال محکوم خواهندشد .

ماده  - 253اشخاص زیربه حبس تادیبی ازسه ماه تایکسال یابه جزای نقدی ازبیست هزارتادویست هزارریال
یابهردومجازات محکوم خواهندشد .
هرکس عامدامانع حضوردارنده سهم شرکت درجلسات مجامع عمومی صاحبان سهم بشود .

هرکس باخدعه ونیرنگ خودرادارنده سهم یاقطعات سهم معرفی کند وبه این طریق دراخذرای در مجمع عمومی
عمومی صاحبان سهام شرکت نمایداعم از آنکه اینکاراشخصایاتوسط دیگری انجام دهد .

ماده  - 254رئیس واعضاءهیئت مدیره شرکت سهامی که حداکثرتا6ماه پس ازپایان هرسال مالی مجمع عمومی
عادی صاحبان سهام رادعوت نکنندیا مدارک مقرردر ماده 232رابموقع تنظیم وتسلیم ننمایدبه حبس ازدوتاششماه یابه
جزای نقدی ازبیست هزارتادویست هزارریال یابهردومجازات محکوم خواهندشد .

ماده  - 255رئیس واعضاءهیئت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین درمجمع رامطابق ماده 99تنظیم
نکنندبه جزای نقدی ازبیست هزارتادویست هزارریال محکوم خواهندشد .

ماده  - 256هیئت رئیسه هر مجمع عمومی که صورت جلسه مذکوردر ماده  135راتنظیم نکند.به مجازات مذکوردر
ماده قبل محکوم خواهدشد .

ماده  - 257رئیس واعضاءهیئت رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رای صاحبان سهام رارعایت نکرده
باشندبه مجازات مذکوردر ماده  255محکوم خواهندشد .
ماده  - 258اشخاص زیر به حبس تادیبی از یکسال تا سه سال محکوم خواهند شد :

رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارائی و ترازنامه یا به استناد صورت دارائی و
ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند .

رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت
به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشد .

رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخالف منافع شرکت برای مقاصد
شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیرمستقیم درآن ذینفع می باشند مورد استفاده
قرار دهند .
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رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوءنیت از اختیارات خود برخالف
منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا بخاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیرمستقیم درآن
ذینفع می باشند استفاده کنند .

ماده  - 259رئیس واعضای هیئت مدیره شرکت که متعمدا مجمع عمومی صاحبان سهام رادرهرموقع که انتخاب
بازرسان شرکت بایدانجام پذیردبه این منظوردعوت ننمایندویا بازرسان شرکت رابه مجامع عمومی صاحبان سهام
دعوت نکنندبه حبس ازدوتاششماه یاجزای نقدی ازبیست هزارتادویست هزار ریال یابهردومجازات محکوم خواهندشد .

ماده  - 263رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل که عامدامانع یامخل انجام وظایف بازرسان شرکت
بشوندیااسنادومدارکی راکه برای انجام وظایف آنهاالزم است دراختیار بازرسان قرارندهندبه حبس تادیبی ازسه ماه
تادوسال یابجزای نقدی ازبیست هزارریال تادویست هزارریال یابه هردو مجازات محکوم خواهندشد .

ماده  - 261رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل هر شرکت سهامی که قبل ازبه ثبت رسیدن افزایش سرمایه
یادرصورتی که ثبت افزایش سرمایه مزورانه یابدون رعایت تشریفات الزم انجام گرفته باشدسهام یاقطعات سهام
جدیدصادرومنتشرکنندبه جزای نقدی ازده هزارریال تایکصدهزارریال محکوم خواهندشد.ودرصورتی که قبل ازپرداخت
تمامی مبلغ اسمی سهام سابق مبادرت بصدوروانتشارسهام جدیدیاقطعات سهام جدیدبنمایدبه حبس تادیبی ازدو ماه
تاششماه وبه جزای نقدی ازبیست هزارتادویست هزارریال محکوم خواهند شد .

ماده  - 262رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیربشوندبه جزای نقدی
ازبیست هزارتادویست هزارریال محکوم خواهندشد .

درصورتی که درموقع افزایش سرمایه شرکت به استثنای مواردی که در این قانون پیش بینی شده است حق تقدم
صاحبان سهام رانسبت به پذیره نویسی وخریدسهام جدیدورعایت نکنندویامهلتی راکه جهت پذیره نویسی سهام جدید
بایددرنظرگرفته شودبه صاحبان سهام ندهند .

درصورتی که شرکت قبالاوراق قرضه قابل تعویض باسهم منتشرکرده باشدحقوق دارندگان اینگونه اوراق قرضه
رانسبت به تعویض اوراق آنهابا سهام شرکت درنظرگرفته یاقبل ازانقضاءمدتی که طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل
تعویض باسهام شرکت است اوراق قرضه جدیدقابل تعویض یاقابل تبدیل به سهام منتشرکنندیاقبل ازتبدیل یاتعویض
اوراق قرضه یابازپرداخت مبلغ آنهاسرمایه شرکت رامستهلک سازندیاآن راازطریق بازخریدسهام کاهش دهندیااقدام به
تقسیم اندوخته کنندیادرنحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند
ماده  - 263رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل هر شرکت سهامی که عالمابرای سلب حق تقدم ازصاحبان سهام
نسبت به پذیره نویسی سهام جدیدبه مجمع عمومی اطالعات نادرست بدهندیااطالعات نادرست راتصدیق کنندبه
حبس ازششماه تاسه سال یابه جزای نقدی ازیکصدهزارریال تایک میلیون ریال یابهره ومجازات محکوم خواهندشد .

ماده  - 264رئیس واعضاءهیئت مدیره هر شرکت سهامی که درموردکاهش سرمایه عالمامقررات زیررارعایت نکنندبه
جزای نقدی ازبیست هزارریال تادویست هزارریال محکوم خواهندشد -
درصورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام .

درصورتی که پیشنهادراجع به کاهش سرمایه حداقل چهل وپنج روزقبل ازتشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس
شرکت تسلیم نشده باشد .
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درصورتی که تصمیم مجمع عمومی دائربرتصویب کاهش سرمایه ومهلت وشرائط آن
درروزنامه رسمی وروزنامه کثیراالنتشاری که اعالنات مربوط به شرکت درآن نشرمی گرددآگهی نشده باشد .

ماده  - 265رئیس واعضاءهیئت مدیره هر شرکت سهامی که درصورت از میان رفتن بیش ازنصف سرمایه شرکت
براثرزیانهای وارده حداکثرتادوماه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام رادعوت ننمایندتاموضوع انحالل یابقاء
شرکت موردشورورای واقع شودوحداکثرتایکماه نسبت به ثبت وآگهی تصمیم مجمع مذکوراقدام ننمایندبه حبس
ازدوماه تاششماه یابه جزای نقدی ازده هزارریال تایکصدهزارریال یابهردومجازات محکوم خواهندشد .

ماده  - 266هرکس باوجودمنع قانونی عالماسمت بازرسی رادر شرکت سهامی بپذیردوبه آن عمل کندبه حبس تادیبی
ازدوماه تاششماه یاجزای نقدی ازبیست هزارتایکصدهزارریال یابه هردومجازات محکوم خواهدشد .

ماده  - 267هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالما راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی درگزارشهای خود
اطالعات خالف حقیقت بدهد و یا اینگونه اطالعات را تصدیق کند به حبس تادیبی ازسه ماه تا دو سال محکوم
خواهد شد .

ماده  - 268مدیریا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالمامرتکب جرائم زیربشوندبه حبس تادیبی ازدوماه
تاششماه یابه جزای نقدی ازبیست هزارتا دویست هزارریال یابه هردومجازات محکوم خواهندشد -

درصورتی که ظرف یکماه پس ازانتخاب تصمیم راجع به انحالل شرکت ونام ونشانی خودرابه مرجع ثبت شرکتهااعالم
نکنند .

درصورتی که تاششماه پس ازشروع به امرتصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان شرکت رادعوت نکرده وضعیت اموال
ومطالبات وقروض شرکت ونحوه تصفیه امور شرکت ومدتی راکه جهت پایان دادن به امرتصفیه الزم می داندبه اطالع
مجمع عمومی نرسانند .

درصورتی که قبل ازخاتمه امرتصفیه همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت رابارعایت شرایط
وتشریفاتی که دراین قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی شده است دعوت نکرده صورت دارائی منقول وغیر منقول
وترازنامه وحساب سود و زیان عملیات خودرابه ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تاآن موقع انجام داده اندبه مجمع
مذکورتسلیم نکنند .
درصورتی که درخاتمه دوره تصدی خودبدون آنکه تمدیدمدت ماموریت خودراخواستارشوندبه عملیات خودادامه دهند .
درصورتی که ظرف یکماه پس ازختم تصفیه مراتب رابه مرجع ثبت شرکتهااعالم ننمایند .

درصورتی که پس ازاعالم ختم به تصفیه وجوهی راکه باقیمانده است درحساب مخصوصی دریکی ازبانکهای ایرانی
تودیع ننمایدودرصورت اسامی بستانکاران وصاحبان سهامی راکه حقوق خودرااستیفاءنکرده اندبه آن بانک تسلیم نکرده
مراتب راطی آگهی ختم تصفیه به اطالع اشخاص ذینفع نرسانند .

ماده  - 269مدیرتصفیه یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر شوندبه حبس تادیبی ازیک سال تاسه
سال محکوم خواهندشد -

درصورتی که اموال یااعتبارات شرکت درحال تصفیه رابرخالف منافع شرکت یابرای مقاصدشخصی یابرای شرکت
یاموسسه دیگری که خودبطور مستقیم یاغیرمستقیم درآن ذینفع می باشندمورداستفاده قراردهند .

درصورتی که برخالف ماده 213به انتقال دارائی شرکت مبادرت کنند یابدون رعایت حقوق بستانکاران وموضوع کردن
قروضی که هنوزموعدتادیه آن نرسیده دارائی شرکت رابین صاحبان سهام تقسیم نمایند .
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 )9مباحث دوم تا هفتم قانون تجارت در مورد سایر شرکتهای تجاری

باب سوم
شرکتهای تجارتی
مبحث اول
شرکتهای سهامی
بخش 3
انحالل وتصفیه
ماده  - 199شرکت سهامی درمواردزیرمنحل می شود -
وقتی که شرکت موضوعی راکه برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد .

درصورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده وآن مدت منقضی شده باشدمگراینکه مدت قبل
ازانقضاءتمدیدشده باشد .
درصورت ورشکستگی .
درهرموقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بهرعلتی رای به انحالل شرکت بدهد .
درصورت صدورحکم قطعی دادگاه .
ماده  - 233انحالل شرکت درصورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است .

درصورتی که تایکسال پس ازبه ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته
باشدونیزدرصورتی که فعالیتهای شرکت درمدت بیش ازیکسال متوقف شده باشد .

درصورتی که مجمع عمومی ساالنه برای رسیدگی به حساب های هریک از سالهای مالی تاده ماه ازتاریخی که
اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد.
درصورتی که سمت تمام یابعضی ازاعضای هیئت مدیره وهمچنین سمت مدیرعامل شرکت طی مدتی زائدبرششماه
بالمتصدی مانده باشد .

درموردبندهای یک ودو ماده 199درصورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعالم انحالل شرکت
تشکیل نشودویارای به انحالل شرکت ندهد .ماده  - 232درموردبندهای یک ودووسه ماده 231دادگاه بالفاصله بر
حسب موردبه مراجعی که طبق اساسنامه واین قانون صالحیت اقدام دارندمهلت متناسبی که حداکثرازششماه
تجاوزنکندمی دهدتادررفع موجبات انحالل اقدام نمایند .
درصورتی که ظرف مهلت مقررموجبات انحالل رفع نشوددادگاه حکم به انحالل شرکت می دهد .

ماده  - 233تصفیه امور شرکتهای سهامی بارعایت مقررات این قانون انجام می گیرد.مگردرمورد ورشکستگی که تابع
مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد .

ماده  - 234امرتصفیه با مدیران شرکت است مگرآنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده ای که رای به
انحالل می دهدترتیب دیگری مقررداشته باشد .
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ماده  - 235درصورتی که بهرعلت مدیرتصفیه تعیین نشده باشدیاتعیین شده ولی به وظایف
خودعمل نکندهرذینفع حق داردتعیین مدیرتصفیه رااز دادگاه بخواهددرمواردی نیزکه انحالل شرکت به موجب حکم
دادگاه صورت می گیردمدیرتصفیه رادادگاه ضمن صدورحکم انحالل شرکت تعیین خواهدنمود .

ماده  - 236شرکت به محض انحالل درحال تصفیه محسوب می شودوبایددر دنبال نام شرکت همه جاعبارت
"درحال تصفیه "ذکرشودونام مدیریا مدیران تصفیه درکلیه اوراق وآگهی های مربوط به شرکت قیدگردد .

ماده  - 237نشانی مدیریا مدیران تصفیه همان نشانی مرکزاصلی شرکت خواهدبودمگرآنکه بموجب تصمیم مجمع
عمومی فوق العاده یاحکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد .

ماده  - 238تاخاتمه امرتصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهدماندو مدیران
تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری واجرای تعهدات ووصول مطالبات وتقسیم دارائی شرکت می باشندوهرگاه
برای اجرای تعهدات شرکت معامالت جدیدی الزم شود مدیران تصفیه انجام خواهندداد .

ماده  - 239تصمیم راجع به انحالل واسامی مدیریا مدیران تصفیه ونشانی آنهابارعایت ماده 237این قانون بایدظرف
پنج روزازطرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت اعالم شودتاپس ازثبت برای اطالع عموم درروزنامه رسمی
وروزنامه های کثیراالنتشاری که اطالعیه هاوآگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گرددآگهی شوددرمدت تصفیه
منظورازروزنامه کثیراالنتشارروزنامه کثیراالنتشاری است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل ازانحالل تعیین
شده است .
ماده  - 213انحالل شرکت مادام که به ثبت نرسیده واعالن نشده باشدنسبت به اشخاص ثالث بالاثراست .

ماده  - 211ازتاریخ تعیین مدیریا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته وتصفیه شرکت شروع می شود.
مدیران تصفیه بایدکلیه اموال ودفاترواوراق واسنادمربوط به شرکت راتحویل گرفته بالفاصله امرتصفیه شرکت راعهده
دارشوند .

ماده  - 212مدیران تصفیه نماینده شرکت درحال تصفیه بوده وکلیه اختیارات الزم راجهت امرتصفیه حتی ازطریق
طرح دعوی وارجاع به داوری وحق سازش دارامی باشندومی توانندبرای طرح دعاوی ودفاع ازدعاوی وکیل تعیین
نمایند.محدودکردن اختیارات مدیران تصفیه باطل وکان لم یکن است .

ماده  - 213انتقال دارائی شرکت درحال تصفیه کالیابعضابه مدیریا مدیران تصفیه ویابه اقارب آنهاازطبقه اول ودوم
تادرجه چهارم ممنوع است .هرنقل وانتقال که برخالف مفاداین ماده انجام گیردباطل خواهدبود .

ماده  - 214مدت ماموریت مدیریا مدیران تصفیه نبایدازدوسال تجاوز کند.اگرتاپایان ماموریت مدیران تصفیه امرتصفیه
خاتمه نیافته باشد مدیریا مدیران تصفیه بایدذکرعلل وجهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی راکه برای
خاتمه دادن به امرتصفیه الزم می دانندوتدابیری راکه جهت پایان دادن به امرتصفیه درنظرگرفته اندبه اطالع مجمع
عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدیدمدت ماموریت خودراخواستارشوند .

ماده  - 215هرگاه مدیریا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند تمدیدمدت ماموریت آنان بارعایت شرایط
مندرج در ماده 214بادادگاه خواهدبود .
ماده  - 216مدیریا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان راانتخاب کرده است قابل عزل می باشند .

ماده  - 217مادام که امرتصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
شرکت رابارعایت شرایط وتشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است دعوت کرده صورت دارائی منقول
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وغیرمنقول وترازنامه وحساب سود و زیان عملیات خودرابه ضمیمه گزارشی حاکی ازاعمالی
که تاآن موقع انجام داده اندبه مجمع عمومی مذکورتسلیم کنند
ماده  - 218درصورتی که بموجب اساسنامه شرکت یاتصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام برای دوره تصفیه یک
یاچندناظرمعین شده باشدناظربایدبه عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده گزارش خودرابه مجمع عمومی عادی
صاحبان سهام تسلیم کند .

ماده  - 219درمدت تصفیه دعوت مجمع عمومی درکلیه مواردبعهده مدیران تصفیه است.هرگاه مدیران تصفیه به این
تکلیف عمل نکنندناظرمکلف به دعوت مجمع عمومی خواهدبودودرصورتی که ناظرنیزبه تکلیف خودعمل نکندیا
ناظرپیش بینی یامعین نشده باشددادگاه به تقاضای هرذینفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهدداد .

ماده  - 223صاحبان سهام حق دارندمانندزمان قبل ازانحالل شرکت از عملیات وحسابهادرمدت تصفیه کسب اطالع
کنند .

ماده  - 221درمدت تصفیه مقررات راجع به دعوت وتشکیل مجامع عمومی و شرایط حدنصاب واکثریت مجامع
مانندزمان قبل ازانحالل بایدرعایت شود وهرگونه دعوتنامه واطالعیه ای که مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر
می کنندبایددرروزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه هاوآگهی های مربوط به شرکت درآن درج می گرددمنتشرشود .

ماده  - 222درمواردی که بموجب این قانون مدیران تصفیه مکلف به دعوت مجامع عمومی وتسلیم گزارش کارهای
خودمی باشندهرگاه مجمع عمومی موردنظر دومرتبه بارعایت تشریفات مقرردراین قانون دعوت شده ولی تشکیل
نگردد ویااینکه تشکیل شده ونتواندتصمیم بگیرد مدیران تصفیه بایدگزارش خودو صورت حسابهای مقرردر ماده
217این قانون رادرروزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه هاوآگهی های مربوط به شرکت درآن درج می گرددبرای اطالع
عموم سهامداران منتشرکنند .

ماده  - 223آن قسمت ازدارائی نقدی شرکت که درمدت تصفیه مورداحتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام
تقسیم می شودبه شرط آنکه حقوق بستانکاران ملحوظ ومعادل دیونی که هنوزموعدتادیه آن نرسیده است موضوع
شده باشد .

ماده  - 224پس ازختم تصفیه وانجام تعهدات وتادیه کلیه دین دارائی شرکت بدوابه مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی
سهام به سهامداران خواهدرسید ومازادبه ترتیب مقرردر اساسنامه شرکت ودرصورتی که اساسنامه ساکت باشدبه نسبت
سهام بین سهامداران تقسیم خواهدشد .

ماده  - 225تقسیم دارائی شرکت بین صاحبان سهام خواه درمدت تصفیه و خواه پس ازآن ممکن نیست مگرآنکه
شروع به تصفیه ودعوت بستانکاران قبالسه مرتبه وهرمرتبه به فاصله یک ماه درروزنامه رسمی وروزنامه
کثیراالنتشاری که اطالعیه هاوآگهی های مربوط به شرکت درآن درج می گرددآگهی شده والاقل ششماه ازتاریخ
انتشاراولین آگهی گذشته باشد .

ماده  - 226تخلف از ماده  225مدیران تصفیه رامسئول خسارت بستانکارانی قرارخواهددادکه طلب خودرادریافت
نکرده اند .

ماده  - 227مدیران تصفیه مکلفندظرف یکماه پس ازختم تصفیه مراتب رابه مرجع ثبت شرکتهااعالم دارندتابه ثبت
رسیده ودرروزنامه رسمی و روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه هاوآگهی های مربوط به شرکت درآن درج می
گرددآگهی شودونام شرکت ازدفترثبت شرکتهاودفترثبت تجارتی حذف گردد .
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ماده  - 228پس ازاعالم ختم تصفیه مدیران تصفیه بایدوجوهی راکه باقی مانده است
درحساب مخصوصی نزدیکی ازبانکهای ایران تودیع وصورت اسامی بستانکاران وصاحبان سهامی راکه حقوق
خودرااستیفاءنکرده اندنیزبه آن بانک تسلیم ومراتب راطی آگهی مذکوردرهمان ماده به اطالع اشخاص ذینفع
برسانندتابرای گرفتن طلب خودبه بانک مراجعه کنند.پس ازانقضاءدهسال ازتاریخ انتشارآگهی ختم تصفیه هرمبلغ
ازوجوه که دربانک باقیمانده باشد درحکم مال بالصاحب بوده وازطرف بانک بااطالع دادستان شهرستان محل به
خزانه دولت منتقل خواهدشد .

ماده  - 229دفاتروسایراسنادومدارک شرکت تصفیه شده بایدتاده سال ازتاریخ اعالم ختم تصفیه محفوظ بماندبه این
منظور مدیران تصفیه بایدمقارن اعالم ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکتهادفاترواسنادومدارک مذکوررانیزبه مرجع ثبت
شرکتهاتحویل دهندتانگهداری وبرای مراجعه اشخاص ذینفع آماده باشد .

ماده  - 233درصورتی که مدیرتصفیه قصداستعفاازسمت خودراداشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
شرکت راجهت اعالم استعفای خودوتعیین جانشین دعوت نماید.درصورتی که مجمع عمومی عادی مزبورتشکیل
نشودیا نتواندمدیرتصفیه جدیدی راانتخاب کندونیزهرگاه مدیرتصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشدمدیرتصفیه مکلف
است که قصداستعفای خودرابه دادگاه اعالم کندوتعیین مدیرتصفیه جدیدراازدادگاه بخواهد.درهرحال استعفای
مدیرتصفیه تاهنگامی که جانشین اوبه ترتیب مذکوردراین ماده انتخاب نشده ومراتب طبق ماده 239این قانون ثبت
وآگهی نشده باشدکان لم یکن است .

ماده  - 231درصورت فوت یاحجریا ورشکستگی مدیرتصفیه اگر مدیران تصفه متعددباشندومدیرتصفیه متوفی
یامحجوریاورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشدمدیریا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی
عادی شرکت راجهت انتخاب جانشین مدیرتصفیه متوفی یامحجوریاورشکسته دعوت نمایدودرصورتی که مجمع
عمومی عادی مزبورتشکیل نشودیانتواند جانشین مدیرتصفیه متوفی یامحجوریاورشکسته راانتخاب کندیادرصورتی که
مدیرتصفیه متوفی یامحجوریاورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشدمدیریا مدیران تصفیه باقیمانده مکلفندتعیین
جانشین مدیرتصفیه متوفی یامحجوریا ورشکسته راازدادگاه بخواهند .

اگرامرتصفیه منحصرابعهده یک نفرباشددرصورت فوت یاحجریا ورشکستگی مدیرتصفیه درصورتی که مدیرتصفیه
توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشدهرذینفع می تواندازمرجع ثبت شرکتهابخواهدکه مجمع عمومی عادی
صاحبان سهام شرکت راجهت تعیین جانشین مدیرتصفیه مذکوردعوت نمایدودرصورتی که مجمع عمومی عادی
مزبورتشکیل نگرددیانتواندجانشین مدیرتصفیه راانتخاب نمایدیادرصورتی که مدیرتصفیه متوفی یامحجوریا ورشکسته
توسط دادگاه تعیین شده باشدهرذینفع می تواندتعیین جانشین رااز دادگاه بخواهد .

بخش 00
مقررات جزائی
ماده  - 243اشخاص زیربه حبس تادیبی ازسه ماه تادوسال یابه جزای نقدی ازبیست هزارریال تادویست هزارریال
یابهردومجازات محکوم خواهند شد .

هرکس که عالماوبرخالف واقع پذیره نویسی سهام راتصدیق کندویا برخالف مقررات این قانون اعالمیه پذیره نویسی
منتشرنمایدویامدارک خالف واقع حاکی ازتشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم کندویادرتعیین ارزش آورده
غیرنقدتقلب اعمال کند .
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هرکس درورقه سهم بانام یاگواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده رابیش ازآنچه که
واقعاپرداخت شده است قیدکند .

هرکس ازاعالم مطالبی که طبق مقررات این قانون بایدبه مرجع ثبت شرکتهااعالم کندبعضایاکالخودداری
نمایدویامطالب خالف واقع به مرجع مزبوراعالم دارد .

هرکس سهام یاقطعات سهام راقبل ازبه ثبت رسیدن شرکت ویادر صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته
باشدصادرکند .

هرکس سهام یاقطعات سهام رابدون پذیره نویسی کلیه سرمایه و تادیه حداقل سی وپنج درصدآن ونیزتحویل کلیه
سرمایه غیرنقدصادرکند .
هرکس قبل ازپرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم سهام بی نام یاگواهینامه موقت بی نام صادرکند .

ماده  - 244اشخاص زیربه حبس تادیبی ازسه ماه تایکسال یابه جزای نقدی ازپنجاه هزارریال تاپانصدهزارریال
یابهردومجازات محکوم خواهند شد -
هرکس عالماسهام یاگواهینامه موقت سهام بدون ذکرمبلغ اسمی صادرکندیابفروشدیابه معرض فروش گذارد .
هرکس سهام بی نام راقبل ازآنکه تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشدبفروشدیابه معرض فروش گذارد .

هرکس سهام بانام راقبل ازآنکه اقالسی وپنج درصدمبلغ اسمی آن پرداخت شده باشدصادرکندیابفروشدیابه معرض
فروش گذارد .

ماده  - 245هرکس عالمادرهریک ازعملیات مذکوردر ماده  244شرکت کند.یاانجام آن عملیات راتسهیل نمایدبرحسب
موردبه مجازات شریک یا معاون محکوم خواهدشد .

ماده  - 246رئیس واعضاءهیئت مدیره هر شرکت سهامی درصورت ارتکاب هریک ازجرائم زیربه حبس تادیبی
ازدوماه تاششماه یابه جزای نقدی ازسی هزارتاسیصدهزارریال یابهردومجازات محکوم خواهندشد .

درصورتی که ظرف مهلت مقرردراین قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت رامطالبه نکنندویادوماه
قبل ازپایان مهلت مذکورمجمع فوق العاده راجهت تقلیل سرمایه شرکت تامیزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند .
درصورتی که قبل ازپرداخت کلیه سرمایه شرکت بصدوراوراق قرضه مبادرت کرده یاصدورآن رااجازه دهند .

ماده  - 247درموردبندیک ماده 246درصورتی که هریک ازاعضاءهیئت مدیره قبل ازانقضاءمهلت مقرردرجلسه هیئت
مزبورصریحااعالم کندکه باید تکلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزائی عمل شودوبه این اعالم ازطرف سایر
اعضاءهیئت مدیره توجه نشودوجرم تحقق پیداکندعضوهیئت مدیره که تکلیف قانونی رااعالم کرده است مجرم
شناخته نخواهدشدسلب مسئولیت جزائی ازعضو هیئت مدیره منوط به این است که عضوهیئت مدیره عالوه براعالم
تکلیف قانونی درجلسه هیئت مزبورمراتب راازطریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک ازاعضاءهیئت مدیره اعالم
نماید.درصورتی که جلسات هیئت مدیره بهر علت تشکیل نگردداعالم ازطریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب
مسئولیت جزائی ازعضوهیئت مدیره کافی است .

ماده  - 248هرکس اعالمیه پذیره نویسی سهام یااطالعیه انتشاراوراق قرضه شرکت سهامی رابدون امضاهای
مجازونام ونشانی موسسین یا مدیران شرکت منتشرکندبه جزای نقدی ازده هزارتاسی هزارریال محکوم خواهدشد .

ماده  - 249هرکس باسوءنیت برای تشویق مردم به تعهدخریداوراق بهادار شرکت سهامی به صدوراعالمیه پذیره
نویسی سهام یااطالعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطالعات نادرست یاناقص باشدمبادرت نمایدویااز روی سوءنیت
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جهت تهیه اعالمیه یااطالعیه مزبوراطالعات نادرست یاناقص داده باشدبه مجازات شروع به
کالهبرداری محکوم خواهدشدوهرگاه اثری براین اقدامات مترتب شده باشدمرتکب درحکم کالهبرداری بوده وبه
مجازات مقرر محکوم خواهدشد .

ماده  - 253رئیس واعضاءهیئت مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تادیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت وقبل
ازانقضاءدوسال تمام ازتاریخ ثبت شرکت وتصویب دوترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت به صدوراوراق قرضه
نمایندبه جزای نقدی ازبیست هزارریال تادویست هزارریال محکوم خواهندشد .

ماده  - 251رئیس واعضاءهیئت مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون رعایت مقررات ماده 56این قانون مبادرت به
صدوراوراق قرضه بنمایدبه حبس تادیبی ازسه ماه تادوسال وجزای نقدی ازبیست هزارریال تادویست هزار ریال
محکوم خواهندشد .

ماده  - 252رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل هر شرکت سهامی عمومی که نکات مندرج در ماده 63این قانون
رادراوراق قرضه قیدننمایندبه جزای نقدی بیست هزارریال تادویست هزارریال محکوم خواهندشد .

ماده  - 253اشخاص زیربه حبس تادیبی ازسه ماه تایکسال یابه جزای نقدی ازبیست هزارتادویست هزارریال
یابهردومجازات محکوم خواهندشد .
هرکس عامدامانع حضوردارنده سهم شرکت درجلسات مجامع عمومی صاحبان سهم بشود .

هرکس باخدعه ونیرنگ خودرادارنده سهم یاقطعات سهم معرفی کند وبه این طریق دراخذرای در مجمع عمومی
عمومی صاحبان سهام شرکت نمایداعم از آنکه اینکاراشخصایاتوسط دیگری انجام دهد .

ماده  - 254رئیس واعضاءهیئت مدیره شرکت سهامی که حداکثرتا6ماه پس ازپایان هرسال مالی مجمع عمومی
عادی صاحبان سهام رادعوت نکنندیا مدارک مقرردر ماده 232رابموقع تنظیم وتسلیم ننمایدبه حبس ازدوتاششماه یابه
جزای نقدی ازبیست هزارتادویست هزارریال یابهردومجازات محکوم خواهندشد .

ماده  - 255رئیس واعضاءهیئت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین درمجمع رامطابق ماده 99تنظیم
نکنندبه جزای نقدی ازبیست هزارتادویست هزارریال محکوم خواهندشد .

ماده  - 256هیئت رئیسه هر مجمع عمومی که صورت جلسه مذکوردر ماده  135راتنظیم نکند.به مجازات مذکوردر
ماده قبل محکوم خواهدشد .

ماده  - 257رئیس واعضاءهیئت رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رای صاحبان سهام رارعایت نکرده
باشندبه مجازات مذکوردر ماده  255محکوم خواهندشد .
ماده  - 258اشخاص زیر به حبس تادیبی از یکسال تا سه سال محکوم خواهند شد :

رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارائی و ترازنامه یا به استناد صورت دارائی و
ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند .

رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت
به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشد .

رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخالف منافع شرکت برای مقاصد
شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیرمستقیم درآن ذینفع می باشند مورد استفاده
قرار دهند .
صفحه  18از 121

دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  -قوانین و مقررات مدیریت نهادهای بازار سرمایه

رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوءنیت از اختیارات خود برخالف
منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا بخاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیرمستقیم درآن
ذینفع می باشند استفاده کنند .

ماده  - 259رئیس واعضای هیئت مدیره شرکت که متعمدا مجمع عمومی صاحبان سهام رادرهرموقع که انتخاب
بازرسان شرکت بایدانجام پذیردبه این منظوردعوت ننمایندویا بازرسان شرکت رابه مجامع عمومی صاحبان سهام
دعوت نکنندبه حبس ازدوتاششماه یاجزای نقدی ازبیست هزارتادویست هزار ریال یابهردومجازات محکوم خواهندشد .

ماده  - 263رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل که عامدامانع یامخل انجام وظایف بازرسان شرکت
بشوندیااسنادومدارکی راکه برای انجام وظایف آنهاالزم است دراختیار بازرسان قرارندهندبه حبس تادیبی ازسه ماه
تادوسال یابجزای نقدی ازبیست هزارریال تادویست هزارریال یابه هردو مجازات محکوم خواهندشد .

ماده  - 261رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل هر شرکت سهامی که قبل ازبه ثبت رسیدن افزایش سرمایه
یادرصورتی که ثبت افزایش سرمایه مزورانه یابدون رعایت تشریفات الزم انجام گرفته باشدسهام یاقطعات سهام
جدیدصادرومنتشرکنندبه جزای نقدی ازده هزارریال تایکصدهزارریال محکوم خواهندشد.ودرصورتی که قبل ازپرداخت
تمامی مبلغ اسمی سهام سابق مبادرت بصدوروانتشارسهام جدیدیاقطعات سهام جدیدبنمایدبه حبس تادیبی ازدو ماه
تاششماه وبه جزای نقدی ازبیست هزارتادویست هزارریال محکوم خواهند شد .

ماده  - 262رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیربشوندبه جزای نقدی
ازبیست هزارتادویست هزارریال محکوم خواهندشد .

درصورتی که درموقع افزایش سرمایه شرکت به استثنای مواردی که در این قانون پیش بینی شده است حق تقدم
صاحبان سهام رانسبت به پذیره نویسی وخریدسهام جدیدورعایت نکنندویامهلتی راکه جهت پذیره نویسی سهام جدید
بایددرنظرگرفته شودبه صاحبان سهام ندهند .

درصورتی که شرکت قبالاوراق قرضه قابل تعویض باسهم منتشرکرده باشدحقوق دارندگان اینگونه اوراق قرضه
رانسبت به تعویض اوراق آنهابا سهام شرکت درنظرگرفته یاقبل ازانقضاءمدتی که طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل
تعویض باسهام شرکت است اوراق قرضه جدیدقابل تعویض یاقابل تبدیل به سهام منتشرکنندیاقبل ازتبدیل یاتعویض
اوراق قرضه یابازپرداخت مبلغ آنهاسرمایه شرکت رامستهلک سازندیاآن راازطریق بازخریدسهام کاهش دهندیااقدام به
تقسیم اندوخته کنندیادرنحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند
ماده  - 263رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل هر شرکت سهامی که عالمابرای سلب حق تقدم ازصاحبان سهام
نسبت به پذیره نویسی سهام جدیدبه مجمع عمومی اطالعات نادرست بدهندیااطالعات نادرست راتصدیق کنندبه
حبس ازششماه تاسه سال یابه جزای نقدی ازیکصدهزارریال تایک میلیون ریال یابهره ومجازات محکوم خواهندشد .

ماده  - 264رئیس واعضاءهیئت مدیره هر شرکت سهامی که درموردکاهش سرمایه عالمامقررات زیررارعایت نکنندبه
جزای نقدی ازبیست هزارریال تادویست هزارریال محکوم خواهندشد -
درصورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام .

درصورتی که پیشنهادراجع به کاهش سرمایه حداقل چهل وپنج روزقبل ازتشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس
شرکت تسلیم نشده باشد .
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درصورتی که تصمیم مجمع عمومی دائربرتصویب کاهش سرمایه ومهلت وشرائط آن
درروزنامه رسمی وروزنامه کثیراالنتشاری که اعالنات مربوط به شرکت درآن نشرمی گرددآگهی نشده باشد .

ماده  - 265رئیس واعضاءهیئت مدیره هر شرکت سهامی که درصورت از میان رفتن بیش ازنصف سرمایه شرکت
براثرزیانهای وارده حداکثرتادوماه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام رادعوت ننمایندتاموضوع انحالل یابقاء
شرکت موردشورورای واقع شودوحداکثرتایکماه نسبت به ثبت وآگهی تصمیم مجمع مذکوراقدام ننمایندبه حبس
ازدوماه تاششماه یابه جزای نقدی ازده هزارریال تایکصدهزارریال یابهردومجازات محکوم خواهندشد .

ماده  - 266هرکس باوجودمنع قانونی عالماسمت بازرسی رادر شرکت سهامی بپذیردوبه آن عمل کندبه حبس تادیبی
ازدوماه تاششماه یاجزای نقدی ازبیست هزارتایکصدهزارریال یابه هردومجازات محکوم خواهدشد .

ماده  - 267هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالما راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی درگزارشهای خود
اطالعات خالف حقیقت بدهد و یا اینگونه اطالعات را تصدیق کند به حبس تادیبی ازسه ماه تا دو سال محکوم
خواهد شد .

ماده  - 268مدیریا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالمامرتکب جرائم زیربشوندبه حبس تادیبی ازدوماه
تاششماه یابه جزای نقدی ازبیست هزارتا دویست هزارریال یابه هردومجازات محکوم خواهندشد -

درصورتی که ظرف یکماه پس ازانتخاب تصمیم راجع به انحالل شرکت ونام ونشانی خودرابه مرجع ثبت شرکتهااعالم
نکنند .

درصورتی که تاششماه پس ازشروع به امرتصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان شرکت رادعوت نکرده وضعیت اموال
ومطالبات وقروض شرکت ونحوه تصفیه امور شرکت ومدتی راکه جهت پایان دادن به امرتصفیه الزم می داندبه اطالع
مجمع عمومی نرسانند .

درصورتی که قبل ازخاتمه امرتصفیه همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت رابارعایت شرایط
وتشریفاتی که دراین قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی شده است دعوت نکرده صورت دارائی منقول وغیر منقول
وترازنامه وحساب سود و زیان عملیات خودرابه ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تاآن موقع انجام داده اندبه مجمع
مذکورتسلیم نکنند .
درصورتی که درخاتمه دوره تصدی خودبدون آنکه تمدیدمدت ماموریت خودراخواستارشوندبه عملیات خودادامه دهند .
درصورتی که ظرف یکماه پس ازختم تصفیه مراتب رابه مرجع ثبت شرکتهااعالم ننمایند .

درصورتی که پس ازاعالم ختم به تصفیه وجوهی راکه باقیمانده است درحساب مخصوصی دریکی ازبانکهای ایرانی
تودیع ننمایدودرصورت اسامی بستانکاران وصاحبان سهامی راکه حقوق خودرااستیفاءنکرده اندبه آن بانک تسلیم نکرده
مراتب راطی آگهی ختم تصفیه به اطالع اشخاص ذینفع نرسانند .

ماده  - 269مدیرتصفیه یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر شوندبه حبس تادیبی ازیک سال تاسه
سال محکوم خواهندشد -

درصورتی که اموال یااعتبارات شرکت درحال تصفیه رابرخالف منافع شرکت یابرای مقاصدشخصی یابرای شرکت
یاموسسه دیگری که خودبطور مستقیم یاغیرمستقیم درآن ذینفع می باشندمورداستفاده قراردهند .

درصورتی که برخالف ماده 213به انتقال دارائی شرکت مبادرت کنند یابدون رعایت حقوق بستانکاران وموضوع کردن
قروضی که هنوزموعدتادیه آن نرسیده دارائی شرکت رابین صاحبان سهام تقسیم نمایند .
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مبحث دوم  -شرکت بامسئولیت محدود
ماده  - 94شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که بین دویاچندنفربرای امورتجارتی تشکیل شده وهریک
ازشرکاءبدون اینکه سرمایه به سهام یاقطعات سهام تقسیم شده باشدفقط تامیزان سرمایه خوددر شرکت مسئول
قروض و تعهدات شرکت است .

ماده  - 95دراسم شرکت بایدعبارت (بامسئولیت محدود)قیدشودواالآن شرکت درمقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی
محسوب وتابع مقررات آن خواهد بود .

اسم شرکت نبایدمتضمن اسم هیچیک ازشرکاءباشدواالشریکی که اسم اودر اسم شرکت قیدشده درمقابل اشخاص
ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهدداشت .

ماده  - 96شرکت بامسئولیت محدودوقتی تشکیل می شودکه تمام سرمایه نقدی تادیه وسهم الشرکه غیرنقدی
نیزتقدیم وتسلیم شده باشد .

ماده  - 97در شرکت نامه بایدصراحتاقیدشده باشدکه سهم الشرکه های غیرنقدی هرکدام به چه میزان تقویم شده
است .

ماده  - 98شرکاءنسبت به قیمتی که درحین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده درمقابل
اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند .
ماده  - 99مرورزمان دعاوی ناشی ازمقررات فوق ده سال ازتاریخ تشکیل شرکت است .

ماده  - 133هر شرکت بامسئولیت محدودکه برخالف مواد 96و97تشکیل شده باشدباطل وازدرجه اعتبارساقط است
لیکن شرکاءدرمقابل اشخاص ثالث حق استنادبه این بطالن ندارند .

ماده  - 131اگرحکم بطالن شرکت به استناد ماده قبل صادرشودشرکائی که بطالن مستندبعمل آنهااست وهیئت
نظارومدیرهائی که درحین حدوث سبب بطالن یابالفاصله پس ازآن به سرکاربوده وانجام وظیفه نکرده انددرمقابل
شرکاء دیگرواشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه ازاین بطالن متضامنامسئول خواهندبودمدت مرورزمان ده سال
ازتاریخ حدوث موجب خواهندبود .

ماده  - 132سهم الشرکه که شرکاءنمی توانندبه شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم ازبااسم ویابی اسم وغیره
درآیدسهم الشرکه رانمی توان منتقل به غیرنمودمگربارضایت عده ازشرکاءکه الاقل سه ربع سرمایه متعلق به آنهابوده
واکثریت عددی نیزداشته باشند .
ماده  - 133انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهدآمدمگربموجب سندرسمی .

ماده  - 134شرکت بامسئولیت محدودبوسیله یک یاچندنفرمدیرموظف یاغیرموظف که ازبین شرکاءیاازخارج برای
مدت محدودیانامحدودی معین می شونداداره می گردد .

ماده  - 135مدیران شرکت کلیه اختیارات الزمه رابرای نمایندگی و اداره شرکت خواهندداشت مگراینکه در اساسنامه
غیراین ترتیب مقررشده باشدهرقراردادی راجع به محدودکردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده
درمقابل اشخاص ثالث باطل وکان لم یکن است .

ماده  - 136تصمیمات راجع به شرکت بایدبه اکثریت الاقل نصف سرمایه اتخاذشود  ،اگردردفعه اول این اکثریت
حاصل نشدبایدتمام شرکاءمجددا دعوت شونددراین صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاءاتخاذمی شوداگر چه
اکثریت مزبوردارای نصف سرمایه نباشد  ،اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخالف مراتب فوق مقرردارد .
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ماده  - 137هریک ازشرکاءبه نسبت سهمی که در شرکت دارددارای رای
خواهدبودمگراینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقررداشته باشد .

ماده  - 138روابط بین شرکاءتابع اساسنامه است اگردر اساسنامه راجع به تقسیم نفع وضررمقررات خاصی نباشدتقسیم
مزبوربه نسبت سرمایه شرکاء بعمل خواهدآمد .

ماده  - 139هر شرکت بامسئولیت محدودکه عده شرکاءآن بیش ازدوازده نفرباشدبایددارای هیئت نظاربوده وهیئت
مزبورالاقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاءراتشکیل دهد.هیئت نظاربایدبالفاصله بعدازانتخاب شدن تحقیق
کرده واطمینان حاصل کندکه دستور مواد 96و97رعایت شده است .
هیئت نظارمی تواندشرکاءرابرای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید .
مقررات مواد 165و167و168و173درمورد شرکت های بامسئولیت محدود نیزرعایت خواهدشد .
ماده  - 113شرکاءنمی توانندتبعیت شرکت راتغییردهندمگربه اتفاق آراء .

ماده  - 111هرتغییردیگری راجع به اساسنامه بایدبااکثریت عددی شرکاءکه الاقل سه ربع سرمایه رانیزداراباشندبعمل
آیدمگراینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقررشده باشد .
ماده  - 112درهیچ مورداکثریت شرکاءنمی تواندشریکی رامجبوربه ازدیادسهم الشرکه خودکند .

ماده  - 113مفاد ماده 78این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت های بامسئولیت محدودنیزالزم
الرعایه است .
ماده  - 114شرکت بامسئولیت محدوددرمواردذیل منحل می شود -

الف  -درموردفقرات 1و2و 3ماده 93
ب  -درصورت تصمیم عده ازشرکاءکه سهم الشرکه آنهابیش ازنصف سرمایه شرکت باشد .

ج  -درصورتی که بواسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت ازبین رفته ویکی ازشرکاءتقاضای انحالل کرده
ومحکمه دالئل اوراموجه دیده وسایرشرکاء حاضرنباشندسهمی راکه درصورت انحالل به اوتعلق می گیردپرداخته
واورااز شرکت خارج کنند .

د  -درموردفوت یکی ازشرکاءاگربموجب اساسنامه پیش بینی شده باشد ماده  - 115اشخاص ذیل کالهبردارمحسوب
می شوند -

الف  -موسسین و مدیرانی که برخالف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی وتقویم وتسلیم سهم الشرکه غیرنقدی
رادراوراق واسنادی که بایدبرای ثبت شرکت بدهنداظهارکرده باشند .
ب  -کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی رابیش ازقیمت واقعی آن تقویم کرده باشند .
ج  -مدیرانی که بانبودن صورت دارائی یابه استنادصورت دارائی مزورمنافع موهومی رابین شرکاءتقسیم کنند .

مبحث سوم  -شرکت تضامنی
ماده  - 116شرکت تضامنی شرکتی است که درتحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دویاچندنفربامسئولیت
تضامنی تشکیل می شود  -اگردارائی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشدهریک ازشرکاءمسئول پرداخت تمام
قروض شرکت است .
قراری که بین شرکاءبرخالف این ترتیب داده شده باشددرمقابل اشخاص کان لم یکن خواهدبود .
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ماده  - 117دراسم شرکت تضامنی بایدعبارت ( شرکت تضامنی )والاقل اسم یک
نفرازشرکاءذکرشود.درصورتی که اسم شرکت مشتمل براسامی تمام شرکاء نباشدبایدبعدازاسم شریک یاشرکائی که
ذکرشده است عبارتی ازقبیل (وشرکاء)یا(وبرادران )قیدشود .

ماده  - 118شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شودکه تمام سرمایه نقدی تادیه وسهم الشرکه غیرنقدی نیزتقویم
وتسلیم شده باشد .

ماده  - 119در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاءتقسیم می شودمگرآنکه شرکت نامه غیرازاین
ترتیب رامقررداشته باشد .
ماده  - 123در شرکت تضامنی شرکاءبایدالاقل یک نفرازمیان خودیااز خارج بسمت مدیری معین نمایند .
ماده  - 121حدودمسئولیت مدیریا مدیران شرکت تصامنی همان است که در ماده  51مقررشده .

ماده  - 122در شرکتهای تضامنی اگرسهم الشرکه یک یاچندنفرغیرنقدی باشدبایدسهم الشرکه مزبورقبالبه تراضی
تمام شرکاءتقویم شود .
ماده  - 123در شرکت تضامنی هیچیک ازشرکاءنمی تواندسهم خودرابه دیگری منتقل کندمگربه رضایت تمام شرکاء .

ماده  - 124مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن بایداز خود شرکت به عمل آیدوپس ازانحالل
طلبکاران شرکت می تواندبرای وصول مطالبات خودبه هریک ازشرکاءکه بخواهندویابه تمام آنهارجوع کنند  ،در
هرحال هیچیک ازشرکاءنمی توانندبه استناداینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم اودر شرکت تجاوزمی
نمایدازتادیه قروض شرکت امتناع ورزد .فقط درروابط بین شرکاءمسئولیت هریک ازآنهادرتادیه قروض شرکت به
نسبت سرمایه خواهدبودکه در شرکت گذاشته است آنهم درصورتی که در شرکت  -نامه ترتیب دیگری اتخاذنشده
باشد .

ماده  - 125هرکس بعنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناباسایرشرکاءمسئول قروضی
هم خواهندبودکه شرکت قبل ازوروداو داشته اعم ازاینکه دراسم شرکت تغییری داده شده یانشده باشد.هرقراری که
بین شرکاءبرخالف این ترتیب داده شده باشددرمقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهدبود .

ماده  - 126هرگاه شرکت تضامنی منحل شودمادام که قروض شرکت از دارائی آن تادیه نشده هیچیک ازطلبکاران
شخصی شرکاءحقی درآن دارائی نخواهدداشت.اگردارائی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران
شرکت حق دارندبقیه طلب خودراازتمام یافردفردشرکاءضامن مطالبه کنندولی دراین موردطلبکاران شرکت برطلبکاران
شخصی شرکاءحق تقدم نخواهندداشت .

ماده  - 127به ورشکستگی شرکت تضامنی بعدازانحالل نیزمی توان حکم داد مشروط به اینکه دارائی شرکت تقسیم
نشده باشد .

ماده  - 128ورشکستگی شرکت مالزمه قانونی با ورشکستگی شرکاءو ورشکستگی بعضی ازشرکاءمالزمه قانونی با
ورشکستگی شرکت ندارد .

ماده  - 129طلبکاران شخصی شرکاءحق ندارندطلب خودراازدارائی شرکت تامین یاوصول کنندولی می توانندنسبت به
سهمیه مدیون خودازمنافع شرکت سهمی که درصورت انحالل شرکت ممکن است به مدیون مزبورتعلق گیردهر اقدام
قانونی که مقتضی باشدبعمل آورند .
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طلبکاران شخصی شرکاءدرصورتی که نتوانسته باشندطلب خودرااز دارائی شخصی مدیون
خودوصول کنندوسهم مدیون ازمنافع شرکت کافی برای تادیه طلب آنهانباشدمی توانندانحالل شرکت
راتقاضانمایند(اعم ازاینکه شرکت برای مدت محدودیاغیرمحدودتشکیل شده باشد)مشروط براینکه الاقل ششماه قبل
قصدخودرابه وسیله اظهارنامه رسمی به اطالع شرکت رسانیده باشنددراین صورت شرکت یابعضی ازشرکاءمی
توانندمادام که حکم نهائی انحالل صادرنشده باتادیه طلب دائنین مزبورتاحددارائی مدیون در شرکت یاباجلب رضایت
آنان بطریق دیگرازانحالل شرکت جلوگیری کنند .

ماده  - 133نه مدیون شرکت می توانددرمقابل طلبی که ممکن است ازیکی از شرکاءداشته باشداستنادبه تهاترکندنه
خودشریک می توانددرمقابل قرضی طلبکاراوبه شرکت داشته باشدبه تهاتراستنادنماید.معذلک کسی که طلبکار شرکت
ومدیون به یکی ازشرکاءبوده وپس ازانحالل شرکت طلب اوالوصول مانده درمقابل آن شریک حق استنادبه
تهاترخواهدداشت .

ماده  - 131درصورت ورشکستگی یکی ازشرکاءوهمچنین درصورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی
ازشرکاءبموجب ماده 129انحالل شرکت راتقاضاکردسایر شرکاءمی توانندسهمی آن شریک راازدارائی شرکت نقداتادیه
کرده واورااز شرکت خارج کنند .

ماده  - 132اگردرنتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاءکم شودمادام که این کمبودجبران نشده تادیه هرنوع
منفعت به شرکاءممنوع است .

ماده  - 133جزدرموردفوق هیچیک ازشرکاءرا شرکت نمی تواندبه تکمیل سرمایه که بعلت ضررهای وارده کم شده
است ملزم کرده ویااورامجبورنماید بیش ازآنچه که در شرکت نامه مقررشده است به شریک سرمایه دهد .

ماده  - 134هیچ شریکی نمی تواندبدون رضایت سایرشرکاء(بحساب شخص خودیابحساب شخص ثالث )تجارتی
ازنوع تجارت شرکت نموده وبعنوان شریک ضامن یاشریک بامسئولیت محدوددر شرکت دیگری که نظیرآن تجارت را
داردداخل شود .

ماده  - 135هر شرکت تضامنی می تواندباتصویب تمام شرکاءبه شرکت سهامی مبدل گردددراین صورت رعایت تمام
مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است .
ماده  - 136شرکت تضامنی درمواردذیل منحل می شود -
الف  -درموردفقرات 1و2و 3ماده . 93

ب  -درصورت تراضی تمام شرکاء
ج درصورتی که یکی ازشرکاءبه دالئلی انحالل شرکت راازمحکمه تقاضا نمایدومحکمه آن دالئل راموجه دانسته حکم
به انحالل بدهد .
د  -درصورت فسخ یکی ازشرکاءمطابق ماده . 137
ه  -درصورت ورشکستگی یکی ازشرکاءمطابق ماده . 138
و  -درصورت فوت یامحجوریت یکی ازشرکاءمطابق مواد 139و. 143

تبصره  -درموردبند"ج "هرگاه دالئل انحالل منحصرامربوط به شریک یا شرکاءمعین باشدمحکمه می تواندبه تقاضای
سایرشرکاءبجای انحالل حکم اخراج آن شریک یاشرکای معین رابدهد .
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ماده  - 137فسخ شرکت درصورتی ممکن است که در اساسنامه این حق ازشرکاء سلب
نشده وناشی ازقصداضرارنباشدتقاضای فسخ بایدششماه قبل ازفسخ کتبا به شرکاءاعالم شود .
اگرموافق اساسنامه بایدسال به سال به حساب شرکت رسیدگی شودفسخ درموقع ختم محاسبه سالیانه بعمل می آید .

ماده  - 138درمورد ورشکستگی یکی ازشرکاءانحالل وقتی صورت می گیردکه مدیرتصفیه کتباتقاضای انحالل
شرکت رانموده وازتقاضای مزبورشش ماه گذشته و شرکت مدیرتصفیه راازتقاضای انحالل منصرف نکرده باشد .
ماده  - 139درصورت فوت یکی ازشرکاءبقاء شرکت موقوف به رضایت سایرشرکاءوقائم مقام متوفی خواهدبود .

اگرسایرشرکاءبه بقاء شرکت تصمیم نموده باشندقائم مقام متوفی باید یک ماه ازتاریخ فوت رضایت یاعدم رضایت
خودراراجع به بقاء شرکت کتبا اعالم نمایددرصورتی که قائم مقام متوفی رضایت خودرااعالم نمودنسبت به اعمال
شرکت درمدت مزبورازنفع وضررشریک خواهدبودولی درصورت اعالم عدم رضایت درمنافع حاصله درمدت
مذکورشریک بوده ونسبت به ضررآن مدت سهیم نخواهدبود .
سکوت تاانقضای یکماه درحکم اعالم رضایت است .
ماده  - 143درموردمحجوریت یکی ازشرکاءمطابق مدلول ماده فوق عمل خواهدشد .

مبحث چهارم
در شرکت مختلط غیرسهامی
ماده  - 141شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امورتجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک
یاچندنفرشریک ضامن ویک یاچندنفرشریک با مسئولیت محدودبدون انتشارسهام تشکیل می شود.شریک ضامن
مسئول کلیه قروضی است که ممکن است عالوه بردارائی شرکت پیداشودشریک بامسئولیت محدودکسی است که
مسئولیت اوفقط تامیزان سرمایه ایست که در شرکت گذارده ویابایستی بگذارد.دراسم شرکت بایدعبارت ( شرکت
مختلط ) والاقل اسم یکی ازشرکاءضامن قیدشود .
ماده  - 142روابط بین شرکاءبارعایت مقررات ذیل تابع شرکت نامه خواهدبود .

ماده  - 143هریک ازشرکاءبامسئولیت محدودکه اسمش جزءاسم شرکت باشددرمقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن
محسوب خواهدشد.هرقراری که برخالف این ترتیب بین شرکاءداده شده باشددرمقابل اشخاص ثالث بی اثر است .

ماده  - 144اداره شرکت مختلط غیرسهامی بعهده شریک یاشرکای ضامن وحدوداختیارات آنهاهمان است که
درموردشرکاء شرکت تضامنی مقرراست .

ماده  - 145شریک بامسئولیت محدودنه بعنوان شریک حق اداره کردن شرکت راداردنه اداره امور شرکت ازوظایف
اواست .

ماده  - 146اگرشریک بامسئولیت محدودمعامله ای برای شرکت کنددر موردتعهدات ناشیه ازآن معامله درمقابل طرف
معامله حکم شریک ضامن را خواهدداشت مگراینکه تصریح کرده باشدمعامله رابه سمت وکالت ازطرف شرکت انجام
می دهد .

ماده  - 147هرشریک بامسئولیت محدودحق نظارت درامور شرکت داشته ومی تواندازروی دفاترواسناد شرکت برای
اطالع شخص خودراجع به وضعیت مالی شرکت صورت خالصه ترتیب دهد.هرقراردادی که بین شرکاءبرخالف این
ترتیب داده شودازدرجه اعتبارساقط است .
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ماده  - 148هیچ شریک بامسئولیت محدودنمی تواندبدون رضایت سایر شرکاءشخص ثالثی
راباانتقال تمام یاقسمتی ازسهم الشرکه خودبه اوداخل در شرکت کند .

ماده  - 149اگریک یاچندنفرازشرکاءبامسئولیت محدودحق خودرادر شریک بدون اجازه سایرین کالیابعضابه شخص
ثالثی واگذارنمایندشخص مزبورنه حق دخالت دراداره شرکت ونه حق تفتیش درامور شرکت راخواهد داشت .

ماده  - 153درموردتعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل ازثبت شرکت کرده باشدشریک
بامسئولیت محدوددرمقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهدبودمگرثابت نمایدکه اشخاص
مزبورازمحدودبودن مسئولیت اواطالع داشته اند .
ماده  - 151شریک ضامن راوقتی می توان شخصابرای قروض شرکت تعقیب نمودکه شرکت منحل شده باشد .

ماده  - 152هرگاه شرکت بطریقی غیراز ورشکستگی منحل شودوشریک با مسئولیت محدودهنوزتمام یاقسمتی
ازسهم الشرکه خودرانپرداخته ویاپس ازتادیه مستردداشته است طلبکاران شرکت حق دارندمعادل آنچه که ازبابت سهم
الشرکه باقی مانده است مستقیمابرعلیه شریک بامسئولیت محدوداقامه دعوی نمایند .
اگر شرکت ورشکست شودحق مزبوررامدیرتصفیه خواهدداشت .

ماده  - 153اگردرنتیجه قراردادباشرکاءضامن ویادراثربرداشت قبلی ازسرمایه شرکت بامسئولیت محدودازسهم الشرکه
خودکه به ثبت رسیده است بکاهداین تقلیل مادام که به ثبت نرسیده وبرطبق مقررات راجعه به نشر شرکتهامنتشرنشده
است درمقابل طلبکاران شرکت معتبرنبوده وطلبکاران مزبورمی تواندبرای تعهداتی که ازطرف شرکت قبل ازثبت
وانتشارتقلیل سرمایه بعمل آمده است تادیه همان سرمایه اولیه شریک بامسئولیت محدود رامطالبه نمایند .

ماده  - 154به شریک بامسئولیت محدودفرع نمی توان دادمگردرصورتی موجب کسرسرمایه اودر شرکت
نشوداگردرنتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شریک بامسئولیت محدودکسرشده مادام که این کمبودجبران نشده
تادیه هرربح یامنفعتی به اوممنوع است .

هرگاه وجهی برخالف حکم فوق تادیه گردیدشریک بامسئولیت محدودتا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت
است مگردرموردی که باحسن نیت و به اعتباربیالن مرتبی وجهی گرفته باشد .

ماده  - 155هرکس بعنوان شریک بامسئولیت محدوددر شرکت مختلط غیرسهامی موجودی داخل شودتامعادل سهم
الشرکه خودمسئول قروضی خواهدبود که شرکت قبل ازوروداوداشته خواه اسم شرکت عوض شده یانشده
باشد.هرشرطی که برخالف این ترتیب باشددرمقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهدبود .

ماده  - 156اگر شرکت مختلط غیرسهامی ورشکست شوددارائی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده
وطلبکاران شخصی شرکاءدرآن حقی ندارند  ،سهم الشرکه شرکاءبامسئولیت محدودنیزجزودارائی شرکت نیزمحسوب
است .

ماده  - 157اگردارائی شرکت برای تادیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارندبقیه طلب خودراازدارائی
شخصی تمام یاهریک ازشرکاء ضامن وصول کننددراین صورت بین طلبکاران شرکت وطلبکاران شخصی شرکاء
ضامن تفاوتی نخواهدبود .

ماده  - 158درصورت ورشکستگی یکی ازشرکاءبامسئولیت محدودخود شرکت یاطلبکاران آن باطلبکاران شخصی
شریک مزبورمتساوی الحقوق خواهند بود .
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ماده  - 159مقررات مواد 129و133در شرکتهای مختلط غیرسهامی نیز الزم الرعایه است .

ماده  - 163اگرشریک ضامن بیش ازیک نفرباشدمسئولیت آنهادر مقابل طلبکاران وروابط آنهابایکدیگرتابع مقررات
راجع به شرکتهای تضامنی است .
ماده  - 161مقررات مواد 143 ، 139 ، 138 ، 137 ، 136درمورد شرکتهای مختلط غیرسهامی نیزجاری است .
مرگ یامحجوریت یا ورشکستگی شریک یاشرکاءبامسئولیت محدود موجب انحالل شرکت نمی شود .

مبحث پنجم
شرکت مختلط سهامی
ماده  - 162شرکت مختلط سهامی شرکتی است که درتحت اسم مخصوصی بین یکعددشرکاءسهامی ویک
یاچندنفرشریک ضامن تشکیل می شود .

شرکاءسهامی کسانی هستندکه سرمایه آنهابصورت سهام یاقطعات سهام متساوی القیمه درآمده ومسئولیت آنهاتامیزان
همان سرمایه است که در شرکت دارند .

شریک ضامن کسی است که سرمایه اوبصورت سهام درنیامده ومسئول کلیه قروضی است که ممکن است عالوه
بردارائی شرکت پیداشوددرصورت تعددشریک ضامن مسئولیت آنهادرمقابل طلبکاران وروابط آنهابایکدیگرتابع مقررات
شرکت تضامنی خواهدبود .
ماده  - 163دراسم شرکت بایدعبارت ( شرکت مختلط)والاقل اسم یکی از شرکاءضامن قیدشود .
ماده  - 164مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یاشرکاء ضامن است .

ماده  - 165درهریک از شرکتهای مختلط سهامی هیئت الاقل مرکب ازسه نفرازشرکاءبرقرارمی شودواین هیئت را
مجمع عمومی شرکاءبالفاصله بعداز تشکیل قطعی شرکت وقبل ازهراقدامی درامور شرکت معین می کند  ،انتخاب
هیئت برحسب شرائط مقرردر اساسنامه شرکت تجدیدمیشودودرهرصورت اولین هیئت نظاربرای یکسال انتخاب
خواهدشد .

ماده  - 166اولین هیئت نظاربایدبعدازانتخاب شدن بالفاصله تحقیق واطمینان حاصل کندکه تمام مقررات مواد ، 28
 53 ، 41 ، 38 ، 29این قانون رعایت شده است .

ماده  - 167اعضاءهیئت نظارازجهت اعمال اداری ونتایج حاصله ازآن هیچ مسئولیتی ندارندلیکن هریک ازآنهادرانجام
ماموریت خودبرطبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال وتقصیرات خودمی باشند .

ماده  - 168اعضاءهیئت نظاردفاتروصندوق وکلیه اسناد شرکت راتحت تدقیق درآورده همه ساله راپرتی به مجمع
عمومی می دهندوهرگاه درتنظیم صورت دارائی بی ترتیبی وخطائی مشاهده نماینده درراپرت مذکورذکرنموده واگر
مخالفتی باپیشنهادمدیر شرکت درتقسیم منافع داشته باشنددالئل خودرا بیان می کنند .

ماده  - 169هیئت نظارمی تواندشرکاءرابرای انعقاد مجمع عمومی دعوت نمایدوباموافقت رای مجمع مزبوربرطبق فقره
(ب ) ماده  181شرکت رامنحل کند .

ماده  - 173تاپانزده روزقبل ازانعقاد مجمع عمومی هرصاحب سهمی می تواند(خودیانماینده او)درمرکزاصلی شرکت
حاضرشده ازصورت بیالن و صورت دارائی وراپورت هیئت نظاراطالع حاصل کند .
ماده  - 171ورشکستگی هیچیک ازشرکاءضامن موجب انحالل شرکت نخواهد شدمگردرمورد ماده . 138
ماده  - 172حکم مواد 124و134درمورد شرکت مختلط سهامی وشرکاءضامن آن جاری است .
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ماده  - 173هرگاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شودشرکاءسهامی تمام قیمت سهام
خودرانپرداخته باشندمدیرتصفیه آنچه راکه برعهده آنهاباقی است وصول می کند .

ماده  - 174اگر شرکت بطریقی غیراز ورشکستگی منحل شدهریک از طلبکاران شرکت می تواندبهریک
ازشرکاءسهامی که ازبابت قیمت سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده درحدودبدهی آن شریک طلب
خودرامطالبه نمایند مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برای وصول طلب خودحق رجوع به هیچیک از
شرکاءسهامی ندارند .

ماده  - 175اگر شرکت مختلط ورشکست شدتاقروض شرکت ازدارائی آن تادیه نشده طلبکاران شخصی شرکاءضامن
حقی به دارائی شرکت ندارد .
ماده  - 176مفاد مواد  53 ، 41 ، 39 ، 38 ، 29 ، 28شامل شرکت مختلط سهامی است .

ماده  - 177هر شرکت مختلط سهامی که برخالف مواد  53 ، 39 ، 29 ، 28تشکیل شودباطل است لیکن شرکاءنمی
تواننددرمقابل اشخاص خارج به این بطالن استنادنمایند .
ماده  - 178هرگاه شرکت برحسب ماده قبل محکوم به بطالن شودمطابق ماده 131رفتارخواهدشد .
ماده  - 179مفاد مواد 87 ، 86 ، 85 ، 84این قانون در شرکتهای مختلط نیز بایدرعایت شود .
ماده  - 183مفاد مواد  ، 91 ، 93 ، 89و92این قانون درمورد شرکت مختلط نیزالزم الرعایه است .
ماده  - 181شرکت مختلط درمواردذیل منحل می شود -

(الف) درمورد فقرات  3 ، 2 ، 1ماده (93ب) برحسب تصمیم مجمع عمومی درصورتی که در اساسنامه این حق برای
مجمع مذکورتصریح شده باشد (ج) برحسب تصمیم مجمع عمومی ورضایت شرکاءضامن (د) درصورت فوت
یامحجوریت یکی از شرکاءضامن مشروط براین که انحالل شرکت دراین مورددر اساسنامه تصریح شده باشد .
درموردفقرات (ب) و (ج) حکم ماده 72جاری است .

ماده  - 182هرگاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحالل معین نشده وبین مجمع عمومی
وشرکاءضامن راجع به انحالل موافقت حاصل نشودومحکمه دالئل طرفداران انحالل راموجه ببیندحکم به انحالل
خواهدداد.همین حکم در موردی نیزجاری است که یکی ازشرکاءضامن به دالئلی انحالل شرکت راازمحکمه
تقاضانموده ومحکمه آن دالئل راموجه به بیند .

مبحث ششم
شرکت نسبی
ماده  - 183شرکت نسبی شرکتی است که برای امورتجارتی درتحت اسم مخصوص بین دویاچندنفرتشکیل
ومسئولیت هریک ازشرکاءبه نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته .

ماده  - 184دراسم شرکت نسبی عبارت ( شرکت نسبی )والاقل اسم یک نفراز شرکاءبایدذکرشوددرصورتی که اسم
شرکت مشتمل براسامی تمام شرکاءنباشد بعدازاسم شریک یاشرکائی که ذکرشده عبارتی ازقبل "شرکاء"و"برادران "
ضروری است .

ماده  - 185دستور ماده 123 ، 122 ، 121 ، 123 ، 119 ، 118درمورد شرکت نسبی برای تادیه تمام قروض شرکت
کافی نباشدهریک ازشرکاءبه نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تادیه قروض شرکت است .
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ماده  - 187مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن بایدازخود شرکت بعمل
آیدفقط پس ازانحالل طلبکاران می توانندبارعایت ماده فوق به فردفردشرکاءمراجعه کنند .

ماده  - 188هرکس بعنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شودبه نسبت سرمایه که در شرکت می
گذاردمسئول قروضی هم خواهدبودکه شرکت قبل از وروداوداشته اعم ازاینکه دراسم شرکت تغییری داده شده
باشدیانشده باشد قرارشرکاءبرخالف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثرندارد .

ماده  - 189مفاد ماده (126جزمسئولیت شرکاءکه به نسبت سرمایه آنها است )و مواد 127و136در شرکتهای نسبی
نیزجاری است .

مبحث هفتم
شرکتهای تعاونی تولیدومصرف
ماده  - 193شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ازارباب حرف تشکیل می شودوشرکاءمشاغل خودرابرای
تولیدوفروش اشیاءیااجناس بکار می برند .

ماده  - 191اگردر شرکت تولیدیکعددازشرکاءدرخدمت دائمی شرکت نبوده یاازاهل حرفه که موضوع عملیات شرکت
است نباشندالاقل دوثلث اعضاء اداره کننده شرکت بایدازشرکائی انتخاب شوندکه حرفه آنهاموضوع عملیات شرکت
است .
ماده  - 192شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصدذیل تشکیل می شود -
فروش اجناس الزمه برای مصارف زندگانی اعم ازاینکه اجناس مزبوره راشرکاءایجادکرده یاخریده باشند .
تقسیم نفع وضرربین شرکاءبه نسبت خریدهریک ازآنها .

ماده  - 193شرکت تعاونی اعم ازتولیدیامصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یابرطبق مقررات مخصوصی
که باتراضی شرکاءترتیب داده شده باشدتشکیل بشودولی درهرحال مفاد مواد 32و 33الزم الرعایه است .

ماده  - 194درصورتی که شرکت تعاونی تولیدیامصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شودحداقل سهام
یاقطعات سهام ده ریال خواهدبودوهیچیک از شرکاءنمی تواننددر مجمع عمومی بیش ازیک رای داشته باشد .
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 )4بابهای چهاردهم و پانزدهم قانون تجارت در مورد اسم تجارتی و
شخصیت حقوقی

باب چهاردهم  -اسم تجارتی
ماده  - 576ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگردرمواردی که وزارت عدلیه ثبت آن راالزامی کند .

ماده  - 577صاحب تجارت خانه که شریک درتجارتخانه نداردنمی تواند اسمی برای تجارتخانه خودانتخاب کندکه
موهم وجودشریک باشد .

ماده  - 578اسم تجارتی ثبت شده راهیچ شخص دیگری درهمان محل نمی تواند اسم تجارتی خودقراردهدولواینکه
اسم تجارتی ثبت شده بااسم خانوادگی او یکی باشد .
ماده  - 579اسم تجارتی قابل انتقال است .
ماده  - 583مدت اعتبارثبت اسم تجارتی پنجسال است .

ماده  - 581درمواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده ودرموعدمقررثبت بعمل نیایداداره ثبت اقدام به ثبت کرده
وسه برابرحق الثبت ماخوذخواهد داشت .

ماده  - 582وزارت عدلیه بموجب نظامنامه ترتیب اسم تجارتی واعالن آن واصول محاکمات دردعاوی مربوط به اسم
تجارتی رامعین خواهدکرد .

باب پانزدهم  -شخصیت حقوقی
فصل اول  -اشخاص حقوقی
ماده  - 583کلیه شرکتهای تجارتی مذکوردراین قانون شخصیت حقوقی دارند .

ماده  - 584تشکیالت وموسساتی که برای مقاصدغیرتجارتی تاسیس یا بشوندازتاریخ ثبت دردفترثبت مخصوصی که
وزارت عدلیه معین خواهدکرد شخصیت حقوقی پیدامی کنند .

ماده  - 585شرایط ثبت موسسات وتشکیالت مذکوردر ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهدشد.حق
الثبت موسسات وتشکیالت مطابق نظامنامه ازپنج ریال طالتاپنج پهلوی وبعالوه مشمول ماده  135قانون ثبت
اسنادامالک است .
ماده  - 586موسسات وتشکیالتی راکه مقاصدآنهامخالف باانتظامات عمومی یانامشروع است نمی توان ثبت کرد .

ماده  - 587موسسات وتشکیالت دولتی وبلدی به محض ایجادوبدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می
شوند .

فصل دوم  -حقوق ووظایف واقامتگاه وتابعیت شخص حقوقی
ماده  - 588شخص حقوقی می توانددارای کلیه حقوق وتکالیفی شودکه قانون برای افرادقائل است مگرحقوق
ووظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشدمانندحقوق ووظایف ابوت نبوت وامثال ذلک .

ماده  - 589تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که بموجب قانون یا اساسنامه صالحیت اتخاذتصمیم
دارندگرفته می شود .
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ماده  - 593اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی درآنجا است .
ماده  - 591اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی رادارندکه اقامتگاه آنها درآن مملکت است .
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 )5فصول دوم تا چهارم قانون تجارت در مورد تصفیه امور شرکتها و
سایر مقررات در مورد شرکتهای تجاری
فصل دوم
در مقررات راجعه به ثبت شرکتها و نشر شرکتنامه ها
ماده  - 195ثبت کلیه شرکتهای مذکوردراین قانون الزامی وتابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتهااست .
ماده  - 196اسنادونوشتجاتی که برای به ثبت رسانیدن شرکت الزم است درنظامنامه وزارت عدلیه معین می شود .

ماده  - 197درظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خالصه شرکت نامه ومنضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعالن
خواهدشد .

ماده  - 198اگربه علت عدم رعایت دستوردو ماده فوق بطالن عملیات شرکت اعالم شدهیچیک ازشرکاءنمی
تواننداین بطالن رادرمقابل اشخاص ثالثی که باآنهامعامله کرده اندعذرقراردهند .

ماده  - 199هرگاه شرکت درچندین حوزه شعبه داشته باشدمقررات مواد 197 ، 195بایدبه قسمی که درنظامنامه
وزارت عدلیه معین می شوددرهرحوزه جداگانه انجام گردد .

ماده  - 233درهرموقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یاتمدید مدت شرکت زائدبرمدت مقرریاانحالل
شرکت (حتی درمواردی که انحالل به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می گیرد)وتعیین کیفیت تفریح حساب یا
تبدیل شرکاءیاخروج بعضی ازآنهااز شرکت یاتغییراسم شرکت اتخاذشود مقررات مواد 195و197الزم الرعایه است .
همین ترتیب درموقع هرتصمیمی که نسبت به موردمعین در ماده 79این قانون اتخاذمی شودرعایت خواهدشد .

ماده  - 231درهرگونه اسنادوصورت حسابهاواعالنات ونشریات وغیره که بطورخطی یاچاپی ازطرف شرکت های
مذکوردراین قانون به استثنای شرکتهای تعاونی صادرمی شودسرمایه شرکت صریحابایدذکرگرددواگرتمام سرمایه
پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیزبایدصریحامعین شود شرکت متخلف به جزای نقدی ازدویست تاسه
هزارریال محکوم خواهدشد .

تبصره  -شرکتهای خارجی نیزکه بوسیله شعبه یانماینده درایران اشتغال به تجارت دارنددرمورداسنادوصورت
حسابهاواعالنات ونشریات خوددر ایران مشمول مقررات این ماده خواهندبود .

فصل سوم
درتصفیه امور شرکتها
ماده  - 232تصفیه امور شرکتهاپس ازانحالل موافق مواد ذیل خواهدبود مگردرمورد ورشکستگی که تابع مقررات
مربوطه به ورشکستگی است .

ماده  - 233در شرکتهای تضامنی ونسبی ومختلط سهامی وغیرسهامی امر تصفیه بامدیریا مدیران شرکت است
مگرآنکه شرکاءضامن اشخاص دیگری رااز خارج یاازبین خودبرای تصفیه معین نمایند .

ماده  - 234اگرازطرف یک یاچندشریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضاشدوسایرشرکاءضامن آن
تقاضارانپذیرفتندمحکمه بدایت اشخاصی رابرای تصفیه معین خواهدکرد .
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ماده  - 235درهرموردکه اشخاصی غیراز مدیران شرکت برای تصفیه معین شونداسامی
آنهابایددراداره ثبت اسنادثبت واعالن گردد .

ماده  - 236در شرکتهای مختلط (سهامی وغیرسهامی )شرکاءغیرضامن حق دارندیک یاچندنفربرای نظارت
درامورتصفیه معین نمایند .

ماده  - 237وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن بکارهای جاری واجرای تعهدات ووصول مطالبات وتقسیم دارائی
شرکت است به ترتیب مقرردر مواد . 212 - 211 - 213 - 239 - 238
ماده  - 238اگربرای اجرای تعهدات شرکت معامالت جدیدی الزم شود متصدیان تصفیه انجام خواهندداد .
ماده  - 239متصدیان تصفیه حق دارندشخصایابه توسط وکیل ازطرف شرکت محاکمه کنند .

ماده  - 213متصدی تصفیه وقتی حق اصالح وتعیین حکم داردکه شرکاءضامن به اواجازه داده باشند  ،مواردی که به
حکم قانون حکمیت اجباری است ازاین قانون مستثنی است .

ماده  - 211آن قسمت ازدارائی شرکت که درمدت تصفیه محل احتیاج نیست بطورموقت بین شرکاءتقسیم می
شودولی متصدیان تصفیه بایدمعادل قروضی که هنوزموعدتادیه آن نرسیده است وهمچنین معادل مبلغی که درحساب
بین شرکاء مورداختالف است موضوع نمایند .

ماده  - 212متصدیان تصفیه حساب شرکاءرانسبت به هم وسهم هریک از شرکاءراازنفع وضررمعین می کنند  ،رفع
اختالف درتقسیم به محکمه بدایت رجوع می شود .

ماده  - 213در شرکتهای سهامی و شرکتهای بامسئولیت محدودو شرکتهای تعاونی امرتصفیه بعهده مدیران شرکت
است مگرآنکه اساسنامه یااکثریت مجمع عمومی شرکت به ترتیب دیگری مقررداشته باشد .

ماده  - 214وظیفه واختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکتهای بامسئولیت محدودوتعاونی به ترتیبی
است که در ماده 237مقررشده بااین تفاوت که حق اصالح وتعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکتها(به
استثنای موردحکمیت اجباری )فقط وقتی خواهدبودکه اساسنامه یا مجمع عمومی این حق رابه آنهاداده باشد .

ماده  - 215تقسیم دارائی شرکتهای مذکوردر ماده فوق بین شرکاءخواه در ضمن مدت تصفیه وخواه پس ازختم آن
ممکن نیست مگرآنکه قبالسه مرتبه درمجله رسمی ویکی ازجرایداعالن ویکسال ازتاریخ انتشاراولین اعالن درمجله
گذشته باشد .
ماده  - 216تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه رامسئول خسارت طلبکارانی قرارخواهددادکه به طلب خودنرسیده اند .

ماده  - 217دفاترهر شرکتی که منحل شده بانظرمدیرثبت اسناددرمحل معینی ازتاریخ ختم تصفیه تاده سال محفوظ
خواهدماند .

ماده  - 218هر شرکتی مجازاست در اساسنامه خودبرای تصفیه ترتیب دیگری مقررداردولی درهرحال آن مقررات
نبایدمخالف مواد 217 - 216 - 215 - 213 - 239 - 238 - 237وقسمت اخیر ماده 211باشد .

فصل چهارم  -مقررات مختلفه
ماده  - 219مدت مرورزمان دردعاوی اشخاص ثالث برعلیه شرکاءیا وراث آنهاراجع به معامالت شرکت (درمواردی که
قانون شرکاءیاوراث آنها رامسئول قرارداده )پنج سال است .

مبداءمرورزمان روزی است که انحالل شرکت یاکناره گیری شریک یا اخراج اواز شرکت دراداره ثبت به ثبت رسیده
ودرمجله رسمی اعالن شده باشد .
صفحه  33از 121

دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  -قوانین و مقررات مدیریت نهادهای بازار سرمایه

درصورتی که طلب پس ازثبت واعالن قابل مطالبه شده باشدمرورزمان از روزی شروع می
شودکه طلبکارحق مطالبه پیداکرده .

تبصره  -دعوائی که سنخاتابع مرورزمان کوتاهتری بوده یابموجب این قانون مرورزمان طوالنی تری برای آن معین
شده ازمقررات این ماده مستثی است .

ماده  - 223هر شرکت ایرانی که فعالوجودداشته یادرآتیه تشکیل شودوبا اشتغال به امورتجارتی خودرابصورت یکی از
شرکتهای مذکوردراین قانون در نیاورده ومطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب
شده واحکام راجع به شرکتهای تضامنی درموردآن اجرامی گرددهر شرکت تجارتی ایرانی مذکوردراین قانون وهر
شرکت خارجی که برطبق قانون ثبت شرکتهامصوب خردادماه 1313مکلف به ثبت است بایدکلیه اسنادوصورت
حسابهاواعالنات ونشریات خطی ویاچاپی خوددرایران تصریح نمایدکه درتحت چه نمره درایران به ثبت رسیده
واالمحکوم به جزای نقدی ازدویست تادوهزار ریال خواهدشد  ،این مجازات عالوه برمجازاتی است که در قانون ثبت
شرکتها برای عدم ثبت مقررشده .

ماده  - 221اگر شرکت سهام یااوراق استقراضی داشته باشدکه مطابق اساسنامه شرکت یاتصمیم مجمع عمومی قیمت
آنهابطریق قرعه بایدتادیه شود وقبل ازتادیه قیمت آن سهام یااوراق منافعی که به آنهاتعلق گرفته پرداخته شده باشد
شرکت درموقع تادیه اصل قیمت نمی تواندمنافع تادیه شده را استردادنماید .

ماده  - 222هر شرکت تجارتی می توانددر اساسنامه خودقیدکندکه سرمایه اولیه خودرابه وسیله تادیه اقساط بعدی
ازطرف شرکاءیاقبول شریک جدید زیادکرده ویابه واسطه برداشت ازسرمایه آن راتقلیل دهددر اساسنامه حداقلی که
تاآن میزان می توان سرمایه اولیه راتقلیل دادصراحتامعین می شود .کمترازعشرسرمایه اولیه شرکت راحداقل قراردادن
ممنوع است .
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 )6بابهای چهارم و پنجم قانون تجارت ،راجع به برات ،فته طلب،
چک ،اسناد در وجه حامل

باب چهارم  -برات  -فته طلب  -چک
فصل اول  -برات
مبحث اول صورت برات
ماده  - 223برات عالوه برامضاءیامهربرات دهنده بایددارای شرایط ذیل باشد -
قیدکلمه (برات )درروی ورقه .

تاریخ تحریر(روزوماه وسال )
اسم شخصی که بایدبرات راتادیه کند .
تعیین مبلغ برات .
تاریخ تادیه وجه برات .
مکان تادیه وجه برات اعم ازاینکه محل اقامت محال علیه باشد.یا محل دیگر .
اسم شخصی که برات دروجه یاحواله کرداوپرداخته می شود .
تصریح به اینکه نسخه اول یادوم یاسوم یاچهارم الخ است .
ماده  - 224برات ممکن است بحواله کردشخص دیگرباشدیابحواله کرد خودبرات دهنده .

ماده  - 225تاریخ تحریرومبلغ برات باتمام حروف نوشته می شود.اگر مبلغ بیش ازیکدفعه به تمام حروف نوشته شده
وبین آنهااختالف باشدمبلغ کمترمناط اعتباراست اگرمبلغ باحروف ورقم هردونوشته شده وبین آنها اختالف باشدمبلغ
باحروف معتبراست .

ماده  - 226درصورتی که برات متضمن یکی ازشرایط اساسی مقرردرفقرات  8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2ماده
223نباشدمشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهدبود .
ماده  - 227برات ممکن است به دستوروحساب شخص دیگری صادرشود .

مبحث دوم
درقبول ونكول
ماده  - 228قبولی برات درخودبرات باقیدتاریخ نوشته شده امضاءیا مهرمی شود .
درصورتی که برات به وعده ازرویت باشدتاریخ قبولی باتمام حروف نوشته خواهدشد .
اگرقبولی بدون تاریخ نوشته شدتاریخ برات تاریخ رویت حساب می شود .

ماده  - 229هرعبارتی که محال علیه دربرات نوشته امضاءیامهرکند قبولی محسوب است مگراینکه صریحاعبارت
مشعربرعدم قبول باشد .

اگرعبارت فقط مشعربرعدم قبول یک جزءازبرات باشدبقیه وجه برات قبول شده محسوب است.درصورتی که محال
علیه بدون تحریرهیچ عبارتی برات راامضاءیامهرنمایدبرات قبول شده محسوب می شود .
ماده  - 233قبول کننده برات ملزم است وجه آن راسروعده تادیه نماید .
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ماده  - 231قبول کننده حق نکول ندارد .

ماده  - 232ممکن است قبولی منحصربه یک قسمت ازوجه برات باشددر اینصورت دارنده برات بایدبرای بقیه
اعتراض نماید .

ماده  - 233اگرقبولی مشروط به شرط نوشته شدبرات نکول شده محسوب می شودولی معهذاقبول کننده به شرط
درحدودشرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است .

ماده  - 234درقبولی براتی که وجه آن درخارج ازمحل اقامت قبول کننده بایدتادیه شودتصریح به مکان تادیه ضروری
است .
ماده  - 235برات بایدبه محض ارائه یامنتهی درظرف 24ساعت ازتاریخ ارائه قبول یانکول شود .

ماده  - 236نکول برات بایدبموجب تصدیقنامه که رسماتنظیم می شود محقق گرددتصدیقنامه مزبورموسوم است به
اعتراض (پروتست )نکول .

ماده  - 237پس ازاعتراض نکول ظهرنویسهاوبرات دهنده به تقاضای دارنده برات بایدضامنی برای تادیه وجه آن
درسروعده بدهندیاوجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه ومخارج برات رجوعی (اگرباشد)فوراتادیه نمایند .

ماده  - 238اگربرعلیه کسی که براتی راقبول کرده ولی وجه آن رانپرداخته اعتراض عدم تادیه شوددارنده براتی نیزکه
همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعدپرداخت آن نرسیده است می تواندازقبول کننده تقاضانمایدکه برای پرداخت
وجه آن ضامن دهدیاپرداخت آن رابه نحودیگری تضمین کند .

مبحث سوم
درقبولی شخص ثالث
ماده  - 239هرگاه براتی نکول شدواعتراض بعمل آمدشخص ثالثی می تواند آنرابنام برات دهنده یایکی ازظهرنویس
هاقبول کندقبولی شخص ثالث باید دراعتراض نامه قیدشده وبه امضاءاوبرسد .

ماده  - 243بعدازقبولی شخص ثالث نیزتابرات تادیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات ازنکول آن درمقابل برات
دهنده وظهرنویسهاحاصل می شودمحفوظ خواهدبود .

مبحث چهارم
دروعده برات
ماده  - 241برات ممکن است به رویت باشدیابه وعده یک یاچندروزیا یک یاچندماه ازرویت برات  ،یابه وعده یک
یاچندروزیایک یاچندماه از تاریخ برات ممکن است پرداخت به روزمعینی موکول شده باشد .
ماده  - 242هرگاه برات بی وعده قبول شدبایدفوراپرداخته شود .

ماده  - 243موعدپرداخت براتی که یک یاچندروزیایک یاچندماه از رویت وعده داردبه وسیله تاریخ قبولی یاتاریخ
اعتراض نامه نکول معین می شود .
ماده  - 244اگرموعدپرداخت برات باتعطیل رسمی تصادف کردبایدروز بعدازتعطیل تادیه شود .
تبصره  -همین قاعده درموردسایراوراق تجارتی نیزرعایت خواهدشد .

مبحث پنجم
ظهرنویسی
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ماده  - 245انتقال برات به وسیله ظهرنویسی بعمل می آید .

ماده  - 246ظهرنویسی بایدبه امضاءظهرنویس برسدممکن است در ظهرنویسی تاریخ واسم کسی که برات به اوانتقال
داده می شودقیدگردد .

ماده  - 247ظهرنویسی حاکی ازانتقال برات است مگراینکه ظهرنویس وکالت دروصول راقیدنموده باشدکه دراین
صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی االقتضاءحق اعتراض واقامه دعوی برای وصول
خواهد داشت جزدرمواردی که خالف این دربرات تصریح شده باشد .
ماده  - 248هرگاه ظهرنویس درظهرنویسی تاریخ مقدمی قیدکندمزور شناخته می شود .

مبحث ششم
مسئولیت
ماده  - 249برات دهنده کسی که برات راقبول کرده وظهرنویسهادرمقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند .

دارنده برات درصورت عدم تادیه واعتراض می تواندبهرکدام ازآنها که بخواهدمنفردایابه چندنفریابه تمام
آنهامجتمعارجوع نماید .
همین حق راهریک ازظهرنویسهانسبت به برات دهنده وظهرنویسهای ماقبل خوددارد .

اقامه دعوی برعلیه یک یاچندنفرازمسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایرمسئولین برات نیست  ،اقامه کننده دعوی
ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی راازحیث تاریخ رعایت کندضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یاظهرنویسی
راکرده فقط باکسی مسئولیت تضامنی داردکه ازاو ضمانت نموده است .

ماده  - 253هریک ازمسئولین تادیه برات می تواندپرداخت رابه تسلیم برات واعتراضنامه وصورت حساب متفرعات
ومخارج قانونی که بایدبپردازد موکول کند .

ماده  - 251هرگاه چندنفرازمسئولین برات ورشکست شونددارنده برات می توانددرهریک ازغرمایادرتمام غرمابرای
وصول تمام طلب خود(وجه برات ومتفرعات ومخارج قانونی )داخل شودتااینکه طلب خودراکامالوصول نماید
مدیرتصفیه هیچیک ازورشکستگان نمی تواندبرای وجهی که به صاحب چنین طلب پرداخته می شودبه مدیرتصفیه
ورشکسته دیگررجوع نمایدمگردرصورتی که مجموع وجوهی که ازدارائی تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص
می یابدبیش از میزان طلب اوباشددراین صورت مازادبایدبه ترتیب تاریخ تعهدتامیزان وجهی که هرکدام پرداخته
اندجزءدارائی ورشکستگان محسوب گرددکه به سایر ورشکسته هاحق رجوع دارند .

تبصره  -مفاداین ماده درمورد ورشکستگی هرچندنفری نیزکه برای پرداخت یک دین مسئولیت تضامنی داشته
باشندمرعی خواهدبود .

مبحث هفتم
درپرداخت
ماده  - 252پرداخت برات بانوع پولی که درآن معین شده بعمل می آید .

ماده  - 253اگردارنده برات به برات دهنده یاکسی که برات به اومنتقل کرده است پولی غیرازآن نوع که دربرات تعیین
شده است بدهدوآن برات در نتیجه نکول یاامتناع ازقبول ویاعدم تادیه اعتراض شوددارنده برات می تواندازدهنده برات
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یاانتقال دهنده نوع پولی راکه داده یانوع پولی که دربرات معین شده مطالبه کندولی
ازسایرمسئولین وجه برات جزنوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست .
ماده  - 254برات به وعده بایدروزآخروعده پرداخته شود .

ماده  - 255روزرویت دربرواتی که به وعده ازرویت است وروزصدور برات دربرواتی که به وعده ازتاریخ صدوراست
حساب نخواهدشد .

ماده  - 256شخصی که وجه برات راقبل ازموعدتادیه نموده درمقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارنده
مسئول است .

ماده  - 257اگردارنده برات به کسی که قبول نوشته مهلتی برای پرداخت بدهدبه ظهرنویس های ماقبل خودوبرات
دهنده که به مهلت مزبوررضایت نداده اندحق رجوع نخواهدداشت .

ماده  - 258شخصی که درسروعده وجه برات رامی پردازدبری الذمه محسوب می شودمگرآنکه وجه برات
قانونادرنزداوتوقیف شده باشد .

ماده  - 259پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یاثالث یارابع الخ  ،به عمل آیددرصورتی که درروی
آن نسخه قیدشده باشدکه پس از پرداخت وجه بموجب این نسخه نسخ دیگرازاعتبارساقط است .

ماده  - 263شخصی که وجه برات رابرحسب نسخه بپردازدکه درروی آن قبولی نوشته نشده درمقابل شخصی که
نسخه قبولی شده راداردمسئول پرداخت وجه آن است .

ماده  - 261درصورت گم شدن براتی که هنوزقبول نشده است صاحب آن می تواندوصول وجه آن رابرحسب نسخه
ثانی یاثالث یارابع الخ تقاضاکند .

ماده  - 262اگرنسخه مفقودنسخه باشدکه قبولی درروی آن نوشته شده تقاضای پرداخت ازروی نسخه های دیگرفقط
بموجب امرمحکمه پس ازدادن ضامن بعمل می آید .

ماده  - 263اگرشخصی که برات راگم کرده اعم ازاین که قبولی نوشته شده یا نشده باشدمی تواندنسخه ثانی یاثالث
یارابع الخ راتحصیل نمایدپس از اثبات اینکه برات متعلق به اواست می تواندبادادن ضامن تادیه وجه آن را بموجب
امرمحکمه مطالبه کند .

ماده  - 264اگرباوجودتقاضائی که درمورد مواد 261و262و263بعمل آمده است ازتادیه وجه برات امتناع شودصاحب
برات مفقودمی تواندتمام حقوق خودرابه موجب اعتراضنامه محفوظ بدارد .

ماده  - 265اعتراضنامه مذکوردر ماده فوق بایددرظرف بیست وچهار ساعت ازتاریخ وعده برات تنظیم شده
ودرمواعدوترتیبی که دراین قانون برای ابالغ اعتراضنامه معین شده است به برات دهنده وظهرنویسهاابالغ گردد
ماده  - 266صاحب برات مفقودبرای تحصیل نسخه ثانی بایدبه ظهرنویسی که بالفاصله قبل ازاوبوده است رجوع
نماید .

ظهرنویس مزبورملزم است به صاحب برات اختیارمراجعه به ظهرنویس ماقبل خودداده وراهنمائی کندوهمچنین
هرظهرنویسی بایداختیاروجوه به ظهرنویس ماقبل خودبدهدتابه برات دهنده برسد  ،مخارج این اقدامات بر عهده برات
مفقودخواهدبود .

ظهرنویس درصورت امتناع ازدادن اختیارمسئول تادیه وجه برات و خساراتی است که برصاحب برات مفقودواردشده
است .
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ماده  - 267درصورتی که ضامن برات مفقود(رجوع به مواد 262و)263مدتی برای ضمانت
خودمعین نکرده باشدمدت ضمان سه سال است وهرگاه درظرف این سه سال رسمامطالبه یااقامه دعوی نشده
باشددیگرازاین حیث دعوی برعلیه او درمحکمه مسموع نخواهدبود .

ماده  - 268اگرمبلغی ازوجه برات پرداخته شودبه همان اندازه برات  -دهنده وظهرنویسهابری می شوندودارنده برات
فقط نسبت به بقیه می تواند اعتراض کند .
ماده  - 269محاکم نمی تواندبدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند .

مبحث هشتم
تادیه وجه برات به واسطه شخص ثالث
ماده  - 273هرشخص ثالثی می تواندازطرف برات دهنده یایکی از ظهرنویسهاوجه برات اعتراض شده راکارسازی
نمایددخالت شخص ثالث و پرداخت وجه بایددراعتراضنامه یادرذیل آن قیدشود .
ماده  - 271شخص ثالثی که وجه برات راپرداخته دارای تمام حقوق وظایف دارنده برات است .

ماده  - 272اگروجه برات راشخص ثالث ازطرف برات دهندپرداخت تمام ظهرنویسهابری الذمه می شوندواگرپرداخت
وجه ازطرف یکی از ظهرنویسهابعمل آیدظهرنویس های بعدازاوبری الذمه اند .

ماده  - 273اگردوشخص متفقاهریک ازجانب یکی ازمسئولین برات برای پرداخت وجه حاضرشوندپیشنهادآن کسی
پذیرفته است که تادیه وجه ازطرف او عده زیادتری ازمسئولین رابری الذمه می کنداگرخودمحال علیه پس ازاعتراض
برای تادیه وجه حاضرشودبرهرشخص ثالثی ترجیح دارد .

مبحث نهم
حقوق ووظایف دارنده برات
ماده  - 274نسبت به برواتی که وجه آن بایددرایران به رویت یابه وعده ازرویت تادیه شوداعم ازاینکه برات درایران
صادرشده باشدیادرخارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یاقبولی آن رادرظرف یکسال ازتاریخ برات مطالبه
نمایدواالحق رجوع به ظهرنویسهاوهمچنین به برات دهنده که وجه برات رابه محال علیه رسانیده است نخواهدداشت .

ماده  - 275اگردربرات اعم ازاینکه درایران صادرشده باشدیادرخارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتری یاکمتری
مقررشده باشدحق دارنده برات باید درهمان مدت قبولی برات راتقاضانمایدواالحق رجوع به ظهرنویسهاوبرات دهنده
که وجه برات رابه محال علیه رسانیده است نخواهدداشت .

ماده  - 276اگرظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات بایددرمدت مزبورتقاضای قبولی
نمایدواالدرمقابل آن ظهرنویس نمی تواندازمقررات مربوطه به بروات استفاده کند .

ماده  - 277هرگاه دارنده برات به رویت یابه وعده که دریکی ازشهرهای ایران صادروبایددرممالک خارجه تادیه
شوددرمواعدمقرردر مواد فوق .قبولی نوشتن یاپرداخت وجه رامطالبه نکرده باشدمطابق مقررات همان مواد حق اوساقط
خواهدشد .
ماده  - 278مقررات فوق مانع نخواهدبودکه بین دارنده برات وبرات  -دهنده وظهرنویسهاقرارداددیگری مقررگردد .
ماده  - 279دارنده برات بایدروزوعده وجه برات رامطالبه کند .
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ماده  - 283امتناع ازتادیه وجه برات بایددرظرف ده روزازتاریخ وعده به وسیله نوشته ای که
اعتراض عدم تادیه نامیده می شودمعلوم گردد .
ماده  - 281اگرروزدهم تعطیل باشداعتراض روزبعدآن بعمل خواهدآمد .

ماده  - 282نه فوت محال علیه ونه ورشکستگی اونه اعتراض نکولی دارنده برات راازاعتراض عدم تادیه مستغنی
نخواندکرد .
ماده  - 283درصورتی که قبول کننده برات قبل ازوعده ورشکست شودحق اعتراض برای دارنده برات باقی است .

ماده  - 284دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است بایددر ظرف ده روزازتاریخ اعتراض عدم تادیه رابه
وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دوقبضه به کسی که برات رابه اوواگذارنموده اطالع دهد .

ماده  - 285هریک ازظهرنویسهانیزبایددرظرف ده روزازتاریخ دریافت اطالع نامه فوق آن رابه همان وسیله به
ظهرنویس سابق خوداطالع دهد .

ماده  - 286اگردارنده براتی که بایستی درایران تادیه شودوبعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهدازحقی که ماده
249برای اومقررداشته استفاده کندبایددرظرف یکسال ازتاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید(.اصالحی ). 58/13/26

تبصره  -هرگاه محل اقامت مدعی علیه خارج ازمحلی باشدکه وجه برات بایددرآنجاپرداخته شودبرای هرشش فرسخ
یک روزاضافه خواهدشد .

ماده  - 287درموردبرواتی که بایددرخارجه تادیه شوداقامه دعوی بر علیه برات دهنده ویاظهرنویسهای مقیم ایران
درظرف دوسال ازتاریخ اعتراض بایدبعمل آید) 58/13/26(.

ماده  - 288هریک ازظهرنویسهابخواهدازحقی که در ماده 249به اوداده شده استفاده نمایدبایدمواعدی که به موجب
مواد 286و287مقرراست اقامه دعوی کندونسبت به اوموعدازفردای ابالغ احضاریه محکمه محسوب است واگر وجه
برات رابدون اینکه برعلیه اواقامه دعوی شده باشدتادیه نمایداز فردای روزتادیه محسوب خواهدشد .

ماده  - 289پس ازانقضاءمواعدمقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسهاوهمچنین دعوی هریک
ازظهرنویسهابریدسابق خوددرمحکمه پذیرفته نخواهدشد .

ماده  - 293پس ازانقضاءمواعدفوق دعوی دارنده وظهرنویسهای برات بر علیه برات دهنده نیزپذیرفته نمی
شودمشروط براینکه برات دهنده ثابت نمایددرسروعده وجه برات رابه محال علیه رسانیده ودراینصورت دارنده برات
فقط حق مراجعه به محال علیه خواهدداشت .

ماده  - 291اگرپس ازانقضای موعدی که برای اعتراض وابالغ اعتراض  -نامه یابرای اقامه دعوی مقرراست برات
دهنده یاهریک ازظهرنویسهابه طریق محاسبه یاعنوان دیگروجهی راکه برای تادیه برات به محال علیه رسانیده
بودمسترددارددارنده برات برخالف مقررات دو ماده قبل حق خواهدداشت که برعلیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی
نماید
مبحث دهم
دراعتراض (پروتست)
ماده  - 293اعتراض درمواردذیل بعمل می آید -
درموردنکول .
درموردامتناع ازقبول یانکول .
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درموردعدم تادیه .

اعتراض نامه بایددریک نسخه تنظیم وبموجب امرمحکمه بدایت به توسط ماموراجراءبه محل اقامت اشخاص ذیل
ابالغ شود -
محال علیه .
اشخاصی که دربرات برای تادیه وجدعنداالقتضاءمعین شده اند .
شخص ثالثی که برات راقبول کرده است .

اگردرمحلی که اعتراض بعمل می آیدمحکمه بدایت نباشدوظایف اوبا رعایت ترتیب بعهده امین صلح یارئیس ثبت
اسنادیاحاکم محل خواهدبود .
ماده  - 294اعتراضنامه بایدمراتب ذیل راداراباشد -
سوادکامل برات باکلیه محتویات آن اعم ازقبولی وظهرنویسی و غیره .
امربه تادیه وجه برات .

ماموراجراءبایدحضوریاغیاب شخصی که بایدوجه برات رابدهدوعلل امتناع ازتادیه یاازقبول وهمچنین علل عدم امکان
امضاءیاامتناع ازامضاء رادرذیل اعتراضنامه قیدوامضاءکند .

ماده  - 295هیچ نوشته ای نمی تواندازطرف دارنده برات جای گیر اعتراضنامه شودمگردر مواد مندرجه در مواد - 261
263 - 262راجع به مفقودشدن برات .
ماده  - 296ماموراجراءبایدسوادصحیح اعتراضنامه رابه محل اقامت اشخاص مذکوردر ماده 293بدهد .

ماده  - 297دفترمحکمه یادفترمقاماتی که وظیفه محکمه راانجام می دهند بایدمفاداعتراضنامه راروزبه روزبه ترتیب
تاریخ ونمره دردفترمخصوصی که صفحات آن به توسط رئیس محکمه یاقائم مقام اونمره وامضاءشده است ثبت
نماینددرصورتی که محل اقامت برات دهنده یاظهرنویس اولی درروی برات قیدشده باشددفترمحکمه بایدآنهاراتوسط
کاغذسفارشی ازعلل امتناع ازتادیه مستحضرسازد .

مبحث یازدهم
برات رجوعی
ماده  - 298برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن ومخارج
صدوراعتراضنامه وتفاوت نرخ بعهده برات دهنده یایکی ازظهرنویسهاصادرمی کند .

ماده  - 299اگربرات رجوعی بعهده برات دهنده اصلی صادرشودتفاوت بین نرخ مکان تادیه برات اصلی ونرخ مکان
صدورآن بعهده اوخواهدبودواگر برات رجوعی به عهده یکی ازظهرنویسهاصادرشودمشارالیه بایدازعهده تفاوت نرخ
مکانی که برات اصلی رادرآن جامعامله یاتسلیم کرده است ونرخ مکانی که برات رجوعی درآنجاصادرشده است برآید .

ماده  - 333به برات رجوعی بایدصورت حسابی (حساب بازگشت )ضمیمه شود  ،درصورتحساب مزبورمراتب ذیل
قیدمی گردد -
اسم شخصی که برات رجوعی بعهده اوصادرشده است .
مبلغ اصلی برات اعتراض شده .
مخارج اعتراضنامه وسایرمخارج معموله ازقبیل حق العمل صراف و دالل ووجه تمبرومخارج پست وغیره .
مبلغ تفاوت نرخهای مذکوردر ماده () 299
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ماده  - 331صورت حساب مذکوردر ماده قبل بایدتوسط دونفرتاجرتصدیق شودبعالوه الزم
است برات اعتراض شده وسوادمصدقی ازاعتراض نامه به صورت حساب مزبورضمیمه گردد .

ماده  - 332هرگاه برات رجوعی بعهده یکی ازظهرنویسهاصادرشودعالوه برمراتب مذکوردر مواد 333و331بایدتصدیق
نامه که تفاوت بین نرخ مکان تادیه برات اصلی ومکان صدورآن رامعین نمایدضمیمه شود .

ماده  - 333نسبت به یک برات صورتحساب بازگشت متعددنمی توان ترتیب دادواگربرات رجوعی بعهده یکی
ازظهرنویسهاصادرشده باشدحساب بازگشت متوالیابه توسط ظهرنویسهاپرداخته می شودتابه برات دهنده اولی برسد .

تحمیالت براتهای رجوعی رانمی توان تمامابریکنفرواردساخت هریک ازظهرنویسهاوبرات دهنده اولی فقط عهده
داریک خرج است .

ماده  - 334خسارت تاخیرتادیه مبلغ اصلی برات که بواسطه عدم تادیه اعتراض شده است ازروزاعتراض وخسارت
تاخیرتادیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط ازروزاقمه دعوی محسوب می شود .

مبحث دوازدهم
قوانین خارجی
ماده  - 335درموردبرواتی که درخارج ایران صادرشده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدوراست .

هرقسمت ازسایرتعهدات براتی (تعهدات ناشی ازظهرنویسی ضمانت قبولی وغیره )نیزکه درخارجه بوجودآمده تابع
قوانین مملکتی است که تعهد درآن جاوجودپیداکرده است معذالک اگرشرایط اساسی برات مطابق قانون ایران
موجودویاتعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشدکسانی که در ایران تعهداتی کرده اندحق استنادبه این ندارندکه
شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم برتعهدآنهامطابق باقوانین خارجی نیست .

ماده  - 336اعتراض وبطورکلی هراقدامی که برای حفط حقوق ناشیه از برات واستفاده ازآن درخارجه بایدبعمل آیدتابع
قوانین مملکتی خواهدبود که آن اقدام بایددرآنجابشود .

فصل دوم
درفته طلب
ماده  - 337فته طلب سندی است که بموجب آن امضاءکننده تعهدمی کند مبلغی درموعدمعین یاعندالمطالبه دروجه
حامل یاشخص معین ویابه حواله کرد آن شخص کارسازی نماید .
ماده  - 338فته طلب عالوه برامضاءیامهربایددارای تاریخ ومتضمن مراتب ذیل باشد -
 1مبلغی که بایدتادیه شودباتمام حروف . 2گیرنده وجه .3 -تاریخ پرداخت .

ماده  - 339تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (ازمبحث چهارم الی آخرفصل اول این باب )درموردفته طلب نیزالزم
الرعایه است .

فصل سوم
چک
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ماده  - 313چک نوشته ای است که بموجب آن صادرکننده وجوهی راکه در نزدمحال علیه
داردکالیابعضامستردیابه دیگری واگذارمی نماید .
ماده  - 311درچک بایدمحل وتاریخ صدورقیدشده وبه امضای صادرکننده برسد  ،پرداخت وجه نبایدوعده داشته باشد .

ماده  - 312چک ممکن است دروجه حامل یاشخص معین یابه حواله کردباشد ممکن است به صرف امضاءدرظهربه
دیگری منتقل شود .
ماده  - 313وجه چک بایدبه محض ارائه کارسازی شود .

ماده  - 314صدورچک ولواینکه ازمحلی به محل دیگرباشدذاتاعمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون
ازضمانت صادرکننده وظهرنویسهاو اعتراض واقامه دعوی وضمان ومفقودشدن راجع به بروات شامل چک نیزخواهد
بود .

ماده  - 315اگرچک درهمان مکانی که صادرشده است بایدتادیه گردد دارنده چک بایددرظرف پانزده روزازتاریخ
صدوروجه آن رامطالبه کندواگر ازیک نقطه به نقطه دیگرایران صادرشده باشدبایددرظرف چهل وپنج روزاز تاریخ
صدورچک مطالبه شود .

اگردارنده چک درظرف مواعدمذکوره دراین ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکنددیگری دعوی اوبرعلیه ظهرنویس
مسموع نخواهدبودواگروجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است ازبین بروددعوی دارنده چک برعلیه صادر
کننده نیزدرمحکمه مسموع نیست .
ماده  - 316کسی که وجه چک رادریافت می کندبایدظهرآن راامضاءیامهر نمایداگرچه چک دروجه حامل باشد .

ماده  - 317مقررات راجعه به چک هائی که درایران صادرشده است درمورد چکهائی که ازخارجه صادرشده
وبایددرایران پرداخته شودنیزرعایت خواهدشد لیکن مهلتی که درظرف آن دارنده چک می تواندوجه چک رامطالبه
کندچهارماه ازتاریخ صدوراست .

فصل چهارم
درمرورزمان
ماده  - 318دعاوی راجعه به برات وفته طلب وچک که ازطرف تجاریابرای امورتجارتی صادرشده پس ازانقضای پنج
سال ازتاریخ صدوراعتراضنامه ویا آخرین تعقیب قضائی درمحاکم مسموع نخواهدبودمگراینکه درظرف این مدت
رسمااقراربدین واقع شده باشدکه دراین صورت مبداءمرورزمان ازتاریخ اقرارمحسوب است .
درصورت عدم اعتراض مدت مرورزمان ازتاریخ انقضاءمهلت اعتراض شروع می شود .

تبصره  -مفاداین ماده درموردبروات وچک وفته طلبهائی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب
25دلو1333و12فروردین و12خرداد 1334صادرشده است قابل اجراءنبوده واین اسنادازحیث مرورزمان تابع مقررات
مربوطه مرورزمان راجع به اموال منقوله است .

ماده  - 319اگروجه برات یافته طلب یاچک رانتوان به واسطه حصول مرور زمان پنح سال مطالبه کرددارنده برات
یافته طلب یاچک می تواندتاحصول مرورزمان اموال منقوله وجه آن راازکسی که به ضرراواستفاده بالجهت کرده است
مطالبه نماید .

تبصره  -حکم فوق درموردی نیزجاری است که برات یافته طلب یاچک یکی ازشرایط اساسی مقرردراین قانون
رافاقدباشد .
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باب پنجم
اسناددروجه حامل
ماده  - 323دارنده هرسنددروجه حامل مالک وبرای مطالبه وجه آن محق محسوب می شودمگردرصورت ثبوت خالف
معذلک اگرمقامات صالحیتدارقضائی یاپلیس تادیه وجه آن سندرامنع کندتادیه وجه به حامل مدیون رانسبت به
شخص ثالثی که ممکنست سندمتعلق به اوباشدبری نخواهدکرد .

ماده  - 321جزدرموردی که حکم بطالن سندصادرشده مدیون سنددروجه حامل مکلف به تادیه نیست مگردرمقابل
اخذسند .

ماده  - 322درصورت گم شدن سنددروجه حامل که دارای ورقه های کوپن یا دارای ضمیمه ای برای تجدیداوراق
کوپن باشدوهمچنین درصورت گم شدن سنددر وجه حامل که خودسندبه دارنده آن حق میدهدربح یامنفعتی
رامرتبادریافت کند برای اصدارحکم بطالن مطابق مقررات ذیل عمل خواهدشد .

ماده  - 323مدعی بایددرمحکمه محل اقامت مدیون معلوم نمایدسنددر تصرف اوبوده وفعالگم شده است اگرمدعی
فقط اوراق کوپن یاضمیمه مربوط به سندخودراگم کرده باشدابرازخودسندکافیست .

ماده  - 324اگرمحکمه ادعای مدعی رابنابراوضاع واحوال قابل اعتماد دانست بایدبوسیله اعالن درجرایدبه دارنده
مجهول سنداخطارکند  ،هرگاه ازتاریخ انتشاراولین اعالن تاسه سال سندراابرازننمودحکم بطالن آن صادر
خواهدشدمحکمه می تواندلدی االقتضاءمدتی بیش ازسه سال تعیین کند .

ماده  - 325به تقاضای مدعی محکمه می تواندبه مدیون قدغن کندکه وجه سند رابه کسی نپردازدمگرپس ازگرفتن
ضامن یاتامینی که محکمه تصویب نماید .

ماده  - 326درموردگم شدن اوراق کوپن هائی که درضمن جریان دعوی الزم التادیه می شودبه ترتیب مقرردر مواد
332و333عمل خواهدشد .

ماده  - 327اخطارمذکوردر ماده 324بایدسه دفعه درمجله رسمی منتشر شود.محکمه می تواندبعالوه عالن
درجرایددیگررانیزمقرردارد .

ماده  - 328اگرپس ازاعالن فوق سندمفقودابرازشودمحکمه به مدعی مهلت متناسبی داده واخطارخواهدکردکه هرگاه
تاانقضای مهلت دعوی خودرا تعقیب ودالئل خودرااظهارنکندمحکوم شده وسندبه ابرازکننده آن مسترد خواهدگردید .

ماده  - 329اگردرظرف مدتی که مطابق ماده 324مقررواعالن سندابراز نگرددمحکمه حکم بطالن آن
راصادرخواهدنمود .

ماده  - 333ابطال سندفورابه وسیله درج درمجله رسمی وهروسیله دیگری که محکمه مقتضی بداندبه اطالع عموم
خواهدرسید .

ماده  - 331پس ازصدورحکم ابطال مدعی حق داردتقاضاکندبخرج اوسند جدیدیالدی االقتضاءاوراق کوپن تازه به
اوبدهنداگرسندحال شده باشدمدعی حق تقاضای تادیه خواهدداشت .
ماده  - 332هرگاه سندگم شده ازاسنادمذکوردر ماده 322نباشدبه ترتیب ذیل رفتارخواهدشد -

محکمه درصورتی که ادعای مدعی سبق تصرف وگم کردن سندراقابل اعتماد دیدحکم می دهدمدیون وجه
سندرافورادرصورتی که حال باشدوپس ازانقضاءاجل درصورت موجل بودن  ،به صندوق عدلیه بسپارد .
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ماده  - 333اگرقبل ازانقضای مدت مرورزمانی که وجه سندمفقودپس از آن مدت قابل
مطالبه نیست سندابرازشدمطابق ماده 328رفتارواالوجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده به مدعی داده می
شود .
ماده  - 334مقررات این باب شامل اسکناس نیست .
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 )7باب دهم قانون تجارت در مورد ضمانت

باب دهم
ضمانت
ماده  - 432ضامن وقتی حق داردازمضمون له تقاضانمایدکه بدوابه مدیون اصلی رجوع کرده ودرصورت عدم وصول
طلب به اورجوع نمایدکه بین طرفین (خواه ضمن قراردادمخصوص خواه درخودضمانت نامه )این ترتیب مقررشده
باشد .

ماده  - 433درکلیه مواردی که بموجب قوانین یاموافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکارمی تواند به
ضامن ومدیون اصلی مجتمارجوع کرده یاپس از رجوع به یکی ازآنها و عدم وصول طلب خودبرای تمام یا بقیه طلب
به دیگری رجوع نماید .

ماده  - 434حکم فوق درموردی نیزجاری است که چندنفربه موجب قرارداد یا قانون متضامنا مسئول انجام تعهدی
باشند .

ماده  - 435قبل ازرسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تادیه نیست ولواین که بواسطه ورشکستگی یافوت مدیون
اصلی دین موجل اوحال شده باشد .
ماده  - 436ضمان حال ازقاعده فوق مستثنی است .
ماده  - 437اگرحق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطارقبلی است این اخطار نسبت به ضامن نیزبایدبعمل آید .
ماده  - 438همین که دین اصلی به نحوی ازانحاءساقط شدضامن نیزبری می شود .

ماده  - 439همین که دین حال شد ضامن می تواندمضمون له رابه دریافت طلب یاانصراف ازضمان ملزم کند
ولوضمان موجل باشد .

ماده  - 413استنکاف مضمون له ازدریافت طلب یاامتناع ازتسلیم وثیقه اگردین باوثیقه بوده ضامن رافورا و بخودی
خودبری خواهدساخت .

ماده  - 411پس ازآنکه ضامن دین اصلی راپرداخت مضمون له بایدتمام اسنادومدارکی راکه برای رجوع ضامن به
مضمون عنه الزم ومفیداست به اوداده و اگردین اصلی باوثیقه باشدآن رابه ضامن تسلیم نماید  ،اگردین اصلی وثیقه
غیرمنقول داشته مضمون عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن الزم است .
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 )8قانون تجارت الكترونیک

باب اول -مقررات عمومی
بحث اول – قلمرو شمول قانون
ماده  -1این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطالعات در واسطههای الکترونیکی
و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار میرود.
فصل دوم – تعاریف
ماده  -2الف – “داده پیام” ( :)Data Messageهر نمادی از واقعه ،اطالعات یا مفهوم است که با وسایل
الکترونیکی ،نوری و با فناوریهای جدید اطالعات تولید ،ارسال ،دریافت ،ذخیره یا پردازش میشود.
ب“ -اصل ساز” ( :)Originatorمنشا اصلی “داده پیام” است که “داده پیام” به وسیله او یا از طرف او تولید یا
ارسال میشود اما شامل شخصی که در خصوص “داده پیام” به عنوان واسطه عمل میکند نخواهد شد.
ج“ -مخاطب” ( :)Addresseeشخصی است که اصل ساز قصد دارد وی “داده پیام” را دریافت کند ،اما شامل
شخصی که در ارتباط با “داده پیام” به عنوان واسطه عمل میکند نخواهد شد.
د“ -ارجاع در داده پیام” ( :)Incorporation By Referenceیعنی به منابعی خارج از “داده پیام” عطف شود
که در صورت مطابقت با ماده ( )18این قانون جزیی از “داده پیام” محسوب میشود.
ه – “تمامیت داده پیام” ( :)Integrityعبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر “داده پیام” .اعمال ناشی از
تصدی سیستم از قبیل ارسال ،ذخیره یا نمایش اطالعات که به طور معمول انجام میشود خدشهای به تمامیت “داده
پیام” وارد نمیکند.
و“ -سیستم رایانه ای “ ( :)Computer systemهر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت
افزاری -نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار “داده پیام” عمل می کند.
ز“ -سیستم اطالعاتی” ( :)Informationسیستمی برای تولید (اصل سازی) ،ارسال ،دریافت ،ذخیره یا پردازش
“داده پیام” است.
ح“ -سیستم اطالعاتی مطمئن” ( :)Secure Information systemسیستم اطالعاتی است که -1 :به نحوی
معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد -2 .سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
 -3به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام میدهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد -4 .موافق با رویه
ایمن باشد .ط“ -رویه ایمن” ( :)Secure Methodرویه ای است برای تطبیق صحت ثبت “داده پیام” منشاء و
مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هر گونه خطا یا تغییر در مبادله ،محتوا و یا ذخیره سازی “داده پیام” از یک
زمان خاص یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتمها یا کدها ،کلمات یا ارقام شناسایی ،رمزنگاری،
روشهای تصدیق با پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه ،انجام شود.
ی“ -امضای الکترونیکی” ( :)Electronic Signatureعبارت از هر نوع عالمت منضم شده یا به نحو منطقی
متصل شده به “داده پیام” است که برای شناسایی امضاء کننده “داده پیام” ،مورد استفاده قرار می گیرد.
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ک“ -امضای الکترونیکی مطمئن” ( Secure/Enhanced/Advanced
 )Electronic Signatureهر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده ( )13این قانون باشد.
ل – “امضاء کننده” ( :)Signatoryهر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می کند.
م – “شخص” ( :)Personاعم است از شخص حقیقی یا حقوقی و یا سیستمهای رایانه ای تحت کنترل آنان.
ن – “معقول” (سنجش عقالنی) :)Reasonableness Test( ،با توجه به اوضاع و احوال مبادله “داده پیام” از
جمله :طبعیت مبادله ،مهارت و موقعیت طرفین ،حجم مبادالت طرفین در مورد مشابه ،در دسترس بودن گزینههای
پیشنهادی و رد آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین ،هزینه گزینه های پیشنهادی ،عرف و روشهای معمول و مورد
استفاده در این نوع مبادالت ،ارزیابی می شود.
س – “مصرف کننده” ( :)Consumerهر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می
کند.
ع“ -تامین کننده” ( :)Supplierعبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری ،صنفی یا حرفه ای فعالیت می
کند.
ف – “وسایل ارتباط از راه دور” ( :)Means Of Distance Communicationعبارت از هر نوع وسیله ای
است که بدون حضور فیزیکی همزمان تامین کننده و مصرف کننده جهت فروش کاال و خدمات استفاده میشود.
ص – “عقد از راه دور” ( :)Distance Contractایجاب و قبول راجع به کاالها و خدمات بین تامین کننده و
مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است.
ق“ -واسط با دوام” ( :)Durable Mediumیعنی وسایلی که به موجب آن مصرف کننده بتواند شخصاً “داده
پیام” های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فالپی دیسک ،دیسک فشرده ،دیسک سخت و یا پست
الکترونیکی مصرف کننده.
ر“ -داده پیام های شخصی” ( :)Private Dataیعنی “داده پیام” های مربوط به یک شخص حقیقی (موضوع
“داده”  )Data Subjectمشخص و معین.
فصل سوم – تفسیر قانون
ماده  -3در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی ،ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد
آن و رعایت لزوم حس نیت توجه کرد.
ماده  -4در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون ،محاکم قضایی باید بر اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت
چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون ،قضاوت نمایند.
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی
ماده  -5هر گونه تغییر در تولید ،ارسال ،دریافت ،ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر
است.
مبحث دوم – در احكام “داده پیام”
 -نوشته ،امضاء اصل
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ماده  -6هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون الزم باشد“ ،داده پیام” در حکم نوشته است
مگر در موارد زیر :الف – اسناد مالکیت اموال غیر منقول – ب – فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی .ج-
اعالم ،اخطار ،هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کاال صادر میکند و یا از بکارگیری روشهای
خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند.
ماده  -7هر گاه قانون وجود امضاء را الزم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.
ماده  -8هر گاه قانون الزم بداند که اطالعات به صورت اصل ارایه یا نگهداری شود این امر یا نگهداری و ارایه
اطالعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان پذیر می باشد:
الف – اطالعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
ب – داده پیام به همان قالبی (فرمتی) که تولید ،ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقاً نمایشگر اطالعاتی
باشد که تولید ،ارسال و یا دریاف شده ،نگهداری شود.
ج – اطالعاتی که مشخص کننده مبدا ،مقصد ،زمان ارسال و زمان دریافت داده پیام می باشند نیز در صورت وجود
نگهداری شوند.
د -شرایط دیگری که هر نهاد ،سازمان ،دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه
مسئولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.
ماده  -9هر گاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال “داده پیام” خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی
جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می شود باید به طور صریح ختم تبادل “داده پیام” را اعالم
کند .جایگزینی اسناد کاغذی به جای “داده پیام” اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.
مبحث سوم “داده پیام” مطمئن
فصل اول -امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن
ماده  -13امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد :الف -نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد.
ب -هویت امضاء کننده “داده پیام” را معلوم نماید .ج -به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر
شده باشد.
د -به نحوی به یک “داده پیام” متصل شود که هر تغییری در آن “داده پیام” قابل تشخیص و کشف باشد.
ماده  -11سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از “داده پیام” ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطالعاتی مطمئن
ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.
فصل دوم -پذیرش ،ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن
ماده  -12اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر
اساس قواعد ادله موجود ،ارزش اثباتی “داده پیام” را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
ماده  -13به طور کلی ،ارزش اثباتی “داده پیام” ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهای ایمنی به کار
گرفته شده با موضوع و منظور مبادله “داده پیام” تعیین می شود.
ماده  -14کلیه “داده پیام” هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در
آن ،تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند ،اجرای مفاد
آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است .ماده  -15نسبت به “داده پیام”
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مطمئن ،سوابق الکترونیکی مطمئن ،سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی
مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها میتوان ادعای جعلیت به “داده پیام” مزبور وارد و یا ثابت نمود که “داده
پیام” مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده  -16هر “داده پیام” ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده ( )11این قانون ثبت و نگهداری میشود،
مقرون به صحت است.
مبحث چهارم – مبادله “داده پیام”
فصل اول – اعتبار قانونی “ارجاع در داده پیام” عقد و اراده طرفین
ماده “ -17ارجاع در داده پیام” با رعایت موارد زیر معتبر است:
الف – مورد ارجاع به طور صریح در “داده پیام” معین شود.
ب – مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می کند روشن و مشخص باشد.
ج“ -داده پیام” موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.
فصل دوم – انتساب “داده پیام”
ماده  -18در موارد زیر “داده پیام” منسوب به اصل ساز است.
الف – اگر توسط اصل ساز یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است.
ب – اگر به وسیله سیستم اطالعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود.
ماده “ -19داده پیام” ی که بر اساس یکی از شروط زیر ارسال می شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب
کرده ،و مطابق چنین فرضی (ارسال شده) عمل نماید:
الف – قبالً به وسیله اصل ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا “داده پیام” همان است که اصل
ساز ارسال کرده است.
ب – “داده پیام” دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه اش با اصل ساز ،یا نمایندگان
وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی یافته و “داده پیام” را به مثابه “داده پیام”
خود بشناسد.
ماده  -23ماده ( )19این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل ساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر
شده باشد.
ماده  -21هر “داده پیام” یک “داده پیام” مجزا و مستقل محسوب می گردد ،مگر آن که معلوم باشد که آن “داده
پیام” نسخه مجددی از “داده پیام” اولیه است.
فصل سوم -تصدیق دریافت
ماده  -22هر گاه قبل یا به هنگام ارسال “داده پیام” اصل ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت “داده
پیام” تصدیق شود ،اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد ،هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع
تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را نحو معقول از دریافت “داده پیام” مطمئن کند تصدیق دریافت “داده
پیام” محسوب می گردد.
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ماده  -23اگر اصل ساز به طور صریح هر گونه اثر حقوقی داده پیام را مشروط به تصدیق
دریافت داده پیام کرده باشد داده پیام ارسال نشده تلقی می شود ،مگر آن که تصدیق آن دریافت شود.
ماده  -24اماره دریافت داده پیام راجع به محتوای داده پیام صادق نیست.
ماده  -25هنگامی که در تصدیق قید می شود داده پیام مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین
دریافت شده ،فرض بر این است که آن الزامات رعایت شده اند.
فصل چهارم – زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام
ماده  -26ارسال داده پیام زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطالعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام
وی وارد شود.
ماده  -27زمان دریافت داده پیام مطابق شرایط زیر خواهد بود:
الف -اگر سیستم اطالعاتی مخاطب برای دریافت داده پیام معین شده باشد دریافت زمانی محقق می شود که:
-1
-2

داده پیام به سیستم اطالعاتی معین شده وارد شود؛ یا
چنانچه داده پیام به سیستم اطالعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراً برای این کار معین شده ،وارد شود

داده پیام بازیافت شود.
ب – اگر مخاطب یک سیستم اطالعاتی برای دریافت معین نکرده باشد ،دریافت زمانی محقق می شود که داده پیام
وارد سیستم اطالعاتی مخاطب شود.
ماده  -28مفاد ماده ( )27این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطالعاتی جاری است.
ماده  -29اگر محل استقرار سیستم اطالعاتی با محل استقرار دریافت داده پیام مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل
می شود:
الف – محل تجاری ،یا کاری اصل ساز محل ارسال داده پیام است و محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت
داده پیام است مگر آن که خالف آن توافق شده باشد.
ب – اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد ،نزدیکترین محل به اصل معامله ،محل تجاری یا
کاری خواهد بود و غیر اینصورت محل اصلی شرکت ،محل تجاری یا کاری است.
ج -اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند ،اقامتگاه قانونی آنان مالک خواهد بود.
ماده  -33آثار حقوقی پس از انتساب ،دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام موضوع فصول دوم تا
چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوای داده پیام تابع قواعد عمومی است.
باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونیكی ()Certification service provider
ماده  -31دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی
در کشور تاسیس می شوند .این خدمات شامل تولید ،صدور ،ذخیره ،ارسال ،تایید ،ابطال و به روز نگهداری گواهی
های اصاالت (امضای) الکترونیکی می باشد.
ماده  -32آئین نامه و ضوابط نظام تاسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و
وزارتخانه های بازرگانی ،ارتباطات و فناوری اطالعات ،امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات
وزیران خواهد رسید.
باب سوم – در قواعد مختلف
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مبحث اول – حمایت های انحصاری در بستر مبادالت الكترونیكی
فصل اول :حمایت از مصرف کننده ()Consumer Protction
ماده  -33فروشندگان کاال و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطالعات موثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت
خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند .حداقل اطالعات الزم،
شامل موارد زیر می باشد:
الف – مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کاال و یا خدمات.
ب -هویت تامین کننده ،نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می باشد و نشانی وی.
ج -آدرس پست الکترونیکی ،شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده
ارتباط برقرار کند.
د -کلیه هزینه هائی که برای خرید کاال بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کاال و یا خدمات ،میزان مالیات،
هزینه حمل ،هزینه تماس)
ه -مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می باشد.
و -شرایط و فرآیند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت ،تحویل و یا اجرا ،فسخ ،ارجاع خدمات پس از فروش.
ماده  -34تامین کننده باید به طور جداگانه ضمن تایید اطالعات مقدماتی ،اطالعات زیر را ارسال نماید:
الف – آدرس محل تجاری یا کاری تامین کننده برای شکایت احتمالی.
ب – اطالعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.
ج – شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد ( )37و ( )38این قانون.
د -شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.
ماده  -35اطالعاتی اعالمی و تایید به اطالعات اعالمی به مصرف کننده باید در واسطی با دوام ،روشن و صریح بوده
و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در معامالت و از جمله
ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود.
ماده  -36در صورت استفاده از ارتباط صوتی ،هویت تامین کننده و قصد وی از ایجاد تماس با مصرف کننده باید به
طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.
ماده  -37در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری ،وقت برای انصراف (حق انصراف) از
قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد .تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه باز پس فرستادن
کاال خواهد بود:
ماده  -38شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:
الف – در صورت فروش کاال ،از تاریخ تسلیم کاال به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات ،از روز انعقاد.
ب – در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطالعاتی خواهد بود که تامین کننده طبق مواد
( )33و ( )34این قانون موظف به ارائه آن است.
ج -به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف ،تامین کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ گونه وجهی عین
مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید.
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د -حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کاال و خدمات حاکم
است اجرا نخواهد شد .موارد آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده ( )79این قانون خواهد آمد.
ماده  -39در صورتی که تامین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کاال و یا عدم امکان اجرای خدمات ،نتواند
تعهدات خود را انجام دهد ،باید مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند ،مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه
وفای به تعهد غیر ممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کاال و یا ایفای تعهد باشد .در صورتی که
معلوم شود تامین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می دانسته .عالوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی ،به
حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.
ماده  -43تامین کننده می تواند کاال یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید
مشروط بر آن که قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعالم کرده باشد.
ماده  -41در صورتی که تامین کننده ،کاال یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال
نماید ،کاال و یا خدمات ارجاع داده می شود و هزینه ارجاع به عهده تامین کننده است .کاال یا خدمات ارسالی مذکور
چنانچه به عنوان یک معامله یا تعهد دیگر از سوی تامین کننده مورد ایجاب قرار گیرد ،مخاطب می تواند آن را قبول
کند.
ماده  -42حمایت های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد:
الف – خدمات مالی که فهرست آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده ( )79این قانون خواهد آمد.
ب -معامالت راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیر منقول به جز اجاره.
ج -خرید از ماشین های فروش مستقیم کاال و خدمات.
د -معامالت راجع به حراجی ها.
ماده  -43تامین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند.
ماده  -44در موارد اختالف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد.
ماده  -45اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین که حمایت ضعیف تری اعمال
می کنند متوقف شود.
ماده  -46استفاده از شروط قراردادی خالف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف
کننده ،موثر نیست.
ماده  -47در معامالت از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از وسائل ارتباط از راه دور انجام می
شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
ماده  -48سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند.
ترتیب آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران می باشد.
ماده  -49حقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرراتی است که
توسط مراجع قانونی ذی ربط تصویب شده و یا خواهد شد.
فصل دوم – در قواعد تبلیغ – ()Marketing
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ماده  -53تامین کنندگان در تبلیغ کاال و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند
که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.
ماده  -51تامین کنندگانی که برای فروش کاال و خدمات خود تبلیغ می کنند نباید سالمتی افراد را به خطر اندازند.
ماده  -52تامین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق ،صحیح و روشن اطالعات مربوط به
کاال و خدمات را درک کند.
ماده  -53در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.
ماده  -54تامین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معامالت به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط
به هویت یا محل کسب خود سوء استفاده کنند.
ماده  -55تامین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به
نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.
ماده  -56تامین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه ای عمل نمایند.
ضوابط آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده ( )79این قانون خواهد آمد.
ماده  -57تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب آیین نامه ای است که درماده ( )79این
قانون خواهد آمد.
فصل سوم – حمایت از داده پیام های شخصی (حمایت از داده)Data Protection -
ماده  -58ذخیره ،پردازش و یا توزیع داده پیام های شخصی مبین ریشه های قومی یا نژادی ،دیدگاههای عقیدتی،
مذهبی ،خصوصیات اخالقی و داده پیام های راجع به وضعیت جسمانی ،روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت
صریح آنها به هر عنوان غیر قانونی است.
ماده  -59در صورت رضایت شخص موضوع داده پیام نیز به شرط آنکه محتوای داده پیام وفق قوانین مصوب مجلس
شورای اسالمی باشد ذخیره ،پردازش و توزیع داده پیام های شخصی در بستر مبادالت الکترونیکی باید با لحاظ شرایط
زیر صورت پذیرد:
الف – اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.
ب – داده پیام باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع آوری برای شخص موضوع داده
پیام شرح داده شده جمع آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.
ج -داده پیام باید صحیح و روز آمد باشد.
د -شخص موضوع داده پیام باید به پرونده های رایانه ای حاوی داده پیام های شخصی مربوط به خود دسترسی
داشته و بتواند داده پیام های ناقص و یا نادرست را محو یا اصالح کند.
ه -شخص موضوع داده پیام باید بتواند درهر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه ای
داده پیام های شخصی مربوط به خود را بنماید.
ماده  -63ذخیره ،پردازش و یا توزیع داده پیام های مربوط به سوابق پزشکی و بهداشتی تابع آیین نامه ای است که
در ماده ( )79این قانون خواهد آمد.
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ماده  -61سایر موارد راجع به دسترسی موضوع داده پیام ،از قبیل استثنائات ،افشای آن
برای اشخاص ثالث ،اعتراض ،فراکردهای ایمنی ،نهادهای مسوول دیدبانی و کنترل جریان داده پیام های شخصی به
موجب مواد مندرج در باب چهارم این قانون و آیین نامه مربوطه خواهد بود.
مبحث دوم – حفاظت از داده پیام در بستر مبادالت الكترونیكی
فصل اول – حمایت از حقوق مولف ( )Author,s Right/Copyrightدر بستر مبادالت
الكترونیكی
ماده  -62حق تکثیر ،اجراء و توزیع (عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون حقوق مولفان ،مصنفان و هنرمندان
مصوب  1348/9/3و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب  1352/9/26و قانون حمایت از حقوق
پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب  ،1379/13/4به صورت داده پیام منحصراً در اختیار مولف است .کلیه
آثار و تالیفاتی که در قالب داده پیام می باشند ،از جمله اطالعات ،نرم افزارها و برنامه های رایانه ای ،ابزار و روشهای
رایانه ای و پایگاههای داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت های فکری در بستر مبادالت الکترونیکی شامل حق
اختراع ،حق طراحی ،حق مولف ،حقوق مرتبط با حق مولف ،حمایت از پایگاههای داده ،حمایت از نقشه مدارهای
یکپارچه قطعات الکترونیکی ( )Integrated Circuits & Chipsو حمایت از اسرار تجاری ،مشمول قوانین
مذکور در این ماده و قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب  1313/4/1و آیین نامه اصالحی اجرای قانون ثبت عالئم
تجارتی و اختراعات مصوب  1337/4/14خواهد بود ،منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات
مجلس شورای اسالمی باشد.
تبصره  -1حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری ( )Related Rightsکه پیش از این به عنوان حقوق جانبی
مالکیت ادبی و هنری ( )Neighboring RIGHTSشناخته می شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر
دیگری عالوه بر مولف ،از جمله حقوق هنرمندان مجری آثار ،تولید کنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمانها و
موسسات ضبط و پخش می باشند که مشمول قوانین مصوب  1348/9/3و 1352/9/26مورد اشاره در این ماده می
باشند.
تبصره  -2مدار یکپارچه ( )Integrated Circuitیک جزء الکترونیکی با نقشه و منطقی خاص است که عملکرد و
کارائی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از اجزاء الکترونیکی متعارف را داراست .طراحی های نقشه ،جانمائی
و منطق این مدارها بر اساس قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب  1313/4/1و آئین نامه اجرای قانون ثبت عالئم
تجارتی و اختراعات مصوب  1337/4/14مورد حمایت می باشد.
ماه  -63اعمال موقت تکثیر ،اجراء و توزیع اثر که جزء الینفک فراگرد فنی پردازش داده پیام در شبکهها است از
شمول مقرره فوق خارج است.
فصل دوم – حمایت از اسرار تجاری ()Trade Secrets
ماده  -64به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادالنه در بستر مبادالت الکترونیکی ،تحصیل غیر قانونی اسرار
تجاری و اقتصادی بنگاهها و موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم
محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
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ماده  -65اسرار تجاری الکترونیکی داده پیام های است که شامل اطالعات ،فرمولها،
الگوها ،نرم افزارها و برنامه ها ،ابزار و روشها ،تکنیک ها و فرآیندها ،تالیفات منتشر نشده ،روشهای انجام تجارت و داد
و ستد ،فنون ،نقشهها و فراگردها ،اطالعات مالی ،فهرست مشتریان ،طرحهای تجاری و امثال اینها است ،که به طور
مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تالشهای معقوالنه ای برای حفظ و حراست از
آنها شده است.
فصل سوم – حمایت از عالئم تجاری ()Trade Names
ماده  -66به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت های مشروع در بستر مبادالت الکترونیکی
استفاده از عالئم تجاری به صورت نام دامنه ( )Domain Nameو یا هر نوع نمایش بر خط ( )Onlineعالئم
تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کاال و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این
قانون خواهد رسید.
باب چهارم – جرایم و مجازات ها
مبحث اول -کالهبرداری کامپیوتری
ماده  -67هر کس در بستر مبادالت الکترونیکی ،با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیام ها ،برنامه ها و
سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود ،محو ،توقف داده پیام مداخله در عملکرد
برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و
از این طریق برای خود یا دیگری وجوه ،اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و
عالوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می
شود.
تبصره – شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد.
مبحث دوم – جعل کامپیوتری
ماده  -68هر کس در بستر مبادالت الکترونیکی ،از طریق ورود ،تغییر ،محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش
داده پیام و سیستم های رایانه ای ،و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم های رمز نگاری تولید امضاء – مثل کلید
اختصاصی بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم
انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام های دارای
ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری ،قضائی مالی و غیره به عنوان داده پیام های معتبر استفاده
نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون
( )53/333/333ریال محکوم می شود.
تبصره – مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می باشد.
مبحث سوم – نقض حقوق انحصاری در بستر مبادالت الكترونیک
فصل اول – نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ
ماده  -69تامین کننده متخلف از مواد ( )37( ،)36( ،)35( ،)34( ،)33این قانون به مجازات از ده میلیون
( )13/333/333ریال تا پنجاه میلیون ( )53/333/333ریال محکوم خواهد شد.
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تبصره – تامین کننده متخلف از ماده ( )37به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
ماده  -73تامین کننده متخلف از مواد ( )55( ،)54( ،)53( ،)52( ،)51( ،)53( ،)39این قانون به مجازات از بیست
میلیون ( )23/333/333ریال تا یکصد میلیون ( )133/333/333ریال محکوم خواهد شد.
تبصره  -1تامین کننده متخلف از ماده ( )51این قانون به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره  -2تامین کننده متخلف از ماده ( )55این قانون به حداقل مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.
فصل دوم – نقض حمایت از داده پیام های شخصی/حمایت از داده
ماده  -71هر کس در بستر مبادالت الکترونیکی شرایط مقرر در مواد ( )58و ( )59این قانون را نقض نماید مجرم
محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می شود.
ماده  -72هر گاه جرایم راجع به داده پیام های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر
نهادهای مسوول ارتکاب باید ،مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در ماده ( )71این قانون محکوم خواهد شد.
ماده  -73اگر به واسطه بی مباالتی و بی احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی جرایم راجع به داده پیام
های شخصی روی دهد ،مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون
( )53/333/333ریال محکوم می شود.
مبحث چهارم – نقض حفاظت از داده پیام در بستر مبادالت الكترونیكی
فصل اول – نقض حق مولف
ماده  -74هر کس در بستر مبادالت الکترونیکی با تکثیر ،اجرا و توزیع (عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت
حقوق مولفان ،مصنفان و هنرمندان مصوب  .1348/9/3و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب
 1352/9/26و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب  ،1379/13/4منوط بر آنکه امور
مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسالمی مجاز شمرده شود ،در صورتی که حق تصریح شده مولفان را نقض نماید
به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ( )53/333/333ریال محکوم خواهد شد.
(ادامه در مجموعه هفتگی آینده)
فصل دوم – نقض اسرار تجاری
ماده  -75متخلفین از ماده ( )64این قانون و هر کس در بستر مبادالت الکترونیکی به منظور رقابت ،منفعت و یا ورود
خسارت به بنگاههای تجاری ،صنعتی ،اقتصادی و خدماتی ،با نقص حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای
اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز ،اسرای تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید
به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ( )53/333/333ریال محکوم خواهد شد.
فصل سوم – نقض عالیم تجاری
ماده  -76متخلفان از ماده ( )66این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون ()23/333/333
ریال تا یکصد میلیون ( )133/333/333ریال محکوم خواهند شد.
فصل چهارم – سایر
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ماده  -77سایر جرایم ،آین دادرسی و مقررات مربوط به صالحیت جزایی و روش های
همکاری بین المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادالت الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود.
باب پنجم – جبران خسارت
ماده  -78هر گاه در بستر مبادالت الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم موسسات خصوص و دولتی به جز در
نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی خسارتی به اشخاص وارد شود .موسسات مزبور مسوول جبران خسارت وارده
می باشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این
اشخاص خواهد بود.
باب ششم – متفرقه
ماده  -79وزارت بازرگانی موظف است زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون موثر می
باشند شناسائی کرده و با ارائه پیشنهاد و تایید شورای عالی فناوری اطالعات ،خواستار تدوین مقررات مربوطه و آئین
نامه های این قانون توسط نهادهالی ذی ربط شود .این آیین نامه ها و مقررات پس از تصویب هیات وزیران به مرحله
اجرا در خواهند آمد .سایر آیین نامه های مورد اشاره در این قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد.
الف – آیین نامه مربوط به مواد ( )38و ( )42این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی ،امور اقتصادی و دارایی،
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد
رسید.
ب – آیین نامه مربوط به مواد ( )56و ( )57این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسالمی
و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج – آیین نامه مربوط به ماده ( )63این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده  -83وزارت بازرگانی موظف است به منظور حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی ،با تجمیع واحدهای ذی
ربط مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید .اساسنامه و آیین نامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت بازرانی و
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده  -81اصل سازان ،مخاطبین ،بایگانان ،مصرف کنندگان و کلیه کسانی که داده پیام در اختیار دارند موظفند داده
پیام هائی را که تحت مسوولیت خود دارند به طریقی نگهداری نموده و پشتوانه ( )Back upتهیه نمایند که در
صورت بروز هر گونه خطری برای یک نسخه ،نسخه دیگر مصون بماند.
قان ون فوق مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم دی ماه یکهزار و
سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  1382/13/24به تایید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی – رئیس مجلس شورای اسالمی
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 )3قانون صدور چک و سایر مقررات در مورد چک

ماده ( :1الحاقی  )1372٫8٫11انواع چک عبارتند از:
 .1چک عادی ،چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر میکنند و دارنده آن تضمینی جز
اعتبار صادرکننده آن ندارد.
 .2چک تایید شده ،چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه
پرداخت وجه آن تایید میشود.
 .3چک تضمینشده ،چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن
توسط بانک تضمین میشود.
 .4چک مسافرتی ،چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و
کارگزارن آن پرداخت میگردد.
ماده  :2چکهای صادر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند همچنین شعب
آنها در خارج از کشور در حکم اسناد الزماالجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا
قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد
میتواند طبق قوانین و آییننامههای مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول
نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده  4و یا گواهینامه مندرج در ماده  5را به
اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف
بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشتنویسی شده یا حامل چک (در مورد
چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره (الحاقی  )1367٫3٫13مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک میتواند محکومیت صادرکننده را
نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینههای وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از
ناحیه وی متحمل شده است ،اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد ،از دادگاه تقاضا نماید .در صورتی که
دارنده چک جبران خسارت و هزینههای مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند ،باید درخواست خود را به همان
دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
ماده ( :3اصالحی  )1382٫6٫2صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه
وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده ،به صورتی از بانک خارج
نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل
عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک ،یا اختالف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک
خودداری نماید.
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هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد ،بانک به آن شرط ترتیب اثر
نخواهد داد.
ماده  3مکرر( :الحاقی  )1382٫6٫2چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک
خواهد بود.
ماده  :4هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده  3پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که
مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و
آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم
مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطالع صادرکننده چک ،فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که
در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده  :5در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک
بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت
چک و تسلیم آن به بانک ،گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت مینماید.
چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بیمحل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک
جانشین اصل چک خواهد بود.
در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعالمیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده  :6بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
ماده ( :7اصالحی  )1382٫6٫2هرکس بزه صدور چک بالمحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف -چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب -چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از ششماه تا یکسال حبس
محکوم خواهد شد.
ج -چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از
داشتن دستهچک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای
بالمحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چکها مالک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقی  )1382٫6٫2این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چکهای بالمحل بابت معامالت نامشروع و یا
بهره ربوی صادر شده ،نمیباشد.
ماده ( 8اصالحی  )1372٫8٫11چکهایی که در ایران عهده بانکهای خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ
کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده  :9در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری ،وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به
موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم
نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
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در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید
و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
ماده ( :13اصالحی  )1372٫8٫11هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل
وی در حکم صدور چک بیمحل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده  7محکوم خواهد شد و مجازات
تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
ماده  :11جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش
ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است ،بانکها مکلفند به محض
مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال
قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق
شکایت کیفری او در صورت بیمحل بودن چک محفوظ باشد ،باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص
مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعالمیه مذکور در ماده  4و  5را به نام صاحب چک صادر میکند و
حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.
تبصره :هرگاه بعد از شکایت کیفری ،شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو
دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
ماده ( 12اصالحی  )1382٫6٫2هرگاه قبل از صدور حکم قطعی ،شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و
خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند ،یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه
چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر
خواهد کرد .صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد
مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک
و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف میشود و محکوم علیه فقط
ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت
وصول خواهد شد.
تبصره (الحاقی  )1382٫6٫2میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده  2قانون
اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب  1376٫3٫13مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
ماده ( 12اصالحی  )1382٫6٫2در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:
الف -در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب -هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج -چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
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د -هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده
یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه -در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن
چک باشد.
ماده ( :14اصالحی  )1372٫8٫11صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا
سرقت یا جعل شده یا از طریق کالهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتبا دستور
عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد .بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد
کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعالم شده صادر و تسلیم مینماید.
دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خالف ادعایی که موجب عدم
پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده عالوه بر مجازات مقرر در ماده  7این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به
دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ( 1اصالحی  )1376٫13٫14ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا
چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر میشود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن
در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ( 2الحاقی  )1372٫8٫11دستور دهنده مکلف است پس از اعالم به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی
تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از
انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت میکند.
تبصره ( 3الحاقی  )1376٫13٫14پرداخت چکهای تضمینشده و مسافرتی را نمیتوان متوقف نمود مگر آنکه بانک
صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید .در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق
مفاد قسمت اخیر ماده  14محفوظ خواهد بود.
ماده  :15دارنده چک میتواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده  :16رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی،
فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده  :17وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خالف این امر
ثابت گردد.
ماده ( :18اصالحی  )1382٫6٫2مرجع رسیدگیکننده جرائم مربوط به چک بالمحل،از متهمان در صورت توجه اتهام
طبق ضوابط مقرر در ماده  134قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقالب (در امور کیفری) – مصوب
 1378٫6٫28کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی -حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از
وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ مینماید.
ماده  :19در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر
شده باشد ،صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر
اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر میشود .به عالوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری
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خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل
یا نماینده بعدی او است ،که در اینصورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.
ماده  :23مسولیت مدنی پشتنویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ( :21اصالحی  )1372٫8٫12بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بیمحل
صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز
ننمایند.
مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب
جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده  9قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری
محکوم خواهند شد.
تبصره ( 1الحاقی  )1372٫8٫11بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که
مبادرت به صدور چک بالمحل نمودهاند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این
اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهای کشور قرار دهد.
تبصره ( 2الحاقی  )1372٫8٫11ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به
استعالمات بانکها به موجب آییننامهای خواهد بود که ظرف مدت سهماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت میرسد.
ماده ( :22اصالحی  )1382٫6٫2در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود ،آخرین نشانی متهم در بانک
محالعلیه اقامتگاه قانونی او محسوب میشود و هرگونه ابالغی به نشانی مزبور به عمل میآید.
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیینشده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی
مامور به منزله ابالغ اوراق تلقی میشود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد
یافت.
ماده  :23قانون چک مصوب خرداد  1344نسخ میشود.
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قانون مالیات های مستقیم ،باب اول در مورد اشخاص مشمول
مالیات ،فصل پنجم باب دوم در مورد حق تمبر ،فصول پنج و هفتم باب سوم در مورد
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر جمع درآمد ناشی از منایع مختلف ،باب

چهارم فصل اول در مورد معافیتها و فصل دوم در مورد هزینههای قابل قبول و استهالک
و فصل چهارم در مورد مقررات عمومی و فصل

باب اول – اشخاص مشمول مالیات
ماده  –1اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:
 –1کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا امالک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.
 –2هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
 –3هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران تحصیل می کند.
 –4هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
 –5هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین
نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری
فیلم های سینمائی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می گردد) از ایران تحصیل می
کند.
ماده  –2اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند:
 –1وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی
 –2دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تأمین می شود.
 –3شهرداری ها
تبصره  –1شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن ها متعلق به اشخاص ومؤسسه های مذکور در بندهای فوق
باشد ،سهم درآمد یا سود آن ها مشمول حکم این ماده نخواهد بود .حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور
از فعالیت های مقرر در این قانون ،حسب مورد ،نیست.
تبصره  –2درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی ،معدنی ،تجاری ،خدماتی وسایر
فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده ،که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود ،در هر
مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده ( )135این قانون مشمول مالیات خواهد بود.مسئوالن اداره امور در این
گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مزبوز طبق مقررات این قانون خواهند بود .در
غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره  –3معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای
مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.
باب دوم
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فصل پنجم – حق تمبر
ماده  –44از هر برگ چک که از طرف بانک ها چاپ می شود در موقع چاپ دویست ریال حق تمبر اخذ می شود.
ماده  –45از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آن ها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می شود :برات ،فته طلب
(سفته) و نظایر آنها.
تبصره – حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.
ماده  –46از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله ومورد استفاده قرارداده می شود (به استثنای
اوراق مذکور در مواد  45و  48این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه هوائی
و دریـائی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار ( )5333ریال و بارنامه زمینی وصورت وضعیت مسافری یک
هزار ریال ( )1333حق تمبر دریافت خواهد شد .مؤسسه های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید
هویت و نشانی صحیح صاحب کاال و سایر اطالعات مربوط را درآن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا
پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.
تبصره – از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود:
 – 1از کارت معافیت هر یک از مشموالن که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می شوند ،بابت
صدور کارت معافیت مذکور ،مبلغ ده هزار ریال
 – 2از هر گونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار ریال
 – 3از هر پالک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که بصورت موقت وارد کشور می
شود مبلغ دویست هزار ریال
 – 4از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال به مدت اعتبار مبلغ یک هزارریال
 – 5از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدائی ،راهنمائی و متوسطه مبلغ یک هزار ریال
 – 6از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،دکترا و باالتر مبلغ ده هزار ریال
 – 7از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدائی ،راهنمائی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار ریال
 – 8از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار ریال
 – 9از پروانه مامائی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار ریال
 – 13از پروانه مشاغل پزشکی ،دندانپزشکی ،پیراپزشکی ،دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار ریال
 – 11از جواز تاسیس ،کارت شناسائی واحدهای تولیدی و معدنی ،کارت بازرگانی ،پروانه وکالت و کارشناسی و سایر
پروانه های کسب و کار ،بابت صدور مبلغ یکصد هزار ریال و بابت تجدید آن ها مبلغ پنجاه هزار ریال
ماده  –47از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آن ها به شرح زیر که بین بانک ها و مشتریان آن ها مبادله یا ازطرف
مشتریان تعهد می شود ،درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود ،معادل ده هزار ریال حق تمیر اخذ می شود:
 – 1برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری
 – 2قرارداد وام یا اعطای تسهیالت از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم های تعهد آوری که بانک ها به نام های
مختلف در موقع انجام معامالت به امضای مشتریان خود می رساند.
 – 3قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری
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 – 4وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می شود و مشتریان حق امضای خودرا
به دیگری واگذار می نمایند.
 – 5قراردادهای دیگری که بین بانک ها ومشتریان منعقدمی شود و طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده می
گیرند و به امورمذکور در این ماده مرتبط می شود.
 – 6ضمانت نامه های صادره از طرف بانک ها
 – 7تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.
 – 8تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یابرای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک
قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.
ماده  –48سهام وسهم الـشرکه کلیه شرکت های ایرانی موضوع قانون تجارت به اسـتثنای شرکت های تعاونی
براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود .کسورصد ریال هم صد
ریال محسوب می شود.
تبصره – حق تمبر سهام وسهم الشرکه شرکت ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش
سرمایه وسهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت می شود.
افزایش سرمایه در مورد شرکت هایی که قبالً سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده
است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.
ماده  –49در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد  47 ،46 ،45و 48این قانون در ایران صادر شده باشد
صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آن ها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسـناد مذکور در خارج از کشور
صادرشده باشـد اولین شخصی که اسناد مزبور را متـصرف می شود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا
معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد
مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می نمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.
ماده  –53وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و
در دسترس متقاضیان بگذارد .وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و
ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.
ماده  –51در صورت تخلف از مقررات این فصل ،متخلف عالوه بر اصل حق تمبر ،معادل دو برابر آن جریمه خواهد
شد.
باب سوم – مالیات بردرآمد
فصل پنجم – مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی
ماده  –135جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف درایران
یا خارج از ایران تحصیل می شود ،پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف وکسر معافیت های مقرر به
استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد ،مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج
درصد ( )25%خواهند بود.
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تبصره  –1در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس
نشده اند ،در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند ،از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن ها مالیات
به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.
تبصره  –2اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشموالن تبصره ( )5ماده ( )139و
ماده ( )113این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که
مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه ،نماینده ،کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری
امتیازات و سایر حقوق خود ،انتقال دانش فنی ،دادن تعلیمات ،کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمائی از ایران
تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود .نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در
ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون
مشمول مالیات می باشند.
تبصره  –3در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی ،مالیات هایی که قبالً پرداخت
شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابالسترداد است.
تبصره  –4اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر
مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.
تبصره  –5در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد
مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد ،مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه
خواهد شد.
ماده  – 136درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه
ی دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده ( )94و بند
(الف) ماده ( )95این قانون و در موارد مذکور درماده ( )97این قانون به طور علی الرأس تشخیص می گردد.
ماده  – 137درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیرتشخیص می
گردد:
الف – در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی ،تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و
نصب موارد مذکور ،و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات ،نقشه برداری ،نقشه کشی ،نظارت
و محاسبات فنی ،دادن تعلیمات و کمک های فنی ،انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده
درصد ( )12%کل دریافتی ساالنه.
ب – بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمایی ،که به عنوان بهاء یا حق
نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می شود ،به مأخذ بیست درصد ( )20%تا چهل درصد ( )40%مجموع
وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آن ها می گردد ،می باشد .ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از
موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.
پرداخت کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند (الف) این ماده مکلف اند در هر
پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و ظرف مدت ده روز به
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اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند .در غیر این صورت دریافت کنندگان
متضامناً مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.
ج – در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به وسیله ی
نمایندگی از قبیل شعبه ،نماینده ،کارگزار و امثال آن ها در ایران انجام می دهند طبق مقررات ماده ( )136این قانون.
تبصره  –1در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بند های (الف) و (ب) این ماده به اشخاص
حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار می گردد ،پرداخت کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد
( )% 2/5به عنوان مالیات علی الحساب آن ها کسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف
سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.
تبصره  –2در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده درصورتی که کارفرما ،وزارتخانه ها ،مؤسسات و
شرکت های دولتی یا شهرداریها باشند ،آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید
لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصالحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور
جدا از سایر اقالم قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
تبصره  –3شعب و نمایندگی های شرکت ها و بانک های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به
امر بازاریابی و جمع آوری اطالعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از
شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.
تبصره  –4در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده را به پیمانکاران
دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که
توسط پیمانکار دست دوم خریداری می گردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد
بود.
تبصره  –5درآمد مشمول مالیات فعالیت های موضوع بند (الف) ماده ( )137این قانون که قرارداد پیمانکاری آن ها از
ابتدای سال  1382و به بعد منعقد می گردد طبق مقررات ماده ( )136این قانون تشخیص می گردد .حکم این تبصره
نسبت به ادامه فعالیت های موضوع قرارداد های پیمانکاری که تاریخ انعقاد آن ها قبل از سال  1382بوده است ،جاری
نخواهد بود.
ماده  – 138اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ الزم االجرا شدن این اصالحیه پرداخت نشده درصورت انتقال به
حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود ،لیکن درصورت تقسیم یا انتقال به حساب سود وزیان یا کاهش سرمایه
معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه ،به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یاانتقال یاکاهش سرمایه اضافه می
شود .این حکم شامل اندوخته های سود ناشی از فعالیت های معاف مؤسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده
( )138قانون مالیات های مستقیم مصوب  3اسفند  1366و اصالحیه های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصالحیه
پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود .اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ الزم االجرا شدن این
اصالحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحالل مشمول مالیات دیگری
نخواهد بود.
ماده  –139درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از:
 – 1ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل
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 – 2حق بیمه دریافتی در معامالت بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها
 – 3حق بیمه بیمه های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی ها
 – 4کارمزد و مشارکت در سود معامالت بیمه های اتکایی واگذاری
 – 5بهره سپرده های بیمه ی بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذارکننده
 – 6سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیرزندگی ،بازخرید ،سرمایه و مستمری های بیمه های
زندگی
 – 7سایر درآمدها
پس از کسر:
 – 1هزینه تمبر قراردادهای بیمه
 – 2هزینه های پزشکی بیمه های زندگی
 – 3کارمزدهای پرداختی از بابت معامالت بیمه مستقیم
 – 4حق بیمه های اتکایی واگذاری
 – 5سهم صندوق تأمین خسارت های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی
در مقابل شخص ثالث
 – 6مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های
غیرزندگی
 – 7سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع
 – 8کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معامالت بیمه های اتکایی قبولی
 – 9بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری
 – 13ذخایر فنی در آخر سال مالی
 – 11سایر هزینه ها و استهالکات قابل قبول
تبصره  – 1انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (اندوخته های فنی موضوع ماده  61قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و
بیمه گری) برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آن ها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از
طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد
رسید.
تبصره  – 2انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آن ها از
طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.
تبصره  – 3در معامالت بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع
و نحوه احتساب آن ها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود .کلیه اقالم مزبور به
استثنای کارمزدها باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.
تبصره  – 4اقالم مربوط به معامالت بیمه های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق
های مؤسسات بیمه ذیربط خواهد بود.
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تبصره  – 5مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی ازمؤسسات بیمه ایرانی تحصیل
درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می باشند.
در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه گر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت
مالیات بر معامالت اتکایی معاف باشند مؤسسه مزبور نیز ازپرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد .مؤسسات
بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو
درصد آن را به عنوان مالیات بیمه گراتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به
ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه متعلق به حوزه مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به
حساب مالیاتی پرداخت نمایند.
ماده  –113اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود
را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم
الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن
واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند .پس از تسلیم اولین فهرست مزبور ،تسلیم فهرست تغییرات در
سنوات بعد کافی خواهد بود .محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج
از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است.
حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.
تبصره – اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده
است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل های مربوط پیش بینی شده است نیستند.
ماده  – 111شرکت هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت ،در هم ادغام یا ترکیب
می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند:
الف – تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت های
ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده ( )48این قانون معاف است.
ب – انتقال دارایی های شرکت های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش
دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.
ج – عملیات شرکت های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره ی انحالل
موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.
د – استهالک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب
ادامه یابد.
ه – هر گاه در نتیجه ادغام یا ترکیب ،درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق
گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
و – کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده به عهده ی شرکت جدید یا موجود حسب مورد
می باشد.
ز – آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصالحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه
های امور اقتصادی و دارایی وصنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
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ماده  – 112حکم ماده ( )99و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم
از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.
ماده  – 113مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر ،حمل کاال و امثال آن ها از ایران به
طور مقطوع عبارت است از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آن ها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور
در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.
نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظف اند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره
امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند .مؤسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات
دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نخواهند بود .هرگاه شعب یا نمایندگی های مذکور صورت های مقرر را به موقع
تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آن ها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم
محموالت علی الرأس تشخیص خواهد شد.
تبصره – در مواردی که مالیات متعلق بردرآمد مؤسسات کشتیرانی وهواپیمایی ایران در کشورهای دیگر بیش از پنج
درصد کرایه دریافتی باشد با اعالم سازمان ذیربط ایرانی ،وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکت
های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آن ها افزایش دهد.
ماده  – 114آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با سایر
ارکان صالحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحالل شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی
صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی درتاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی
کشور تهیه می گردد ،تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص
حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.
ماده  – 115مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره ی عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش دارایی شخص
حقوقی است منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبالً پرداخت
گردیده است.
تبصره  – 1ارزش دارائی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبالً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر
اساس بهای روز انحالل تعیین می شود.
تبصره  –2چنانچه در بین دارایی های شخص حقوقی که منحل می شود ،دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول
باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها
حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده ( )59و تبصره های ماده ( )143این قانون باشند ،در
تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی های مذکور
جزو اقالم دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و
بدهی ها کسر می گردد .مالیات متعلق به دارایی یا دارایی های مزبور حسب مورد بر اساس مقررات ماده ( )59و
تبصره های ماده ( )143این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می گیرد.
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تبصره  –3آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در
تاریخ انحالل مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده ( )59و تبصره های ماده ( )143این قانون می باشند در اولین نقل و
انتقال بعد از تاریخ انحالل مشمول مالیات نخواهند بود.
ماده  –116مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحالل (تاریخ ثبت انحالل شخص حقوقی در اداره ثبت
شرکت ها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده ( )115این قانون تنظیم
و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
تبصره– مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند با رعایت تبصره ( )2ماده ( )115این قانون
به نرخ مذکور در ماده ( )135این قانون محاسبه می گردد.
ماده  – 117اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات
اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک
سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ،مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابالغ نماید وگرنه مالیات متعلق به
اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می گردد .درصورتی که بعداً معلوم گردد اقالمی از دارایی
شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره
ماده ( )118این قانون ،مالیات مطالبه خواهد شد.
ماده  – 118تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین
معادل میزان مالیات مجاز نیست.
تبصره – آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده  114این قانون یاتسلیم
اظهارنامه خالف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده  116این قانون و این ماده و
ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکا ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص
حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت
مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده  157این قانون از تاریخ
درج آگهی انحالل در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.
فصل هفتم – مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف
ماده  –129حذف شد.
ماده  – 133بدهی های گذشته موضوع مواد ( )3تا ( )16و تبصره ی ( )3ماده ( ،)59ماده ( )129قانون مالیات های
مستقیم مصوب  3اسفند  1366و اصالحیه های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن ها
حسب مورد قبل از سال  1368باشد را تا سقف یک میلیون ( )103330333ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی
بداند کالً یا جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد.
ماده  – 131نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه
ای می باشد به شرح زیر است:
تا میزان سی میلیون ( )3303330333ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ پانزده درصد ()%15
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تا میزان یکصد میلیون ( )13303330333ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه ،نسبت به مازاد
سی میلیون ( )3303330333ریال به نرخ بیست درصد ()%23
تا میزان دویست و پنجاه میلیون ( )25303330333ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه ،نسبت به مازاد یکصد میلیون
( )13303330333ریال به نرخ بیست و پنج درصد ()%25
تا میزان یک میلیارد (  )1033303330333ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه ،نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون
( )25303330333ریال به نرخ سی درصد ()%33
نسبت به مازاد یک میلیارد ( )1033303330333ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ سی و پنج درصد ()%35
باب چهارم – در مقررات مختلفه
فصل اول – معافیت ها
ماده  – 132درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در
بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال  1381به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آن ها پروانه بهره
برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود ،از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد
درصد ( )%83و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد ( )%133و به مدت ده سال از
مالیات موضوع ماده ( )135این قانون معاف هستند.
تبصره  – 1فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه
های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره  –2معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست
کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از
سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرک های صنعتی استقرار یافته درشعاع سی
کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور نخواهد بود.
تبصره  –3کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هر
سال از پرداخت  35درصد مالیات متعلق معاف هستند.
تبصره  –4ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره برداری واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین
محدوده موضوع تبصره ( )2این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنایع ومعادن تعیین و اعالم می
گردد.
ماده  –133صد در صد درآمد شرکت های تعاونی روستائی ،عشایری ،کشاورزی ،صیادان ،کارگری ،کارمندی،
دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آن ها از مالیات معاف است.
تبصره – دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستائی
ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری درشرکت های تعاونی روستائی اختصاص داده می شود،
پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور ،از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون
بودجه کل کشور پیش بینی می شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.
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ماده  –134درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدائی ،راهنمایی،
متوسطه ،فنی و حرفه ای ،دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی
وحرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند ،همچنین درآمد
باشگاه ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصراً ورزشی از پرداخت
مالیات معاف است .آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید.
ماده  – 135حذف شد.
ماده  – 136وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع
می شود از پرداخت مالیات معاف است.
ماده  – 137هزینه ه ای درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود و یا همسر ،اوالد ،پدر ،مادر ،برادر و خواهر تحت
تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه
را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات الزم معالجه در
خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسالمی ایران در
کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد ،همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص
حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می گردد.
در مورد معلوالن و بیــماران خاص و صعب العالج عــالوه بر هزینه های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان
نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است می باشد.
ماده  – 138آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل
واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از 53درصد
مالیات متعلق موضوع ماده  135این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که قبالً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد
صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد .در صورتی که هزینه
اجرای طرح یا طرح های یادشده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر
باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان
مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود.
تبصره  –1در صورتی که شرکت ،قبل از تکمیل ،اجرا طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین
شده در طرح سرمایه گذاری ،آن را به بهره برداری نرساند ،یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره برداری آن را تعطیل،
منحل یا منتقل نماید معادل معافیت های مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع
ماده  193این قانون از شرکت وصول خواهدشد.
تبصره  –2واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت های مندرج در این ماده تاسیس می شوند نمی توانند از
معافیت های مالیاتی موضوع ماده  132این قانون استفاده نمایند.
تبصره  –3کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آن ها کمتر از 53نفر نباشند درصورتی که
تاسیسات خودرا کالً به خارج از شعاع  123کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند براساس ضوابطی که از طرف وزارت
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امور اقتصادی و دارائی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می شود تا ده سال از تاریخ بهره
برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بردرآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود.
تبصره  –4از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی رودخانه حبله رودگرمسار ومنطقه آبریز
شرقی رودخانه زیاران وکلیه مناطق رودخانه های دماوند ،جاجرود ،دارآباد ،دربند ،اوین ،فرحزاد ،کن ،کرج و کردان بوده
وحدود آن عبارت است از:
شماالً :خط الراس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری می شود.
شرقاً :ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمسار.
غرباً :ساحل شرقی رودخانه زیاران.
جنوباً :خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط القعر دریاچه نمک به سمت
غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار.
ماده –139
الف – موقوفات ،نذورات ،پذیره ،کمک ها وهدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آستان قدس رضوی ،آستان حضرت عبد
العظیم الحسنی(ع) ،آستانه حضرت معصومه ،آستان حضرت احمد ابن موسی (شاه چراغ) ،آستان مقدس حضرت امام خمینی
(ره) ،مساجد ،حسینیه ها ،تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است.تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده
سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد.
ب – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی سازمان هالل احمر جمهوری اسالمی ایران از پرداخت مالیات
معاف است.
ج – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوق های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات
درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان وکارفرما و جریمه های
دریافتی مربوط توسط آن ها از پرداخت مالیات معاف است.
د– کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم اسالمی از پرداخت مالیات معاف است .تشخیص
مدارس علوم اسالمی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم می باشد.
ه – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقالب اسالمی از پرداخت مالیات معاف است .تشخیص
نهادهای انقالب اسالمی با هیأت وزیران می باشد.
و– آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف
است.
ز– درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه ،خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است.
ح – آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسالمی ،تحقیقات
فرهنگی ،علمی ،دینی ،فنی ،اختراعات ،اکتشافات ،تعلیم وتربیت و بهداشت و درمان ،بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و
مصالها و حوزه های علمیه و مدارس علوم اسالمی و مدارس و دانشگاه های دولتی ،مراسم تعزیه و اطعام ،تعمیر آثار
باستانی ،امور عمرانی وآبادانی ،هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان ،کمک به مستضعفان و آسیب
دیدگان حوادث ناشی ازسیل و زلزله ،آتش سوزی ،جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر برسد ،مشروط بر اینکه درآمد و
هزینه های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد ،از پرداخت مالیات معاف است.
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ط – کمک ها و هـدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مؤسـسات خیریه وعام الـمنفعه که به
ثبت رسیده اند ،مشروط بر این که به موجب اساسنامه آن ها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان
امور مالیاتی کشور بردرآمد و هزینه ی آن ها نظارت کند ،از پرداخت مالیات معاف است.
ی – کمک ها وهدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضا مجامع حرفه ای ،احزاب و انجمن
ها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از
درآمد یا حق الزحمه اعضاء آن ها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود ،از پرداخت مالیات معاف است.
ک – موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی انجمن ها و هیأت های مذهبی مربوط به اقلیت های
دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،مشروط بر اینکه رسمیت آن ها به تصویب وزارت کشور برسد،
از پرداخت مالیات معاف است.
ل – فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی ،فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام
می شوند ،از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره  –1وجوهی که ازفعالیت های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه
برگزاری دوره های آموزشی ،سمینارها ،نشرکتاب ونشریه های دوره ای و ...در چارچوب اساسنامه آن ها تحصیل می
شود و سازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد و هزینه آن ها نظارت می کند ،از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره  –2حکم تبصره ( )2ماده ( )2این قانون درمورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می
باشد.
تبصره  –3آئین نامه اجرائی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور
اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره  –4مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند
بر اساس نظر مقام معظم رهبری انجام می گیرد.
ماده  –143حذف شد.
ماده –141
الف – صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصوالت تمام شده کاالهای صنعتی و محصوالت بخش کشاورزی
(شامل محصوالت زراعی ،باغی ،دام وطیور ،شیالت ،جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی وتکمیلی آن و پنجاه درصد درآمد
حاصل از صادرات سایر کاالهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کاالهای غیر نفتی به خارج از کشور
صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند.
فهرست کاالهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی،
بازرگانی ،کشاورزی و جهاد سازندگی و وزارتخانه های صنعتی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب – صددرصد درآمد حاصل از صادرات کاالهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می شوند و
بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند از شمول مالیات معاف است.
تبصره – زیان حاصل از صدور کاالهای معاف از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند،
در محاسبه مالیات سایر فعالیت های آنان منظور نخواهد شد.
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ماده  –142درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت های تعاونی و
اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.
ماده  –143شرکت هایی که سهام آن ها طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول می
شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده درصورتی که کلیه نقل و انتقاالت سهام از
طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد معادل  13درصد مالیات آن ها بخشوده می شود.
تبصره  –1از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها در بورس و همچنین سایر اوراق بهاداری که
دربورس معامله می شوند ،مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این
بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورس مکلف اند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از
طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و طرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی
تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال دارند.
تبصره  –2از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا درسایر شرکت ها مالیات
مقطوعی به میزان چهار درصد ارزش اسمی آنها وصول می شود .از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد
نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد .انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلف اند قبل از انتقال
مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت
مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.
تبصره  –3درشرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم
درصد خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد .شرکت ها مکلف اند ظرف سی روز از تاریخ ثبت
افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
ماده  143مکرر– حذف شده است.
ماده  –144جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول و جوایز علمی و بورس های تحصیلی و همچنین
درآمدی که بابت حق اختراع یاحق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می گردد بطور کلی و نیز درآمد ناشی از
فعـالیت های پژوهـشی و تحـقیقاتی مراکزی که دارای پـروانه تحـقیق از وزارتخانه های ذیصالح می باشند ،به
مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصالحیه طبق ضوابط مقرر در آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ
وآموزش عالی ،بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی وامور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید،
ازپرداخت مالیات معاف می باشد.
ماده  –145سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر ازپرداخت مالیات معاف است:
 – 1سود متعلق به سپرده های مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان وکارگران نزد بانک های ایرانی در
حدود مقررات استخدامی مربوطه.
 – 2سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا مؤسسات اعتباری
غیر بانکی مجاز .این معافیت شامل سپرده هایی که بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز نزد هم می گذارند
نخواهد بود.
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 – 3جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.
 – 4سود پرداختی بانک های ایرانی به بانک های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به
شرط معامله متقابل.
 – 5سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.
تبصره – درمواردی که درقانون مالیات های مستقیم به بانک ها اشاره می شود امتیازات ،تسهیالت ،ترجیحات و
تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران تاسیس شده اند یا می شوند نیز خواهد شد.
ماده  –146کلیه معافیت های مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات
مربوط تا انقضا مدت به قوت خود باقی است.
تبصره – مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصالحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.
فصل دوم – هزینه های قابل قبول و استهالک
ماده  –147هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر
می گردد عبارت است از:
هزینه هایی که درحدود متعارف متکی به مدارک بوده ومنحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی
مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد .در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب
های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول
خواهد بود.
تبصره – از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع
بندهای الف و ب ماده  95این قانون.
ماده  –148هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
 – 1قیمت خرید کاالی فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کاال و خدمات فروخته شده
 – 2هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:
الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای
کارفرما).
ب – مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواربار ،بهره وری ،پاداش ،عیدی ،اضافه کار ،هزینه سفر و
فوق العاده مسافرت .نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور
رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین خواهد شد.
ج – هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی ازکار کارکنان.
د – حقوق بازنشستگی ،وظیفه ،پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین
موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.
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ه – وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه
درصد حقوق پرداختی ساالنه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور
به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
و– معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین ما به التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین
حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت ،خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می شود.
این حکم نسبت به ذخائری که تا کنون درحساب بانک ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.
 – 3کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد مال االجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در
حدود متعارف.
 – 4اجاره بهای ماشین آالت و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد.
 – 5مخارج سوخت ،برق ،روشنائی ،آب و مخابرات و ارتباطات.
 – 6وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.
 – 7حق االمتیاز پرداختی و همچنین حقوق وعوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری ها و
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آن ها پرداخت می شود(به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر
مالیات هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین
جرایمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت می گردد).
 – 8هزینه های تحقیقاتی ،آزمایشی و آموزشی ،خرید کتاب و نشریات و لوح های فشرده ،هزینه های بازاریابی،
تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به
تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
 – 9هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت ودارایی مؤسسه مشروط براینکه:
اوالً – وجود خسارت محقق باشد.
ثانیاً – موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثاً – طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر
جبران نشده باشد.
آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیرامور
اقتصادی و دارایی می رسد.
 – 13هزینه های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار
ریال به ازای هر کارگر.
 – 11ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه:
اوالً – مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.
ثانیاً – احتمال غالب برای الوصول ماندن آن موجود باشد.
ثالثاً – در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا الوصول بودن آن
محقق شود.
آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
صفحه  81از 121

دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  -قوانین و مقررات مدیریت نهادهای بازار سرمایه

 – 12زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که ازطریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با توجه به
مقررات احراز گردد ،از درآمد سال یا سال های بعد استهالک پذیر است.
 – 13هزینه های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستاجر است درصورتیکه اجاری باشد.
 – 14هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه درصورتی که ملکی باشد.
 – 15مخارج حمل و نقل.
 – 16هزینه های ایاب و ذهاب ،پذیرائی و انبارداری.
 – 17حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل داللی ،حق الوکاله ،حق المشاوره ،حق
حضور ،هزینه حسابرسی وخدمات مالی و اداری و بازرسی ،هزینه نرم افزاری ،طراحی و استقرار سیستم های مورد نیاز
مؤسسه ،سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و حق الزحمه بازرس قانونی.
 – 18سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانک ها ،صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری
غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.
 – 19بهای ملزومات اداری و لوازمی که معموالً ظرف یک سال از بین می روند.
 – 23مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آالت و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی
نگردد.
 – 21هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد.
 – 22هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.
 – 23مطالبات الوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد برمانده حساب ذخیره مشکوک الوصول.
 – 24زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط براتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های
مختلف از طرف مؤدی.
 – 25ضایعات متعارف تولید.
 – 26ذخیره مربوط به هزینه های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.
 – 27هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن درسال مالیاتی مورد رسیدگی
تحقق می یابد.
 – 28هزینه خرید کتاب و سایرکاالهای فرهنگی هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آن ها تا میزان حداکثر 5
درصد معافیت مالیاتی موضوع ماده  84این قانون به ازای هر نفر.
تبصره  –1هزینه های دیگر که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می شود و در این ماده پیش بینی
نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی جز هزینه های قابل قبول
پذیرفته خواهدشد.
تبصره  –2مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی درصورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء
کارکنان مؤسسه محسوب خواهندشد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه
و اوالد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات
جز ب بند  2این ماده خواهد بود جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد.

صفحه  81از 121

دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  -قوانین و مقررات مدیریت نهادهای بازار سرمایه

تبصره  –3در محاسبه مالیات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ،ذخایر موضوع بندهای1و2
ماده  15قانون شرکت های تعاونی مصوب  16خرداد  1353واصالحیه های بعدی آن و در مورد شرکت ها و اتحادیه
هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب سال  13شهریور  1373تطبیق
داده اند یا بدهند ذخیره موضوع بند  1و حق تعاون و آموزش موضوع بند  3ماده  25قانون اخیر الذکر جزء هزینه
محسوب می شود.
ماده  –149در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهالکات دارایی و هزینه های تاسیس و سرمایه ای با
رعایت اصول زیر انجام می شود:
 – 1آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش
آن تقلیل می یابد قابل استهالک است.
 – 2مأخذ استهالک ،قیمت تمام شده دارایی می باشد.
 – 3استهالکات از تاریخی محاسبه می شود که دارایی قابل استهالک آماده برای بهره برداری ،در اختیار مؤسسه قرار
می گیرد .درصورتی که دارایی قابل استهالک به استثنای فیلم های سینمائی وارده از خارج از کشور که از تاریخ اولین
نمایش قابل استهالک خواهد بود در خالل ماه در اختیار مؤسسه قرار گیرد ،ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد.
در مورد کارخانجات ،دوره بهره برداری آزمایشی جزء بهره برداری محسوب نمی گردد.
 – 4هزینه های تأسیس از قبیل مخارج ثبت مؤسسه وحق مشاوره و نظایر آن وهزینه های زاید بردرآمد (دوره قبل از
بهره برداری ودوره بهره برداری آزمایشی) جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده  151این قانون تصریح خواهد
شد حداکثرتا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری بطور مساوی قابل استهالک است.
 – 5درصورتی که براثر فروش مال قابل استهالک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آالت زیانی متوجه مؤسسه گردد
زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یک جا قابل احتساب در
حساب سود و زیان همان سال می باشد.
تبصره – در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندگان فیلم های ایرانی که در ایران تهیه می شود قیمت تمام شده فیلم در
سال اول بهره برداری و درصورتی که درآمد فیلم تکافو نکند در سال های بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات
منظور خواهد شد.
ماده  –153طرز محاسبه استهالک به شرح زیر است:
الف – در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده  151این قانون برای استهالک نرخ تعیین شود نرخها ثابت بوده و در
هر سال ما به التفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهالک و مبلغی که در سال های قبل برای آن به عنوان
استهالک منظور شده است اعمال می گردد.
ب – در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده  151این قانون مدت تعیین شده ،در هر سال بطور مساوی از قیمت
تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهالک منظور می گردد.
تبصره  –1هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارائی قابل استهالک جز قیمت تمام شده دارائی محسوب می شود.
تبصره  –2مؤسسات می توانند هزینه های نرم افزاری خود را حداکثر تا  5سال مستهلک کنند.
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تبصره  –3مؤسسات می توانند آن مقدار از دارائی های ثابت استهالک پذیر را که برای
بازسازی جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل خریداری گردیده است با دوبرابر نرخ یا نصف مدت استهالک
پیش بینی شده در جدول استهالکات موضوع ماده  151این قانون حسب مورد مستهلک کنند.
تبصره  –4در اجاره های سرمایه ای دارائی های ثابت استهالک پذیر نحوه انعکاس هزینه استهالک در دفاتر طرفین
معامله براساس استانداردهای حسابداری خواهد بود.
ماده  –151جدول استهالکات براساس ضوابط مصوب از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر
امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می شود.

فصل چهارم – مقررات عمومی
ماده  –155سال مالیاتی عبارت است از:
یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هرسال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم می شود لکن در مورد
اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آن ها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال
مالی آن ها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرارمی گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب
سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آن ها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد.
ماده  –156اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بردرآمد را درمورد درآمد هر منبع که در موعد مقرر
تسلیم شده است حداکثرتایک سال ازتاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید .در صورتی که
ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر برگ
تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابالغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می شود.
هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور ابالغ برگ تشخیص اعم از این که به
قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدی درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق
به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بردرآمد آن فعالیت ها بارعایت ماده  157این قانون قابل مطالبه خواهد بود.
دراین حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مؤدی به علت عدم رسیدگی قطعی تلقی می گردد اداره امورمالیاتی
بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت
رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.
ماده  – 157نسبت به مؤدیان مالیات بردرآمد که درموعدمقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا
اصوالً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج
سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد
بود مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از
انقضای  5سال مذکور برگ تشخیص صادر به مؤدی ابالغ شود.
تبصره – در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیات حل
اختالف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله ای که باشد کان لم یکن تلقی می گردد و دراین صورت
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اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از
تاریخ صدور رای هیأت مزبور مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.
ماده  – 158سازمان امور مالیاتی کشور می تواند درمورد بعضی از منابع مالیاتی کالً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند
طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعالم نماید که در سال بعد اظهارنامه های مؤدیان مزبور را که به موقع تسلیم
نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را بطور نمونه گیری و طبق مقررات این قانون مورد
رسیدگی قرار خواهد داد.
ماده  –159وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی
کشور یا ابطال تمبر پرداخت می شود در موقع تشخیص و احتساب ،مالیات قطعی مؤدی منظور می گردد و در صورتی
که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد.
تبصره – به سازمان امورمالیاتی کشور اجازه داده می شود که در مورد مؤدیان غیرایرانی واشخاص مقیم خارج از کشور
کل مالیات های متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.
ماده  –163سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مؤدیان و مسئوالن پرداخت مالیات
نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از
خدمت ،حق تقدم خواهد داشت .حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه
نخواهد بود.
ماده  –161در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرائی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا
اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود اداره امور مالیاتی باید با ارایه دالیل کافی از هیأت حل
اختالف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور قرار را الزم تشخیص دهد ضمن تعیین
مبلغ ،قرار مقتضی صادر خواهد کرد .اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد
وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابالغ اخطار کتبی اداره امور
مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین
دهند و در صورت تخلف عالوه بر پرداخت مطالبات مذکور مشمول مجازات مقرر در تبصره  2ماده  199این قانون
خواهند بود.
ماده  –162در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می شوند ادارات امور مالیاتی حق دارند به
همه آن ها مجتمعاً یا به هریک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آن ها مانع مراجعه به
دیگران نخواهد بود.
ماده  –163سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشموالن مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل
درآمد کسر و پرداخت نمی شود کالً یا بعضاً مکلف نماید درطول سال مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از
آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت بطور علی الحساب پرداخت نمایند و در صورت
تخلف علی الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.
ماده  –164سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان
به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً
به شعب یا باجه های بانک مزبور مراجعه و مالیات های خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند.
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ماده  –165درمواردی که براثر حوادث وسوانح از قبیل زلزله سیل ،آتش سوزی ،بروز آفات،
خشکسالی ،طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاص خساراتی وارد گردد
وخسارت وارده از طریق وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری ها یا سازمان های بیمه و یا مؤسسات عام
المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات در آن سال
و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از  %53اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و
قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نمی باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آن ها را
بخشوده یا تقسیط طوالنی نماید .آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره – مؤدیان مالیاتی مناطق جنگ زده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت
اموراقتصادی ودارائی و تصویب هیأت وزیران اعالم می گردد ،از تسهیالت مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:
الف – پنجاه درصد مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال  1368لغایت  1372بخشوده
می گردد.
ب – به ازای هر سال اشتغال درنقاط فوق از تاریخ اجرای این اصالحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال 1367
آن ها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده می شود.
ج – مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ  33شهریور  1359لغایت سال  1367در
نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد.
د – درمواردی که مؤدیان قادر به ادامه فعالیت درنقاط مذکورنباشد با ارایه دالیل مورد قبول وزارت اموراقتصادی و دارائی
تمام یا قسمتی از بدهی های موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد.
ماده  –166سازمان امور مالیاتی کشور می تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه
نماید .قبوض مذکور با نام و غیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت به اضافه دو درصد
آن به ازای هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر خواهد شد.
ماده  –167وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امورمالیاتی کشور می تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت
بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یک جا نیستند از تاریخ ابالغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به
مدت سه سال تقسیط نماید.
ماده  –168دولت می تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطالعات راجع به درآمد و دارایی مؤدیان با
دولت های خارجی موافقت نامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسالمی به مرحله اجرا بگذارد.
قراردادها یا موافقت نامه های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب
قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است .دولت موظف است ظرف یک
سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت نامه های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آن ها
مستدالً به مجلس شورای اسالمی گزارش نماید.
ماده  –169سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی
کاربرد وسایل و روش ها و صورت حساب ها و فرم هایی را جهت نگهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری
تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هرسال دریکی از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی کند و مؤدیان از اول
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فروردین سال بعد مکلف به رعایت آن ها می باشند ،عدم رعایت موارد مذکور در مورد
مؤدیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر
مؤدیان موجب تعلق جریمه ای معادل بیست درصد مالیات منبع مربوط می باشد.
تبصره– در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیأت حل اختالف مالیاتی از عهده مؤدی
خارج بوده باشد مشمول بی اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب مورد نخواهد بود.
ماده  169مکرر– به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی
شامل شماره اقتصادی صادر کند اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعالم سازمان امور مالیاتی کشورموظف به اخذ
کارت می شوند مکلف اند براساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعالم می شود برای انجام دادن
معامالت خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده
و فهرست معامالت خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند .عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی
خود وطرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معامالت دیگران یااستفاده ازشماره اقتصادی
دیگران برای معامالت خود مشمول جریمه ای معادل ده درصد ( )%13مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط
فوق انجام می شود خواهد بود .عدم ارایه فهرست معامالت انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشورطبق دستورالعمل
صادره مشمول جریمه ای معادل یک درصد ( )%1معامالتی که فهرست آن ها ارایه نشده است خواهد بود .جرائم
مذکور توسط اداره امورمالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده  157این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف
است ظرف سی روز از تاریخ ابالغ برگ مطالبه نسبت پرداخت آن اقدام کند .در غیر اینصورت معترض شناخته شده و
موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع خواهد شد .رأی هیأت مزبور قطعی و الزم
االجرا است .جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع این قانون قابل وصول خواهد
بود.
تبصره –1استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با
اشخاصی که شماره اقتصادی آن ها مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره  –2در صورتیکه طرفین معامله در معامالت خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری
نمایند ،متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارایه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده
مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور اعالم نماید مشمول جریمه
تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.
تبصره  –3اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ( )95این قانون مکلف به نگهداری
صورتحساب های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست
مأموران مالیاتی باید به آنان ارایه دهند .در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد ( 13درصد)
صورتحساب های ارایه نشده خواهند بود.
ماده  –173مرجع رسیدگی به هرگونه اختالفات که درتشخیص مالیات های موضوع این قانون بین اداره امورمالیاتی و
مؤدی ایجاد شود هیأت حل اختالف مالیاتی می باشد مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع
رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.
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ماده  –171کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره
خدمت یا آمادگی به خدمت نمی توانند به عنوان وکیل یا نماینده مؤدیان مراجعه نمایند.
ماده  –172صددرصد ( )%133وجوهی که به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر
آن بصورت بالعوض پرداخت می شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک های غیر نقدی بالعوض
اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر ،تجهیز ،احداث ،یا تکمیل مدارس ،دانشگاهها ،مراکزآموزش عالی ،مراکز
بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی وکتابخانه ،مراکز فرهنگی وهنری (دولتی)
طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش ،فرهنگ و آموزش عالی ،بهداشت درمان و آموزش پزشکی و
امور اقتصادی ودارایی تعیین می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد
قابل کسر می باشد.
ماده  –173این قانون از اول فروردین سال  1368به موقع اجرا گذاشته می شود و مقررات آن شامل کلیه مالیات ها و
مالیات بردرآمدهایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و
همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که درسال اول اجرای این قانون خاتمه می
یابدخواهد بود و کلیه قوانین مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آن ها ملغی است.
تبصره – با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده  8قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال 1352
منتفی است.
ماده  –174مالیات بردرآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد وسایر مالیات های مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق
آن ها قبل از سال 1368و بعد از  1345می باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد
مشمول مالیات ونرخ های مالیاتی و تکالیف مؤدیان و مرور زمان تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ
رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره  –1مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن ها حسب مورد قبل از سال  1346می باشد و تا
تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.
تبصره  –2انتقاالت موضوع ماده  183قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه  1345و اصالحات بعدی آن که
قبل از اجرای این قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم االرث ورثه
مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس از وضع سهم االرث پرداختی قبلی وصول خواهد
شد.
ماده  –175کلیه نصاب های مندرج در این قانون هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور
اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.
ماده  –176سازمان امور مالیاتی می تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر بصورت قطعی و یا
تشخیصی وصول نماید.
آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس ازتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به
موقع اجرا گذارده می شود.
فصل نهم – وصول مالیات
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ماده –213هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روزاز تاریخ ابالغ برگ قطعی
پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرائی به او ابالغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ کلیه بدهی
خودرا بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.
تبصره  –1در برگ اجرائی باید نوع و مبلغ مالیات ،مدارک تشخیص قطعی بدهی ،سال مالیاتی ،مبلغ پرداخت شده
قبلی و جریمه متعلق درج گردد.
تبصره  –2آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی بعنوان مالیات قطعی تلقی
می شود و از طریق عملیات اجرائی قابل وصول است.
ماده  –211هرگاه مؤدی پس از ابالغ برگ اجرائی درموعد مقرر مالیات موردمطالبه را کالً پرداخت نکند یا ترتیب
پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرائم متعلق به اضافه ده درصد ()%13
بدهی از اموال منقول یاغیر منقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهدشد .صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به
عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد.
ماده  –212توقیف اموال زیر ممنوع است:
– 1دوسوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.
 – 2لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او الزم است و همچنین آذوقه
موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدی.
 – 3ابزار و آالت کشاورزی وصنعتی ووسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مؤدیالزم است.
 – 4محل سکونت به قدر متعارف.
تبصره  –1هر گاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می شود زاید بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل
تفکیک نباشد تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می شود مگر اینکه مؤدی اموال بالمعارض دیگری
معادل میزان فوق معرفی نماید.
تبصره  –2هر گاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفاده
زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می شود مگر آنکه خالف ترتیب فوق معلوم شود.
تبصره  –3توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرائی نباید موجب تعطیل واحد
تولیدی گردد.
ماده  –213ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امورمالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می تواند با
تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال
وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.
ماده  –214کلیه اقدامات الزم مربوط به آگهی حراج و مزایده فروش اموال موردتوقیف اعم از منقول وغیر منقول به عهده
مسئول اجرائی اداره امور مالیاتی می باشد .در مورد فروش اموال غیر منقول درصورتی که پس از انجام تشریفات مقررو
تعیین خریدار ،مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امورمالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت
محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و امالک مکلف به اجرای آن است.
ماده  –215در مورد اموال غیر منقول توقیف شده درصورتی که پس از دونوبت آگهی ( که نوبت دوم آن بدون حداقل
قیمت آگهی می شود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امورمالیاتی کشورمی تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی
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دادگستری معادل کل بدهی مؤدی به عالوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملک و بهای
آن را به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.
تبصره  –1در صورتیکه مؤدی قبل از انتقال مال مذکور بنام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری ،حاضر به پرداخت
بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه های متعلقه از
ملک مزبور رفع توقیف می نماید.
تبصره  –2در صورتیکه مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و
مؤدی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.
ماده  –216مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا
حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیات ها قابل مطالبه ووصول می باشد هیأت حل اختالف مالیاتی خواهد بود .به
شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهدشد .رأی صادره قطعی و الزم االجرا است.
تبصره  –1در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتیکه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت ،بموقع
اجرا گذارده شده است هرگاه هیات حل اختالف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطالن اجرائیه
حسب مورد قراررسیدگی و اقدام الزم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد.
رای صادره از هیات حل اختالف قطعی است.
تبصره  –2در مورد مالیاتهای غیر مستقیم هر گاه شکایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع
رسیدگی به این شکایت نیز هیات حل اختالف مالیاتی خواهد بود و رای هیات مزبور در این باره قطعی و الزم االجرا
است .مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از
مالیاتهای غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.
ماده  –217به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرائم موضوع
این قانون وصول می گردد ( به استثنای مالیات بردرآمد شرکت های دولتی ) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده
و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی وحسابرسی وتشویق کارکنان وکسانی که در امر وصول مالیات
فعالیت موثری مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید .وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی ازشمول
مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است .وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هرشش ماه گزارشی از میزان
وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس
شورای اسالمی تقدیم نماید.
ماده  –218آیین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی ودادگستری
تصویب وتوسط وزارت امور اقتصادی ودارایی به موقع اجرا گذارده خواهدشد.
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 )00قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده که در جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی طبق اصل هشتاد و پنجم ( )85قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب
گردیده و مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و
سیصد و هشتاد و شش موافقت و در تاریخ  1387/3/2به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره95/16273
مورخ 1387/3/19مجلس شورای اسالمی واصل گردیده است ،این قانون با  53ماده و  47تبصره برای اجرا ابالغ شده
است.
فصل اول ـ کلیات و تعاریف
ماده1ـ عرضه کاالها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد.
ماده2ـ منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم ،مالیات بر ارزش افزوده میباشد.
ماده3ـ ارزش افزوده در این قانون ،تفاوت بین ارزش کاالها و خدمات عرضه شده با ارزش کاالها و خدمات خریداری
یا تحصیل شده در یک دوره معین میباشد.
ماده4ـ عرضه کاال در این قانون ،انتقال کاال از طریق هر نوع معامله است.
تبصره ـ کاالهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری ،تحصیل یا تولید میشود در صورتی که برای استفاده
شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود ،عرضه کاال به خود محسوب و
مشمول مالیات خواهدشد.
ماده 5ـ ارائه خدمات در این قانون ،به استثناء موارد مندرج در فصل نهم ،انجام خدمات برای غیر در قبال مابهازاء
میباشد.
ماده 6ـ واردات در این قانون ،ورود کاال یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه
اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور میباشد.
ماده7ـ صادرات در این قانون ،صدور کاال یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه
اقتصادی میباشد.
ماده 8ـ اشخاصی که به عرضه کاال و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مینمایند ،به عنوان مؤدی شناخته
شده و مشمول مقررات این قانون خواهندبود.
ماده9ـ معاوضه کاالها و خدمات در این قانون ،عرضه کاال یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور
جداگانه مشمول مالیات میباشد.
ماده13ـ هرسال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه ،تقسیم میشود .در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی
در خالل یک دوره مالیاتی باشد ،زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی میشود.
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وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره
مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید.
ماده11ـ تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:
الف ـ در مورد عرضه کاال:
1ـ تاریخ صورتحساب ،تاریخ تحویل کاال یا تاریخ تحقق معامله کاال ،هرکدام که مقدم باشد ،حسب مورد؛
2ـ در موارد مذکور در تبصره ماده ( )4این قانون ،تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده ،هرکدام که مقدم
باشد یا تاریخ برداشت ،حسب مورد؛
3ـ در مورد معامالت موضوع ماده ( )9این قانون ،تاریخ معاوضه.
ب ـ در مورد ارائه خدمات:
1ـ تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت ،هرکدام که مقدم باشد حسب مورد؛
2ـ در مورد معامالت موضوع ماده ( )9این قانون ،تاریخ معاوضه.
ج ـ در مورد صادرات و واردات:
در مورد صادرات ،هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کاال از گمرک و درخصوص خدمت،
تاریخ پرداخت مابه ازاء.
تبصره ـ در صورت استفاده از ماشینهای صندوق ،تاریخ تعلق مالیات ،تاریخ ثبت معامله در ماشین میباشد.
فصل دوم ـ معافیتها
ماده12ـ عرضه کاالها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف میباشد:
1ـ محصوالت کشاورزی فرآوری نشده؛
2ـ دام و طیور زنده ،آبزیان ،زنبورعسل و نوغان؛
3ـ انواع کود ،سم ،بذر و نهال؛
4ـ آرد خبازی ،نان ،گوشت ،قند ،شکر ،برنج ،حبوبات و سویا ،شیر ،پنیر ،روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه
کودکان؛
 5ـ کتاب ،مطبوعات ،دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ ،تحریر و مطبوعات؛
 6ـ کـاالهای اهـدایی به صـورت بالعـوض به وزارتـخانهها ،مؤسـسات دولتـی و نهادهای عمومی غیردولتی با
تأییـد هیـأت وزیران و حـوزههای علمیه با تأیـید حوزه گیرنده هدایا؛
7ـ کاالهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات ،وارد
کشور میشود .مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهدبود؛
 8ـ اموال غیر منقول؛
9ـ انواع دارو ،لوازم مصرفی درمانی ،خدمات درمانی (انسانی ،حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی؛
13ـ خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق ،موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
11ـ خدمات بانکی و اعتباری بانکها ،مؤسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه مجاز و صندوق
تعاون؛
12ـ خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برونشهری جادهای ،ریلی ،هوایی و دریایی؛
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13ـ فرش دستباف؛
14ـ انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئیننامهای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای علوم تحقیقات و
فناوری ،امور اقتصادی و دارایی ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف
مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد؛
15ـ خوراک دام و طیور؛
16ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و
ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت
وزیران میرسد؛
17ـ اقالم با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد .فهرست مذکور از
اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهدبود.
ماده13ـ صادرات کاال و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی ،مشمول مالیات موضوع این قانون
نمیباشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (درمورد کاال) و اسناد و مدارک
مثبته ،مسترد میگردد.
تبصره ـ مالیاتهای پرداختی بابت کاالهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ
خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد ،از محل وصولیهای جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل
ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهدبود.
ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
فصل سوم ـ مأخذ ،نرخ و نحوه محاسبه مالیات
ماده14ـ مأخذ محاسبه مالیات ،بهای کاال یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهدبود .در مواردی که صورتحساب
موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا بهموجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها
واقعی نیست ،مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کاال یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات میباشد.
تبصره ـ موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمیباشد:
الف ـ تخفیفات اعطائی؛
ب ـ مالیات موضوع این قانون که قبالً توسط عرضه کننده کاال یا خدمت پرداخت شدهاست؛
ج ـ سایر مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کاال یا خدمت به آن تعلق گرفتهاست.
ماده15ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات کاال ،عبارت است از ارزش گمرکی کاال (قیمت خرید ،هزینه حمل و نقل و حق
بیمه) به عالوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی.
تبصره ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمات ،عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت
مزبور.
ماده16ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده ،یک و نیم درصد ( )%1/5میباشد.
تبصره ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاالهای خاص به شرح زیر تعیین میگردد:
1ـ انواع سیگار و محصوالت دخانی ،دوازده درصد ()%12؛
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2ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما ،بیست درصد ()%23؛
ماده17ـ مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کاال یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای
صادره موضوع این قانون پرداخت نمودهاند ،حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد
میگردد .ماشینآالت و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کاالی مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی
محسوب میگردد.
تبصره1ـ در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند ،مالیات اضافه
پرداخت شده به حساب مالیات دورههای بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان ،اضافه مالیات
پرداخت شده از محل وصولیهای جاری درآمد مربوط ،مسترد خواهدشد.
تبصره2ـ در صورتی که مؤدیان به عرضه کاال یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشتهباشند و یا
طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند ،مالیتهای پرداخت شده بابت خرید کاال یا خدمت تا این مرحله قابل
استرداد نمیباشد.
تبصره3ـ درصورتی که مؤدیان به عرضه توأم کاالها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشتهباشند،
صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کاالها یا خدمات مشول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهدشد.
تبصره4ـ مالیات برارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کاالهای خاص موضوع تبصره ماده ( )16و بندهای
(ب)( ،ج) و (د) ماده ( )38این قانون ،صرفاً در مراحل واردات ،تولید و توزیع مجدد آن کاالها توسط واردکنندگان،
تولیدکنندگان و توزیعکنندگان آن ،قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهدبود.
تبصره 5ـ آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای
وصول شده یا قابل استرداد نیست ،جز هزینههای قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.
تبصره 6ـ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون ،در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ
درخواست مؤدی مسترد نشود ،مشمول خسارتی به میزان دو درصد ( )%2در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت
تأخیر خواهدبود.
تبصره7ـ مالیاتهایی که در موقع خرید کاالها و خدمات توسط شهردایها و دهیاریها برای انجام وظایف و خدمات
قانونی پرداخت میگردد ،طبق مقررات این قانون ،قابل تهاتر و یا استرداد خواهدبود.
فصل چهارم ـ وظایف و تكالیف مؤدیان
ماده18ـ مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعالم مینماید نسبت به ارائه اطالعات
درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.
ماده19ـ مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کاال یا خدمات موضوع این قانون ،صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و
حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعالم میشود ،صادر
و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند .در مواردی که از ماشینهای فروش استفاده میشود ،نوار
ماشین جایگزین صورتحساب خواهدشد.
تبصره ـ کاالهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد ،عالوه بر جرائم متعلق و
سایر مقررات مربوط موضوع این قانون ،کاالی قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط میشود.
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ماده23ـ مؤدیان مکلفند ،مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات ،محاسبه و از
طرف دیگر معامله وصول نمایند.
تبصره1ـ گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کاال
وصول و در پروانههای گمرکی و یا فرمهای مربوط حسب مورد درج نماید و اطالعات مربوط به اشخاص حقیقی و
حقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده و امکان
دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاههای اطالعاتی ذیربط را فراهم آورد.
گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد
خزانهداری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعالم میگردد ،واریز نماید.
تبصره2ـ واردکنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت
نمایند.
ماده21ـ مؤدیان مالیاتی مکلفند ،اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور
مالیاتی کشور تعیین و اعالم میشود ،حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هردوره ،به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات
متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کردهاند و قابل کسر میباشد ،در مهلت
مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور
مالیاتی کشور اعالم میگردد ،واریز نمایند.
تبصره1ـ چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد ،تکلیف مقرر در این ماده نسبت به
مدت یاد شده نیز جاری میباشد.
تبصره2ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند ،تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات
برای هر محل شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است.
تبصره3ـ در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی ،خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر ،فروشگاه یا شعبه
در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید ،تسلیم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور
مالیاتی کشور اعالم میگردد.
تبصره4ـ مؤدیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند ،محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه و سایر امور
مالیاتی مناط اعتبار خواهدبود.
ماده22ـ مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون،
عالوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر ،مشمول جریمهای به شرح زیر خواهندبود:
1ـ عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد ( )%75مالیات متعلق تا تاریخ ثبتنام یا شناسایی
حسب مورد؛
2ـ عدم صدور صورتجلسات معادل یک برابر مالیات متعلق؛
3ـ عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابهالتفاوت مالیات متعلق؛
4ـ عدم درج و تکمیل اطالعات صورتحساب طبق نمونه اعالم شده معادل بیست و پنج درصد ( )%25مالیات متعلق؛
 5ـ عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبتنام یا شناسایی به بعد حسب مورد ،معادل پنجاه درصد ( )%53مالیات متعلق؛
 6ـ عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد ( )%25مالیات متعلق.
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ماده23ـ تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر ،موجب تعلق
جریمهای به میزان دو درصد ( )%2در ماه ،نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهدبود.
فصل پنجم ـ سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن
ماده24ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون ،ساختار و تشکیالت
موردنیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهور پیشنهاد نماید .سازمان امور مالیاتی کشور
میتواند در ایجاد تشکیالت استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با توان اقتصادی هر استان
(منطقه) اقدام نماید .این تشکیالت پیشنهادی پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء خواهدبود.
تبصره ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود نیروی انسانی متخصص موردنیاز برای اجراء این قانون را در
چهارچوب تشکیالت سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی
اختصاصی ،انتخاب و استخدام نماید .سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا ده درصد ( )%13از مجوز استخدام مذکور
را ،از بـین دارنـدگان مدرک تحـصیلی دانشگاهی ،بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون بهاستخدام در آورد.
ماده25ـ شناسایی ،نحوه رسیدگی و تشخیص ،مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود.
عناوین شغلی ،شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیالت و تجربه ،وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و
برخورداری از صالحیتهای هریک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات اجرائی احکام مقرر در این
قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آئیننامه پیشبینی شدهاست ،بهموجب ترتیبات ماده ( )219قانون
مالیاتهای مستقیم مصوب  1383/11/27خواهدبود.
ماده26ـ در مواردی که مأموران ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان
معامالت به مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارک آنان را درخواست نمایند ،مؤدیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و
اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد میباشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موردنیاز ،متخلف
مشمول جریمه مقرر در ماده ( )22این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور
مالیاتی کشور تعیین میکند ،به صورت علیالرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهدشد.
ماده27ـ مؤدیان موضوع این قانون میتوانند تنظیم گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان
حسابرسی جمهوری اسالمی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمایند .اشخاص مذکور
در صورت قبول درخواست مؤدی ،مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر و طبق
نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند ،تنظیم نموده و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی
مربوط ،در اختیار مؤدی قرار دهند.
الف ـ اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد
قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری؛
ب ـ تعیین مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق هر دوره مالیاتی براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.
تبصره 1ـ اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را که با رعایت شرایط اخیرالذکر این ماده تنظیم شود ،بدون
رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر میکند .قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر دوره مالیاتی
موکول به آن است که مؤدی گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالیاتی دوره مزبور و یا حداکثر ظرف مدت یک ماه
از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه ،تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.
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تبصره2ـ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص
حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی جمهوری اسالمی ایران یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو
جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید .در این صورت ،پرداخت حقالزحمه ،طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور
مالیاتی کشور میباشد.
ماده28ـ به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاورهای صحیح در امور مالیاتی به
مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه
به ادارات و مراجع مالیاتی ،نهادی به نام « جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تأسیس میشود تا با پذیرش اعضاء
ذیصالح در اینباره فعالیت نماید.
کلیه مراجع ذیربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه ،در حوزه
وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند.
اساسنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور
اقتصادی و دارایی به تصویب هیأتوزیران خواهدرسید.
ماده29ـ در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابالغ میشود ،در صورتی
که مؤدی معترض باشد ،میتواند ظرف بیست روز پس از ابالغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور
مالیاتی مربوط برای رفع اختالف تسلیم نماید و در صورت رفع اختالفات با مسئوالن ذیربط ،پرونده مختومه
میگردد .چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننماید ،مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد
مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابالغ قانونی شده باشد ،حسب مورد قطعی
محسوب میگردد.
در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید ،ولی
رفع اختالف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابالغ قانونی شدهباشد ،پرونده امر ظرف بیست روز از
تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابالغ قانونی جهت رسیدگی به هیأت حل اختالف
مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم احاله میشود.
ماده33ـ کلیه بانکها ،مؤسسات و تعاونیهای اعتباری ،صندوقهای قرضالحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً
اطالعات و اسناد الزم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده میباشد ،حسب
درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعالم نمایند .اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه
اطالعات و اسناد مذکور مسؤول جبران زیان وارده به دولت خواهندبود.
ماده31ـ شهرداریها مکلفند اطالعات موجود در پایگـاههای اطالعاتی خود مربـوط به امالک ،مشاغل و سایر موارد
که در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مؤدیان مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور میباشد ،را حسب
درخواست رئیس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرارداده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی
کشور به این اطالعات را در پایگاههای اطالعاتی ذیربط فراهم آورند.
ماده32ـ رسیدگی به تخلفات مأموران مالیاتی ،تابع احکام مربوط به قانون مالیتهای مستقیم مصوب 1383/11/27
خواهدبود .اجراء این ماده مانع از اعمال اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین
نخواهدبود.
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ماده33ـ احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد
( )232( ،)191( ،)167و ( )233تا ( )233قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  1383/11/27در مورد مالیاتهای مستقیم و
مالیاتهای این قانون جاری است .حکم ماده ( )251قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1383/11/27در مورد این قانون
جاری نخواهدبود.
فصل ششم ـ سایر مقررات
ماده34ـ مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر ،صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط ،ماشینهای
صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند ،استفاده نمایند.
مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران
مالیاتی به آنان ارائه شود.
ماده35ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح الزم برای توسعه ،تجهیز ،آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی،
آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانهها و ساز و کارهای مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی
حداکثر پنجساله را تهیه و تنظیم نماید .همچنین سازمان مذکور مجاز است ،برای اجراء این قانون نسبت به تملک
انواع داراییهای سرمایهای (از جمله فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز) اقدام نماید .دولت مکلف است اعتبار و
مجوزهای مورد نیاز برای اجراء این ماده را در لوایح بودجه ساالنه کل کشور منظور نماید.
ماده36ـ بودجـه سازمـان امور مـالیـاتی کشور و واحدهای اسـتانی ذیربط هر سال به صورت متمرکز در ردیف
جداگانهای در قوانین بودجه منظور و به طور صددرصد ( )%133تخصیص یافته تلقی میشود و جهت انجام هزینههای
جاری و تملک داراییهای سرمایهای ستاد سازمان و واحدهای استانی در اختیار سازمان مزبور قرار داده میشود.
ماده37ـ یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات ،عوارض و جرائم متعلق موضوع این قانون وصول میگردد ،در
حساب مخصوصی در خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز میگردد و معادل آن از محل اعتباری که در
قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد ،در اختیار سازمـان مزبور قرار خواهدگرفـت تـا برای آموزش ،تشـویق و جایـزه
به مصرفکنندگان و مؤدیان هزینه نماید .وجوه پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر
مستثنی است.
یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با تصویب مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر بر
اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین میگردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ساالنه گزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین
مصرفکنندگان و مؤدیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید.
فصل هفتم ـ عوارض کاالها و خدمات
ماده38ـ نرخ عوارض شهرداریها و دهیارها در رابطه با کاال و خدمات مشمول این قانون ،عالوه بر نرخ مالیات موضوع
ماده ( )16این قانون ،بشرح زیر تعیین میگردد:
الف ـ کلیه کاالها و خدمات مشمول نرخ ماده( )16این قانون ،یک و نیم درصد ()%1/5؛
ب ـ انواع سیگار و محصوالت دخانی ،سه درصد ()%3؛
ج ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما ،ده درصد ()%13؛
دـ نفت سفید و نفت گاز ،ده درصد ( )%13و نفت کوره پنج درصد ()%5؛
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تبصره1ـ واحدهای تولیدی آالینده محیطزیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط
زیست را رعایت نمینمایند ،طبق تشخیص و اعالم سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای
اجراء در سال بعد) ،همچنین پاالیشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی ،عالوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع
این قانون ،مشمول پرداخت یک درصد ( )%1از قیمت فروش به عنوان عوارض آالیندگی میباشند .حکم ماده ()17
این قانون و تبصرههای آن به عوارض آالیندگی موضوع این ماده قابل تسری نمیباشد.
واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آالیندگی اقدام نمایند ،با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت
محیطزیست از فهرست واحدهای آالینده خارج میگردند .در این صورت ،واحدهای یادشده از اول دوره مالیاتی بعد از
تاریخ اعالم توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور ،مشمول پرداخت عوارض آالیندگی نخواهندشد.
واحدهایی کـه در طی سال بنـا به تشخیص و اعالم سازمـان حفاظت محیطزیست به فهرست واحدهای آالینده
محیطزیست اضافه گردند ،از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعالم توسط سازمان محیطزیست مشمول پرداخت
عوارض آالیندگی خواهندبود.
عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم
شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره ( )2ماده ( )39واریز میشود ،تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع
گردد.
تبصره2ـ در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سالمت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی
ایجادکرده و یا در این خصوص هزینه نمایند ،با اعالم وزارت کار و امور اجتماعی میتوانند ده درصد ( )%13عوارض
موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند ،در صورت تأیید هزینههای مزبور
توسط سازمان امور مالیاتی کشور ،وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهدبود.
تبصره3ـ به منظور تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسه یافته ،معادل نیم درصد ()%3/5
از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز میگردد و
معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد در اختیار وزارت یادشده قرار خواهدگرفت تا
توسط وزارت مزبور در امرتوسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه گردد .آئیننامه اجرائی این
تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای آموزش و پرورش ،کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران
میرسد.
ماده39ـ مؤدیان مکلفند عوارض و جرائم متعـلق موضوع ماده ( )38این قانـون را به حسابهای رابطی که بنا به
درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانهداری کل کشور افتتاح میگردد و از طریق سازمان امور مالیاتی
کشور اعالم میگردد ،واریز نمایند.
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب
شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:
الف) عوارض وصـولی بند (الف) مـاده ( )38در مورد مؤدیـان داخل حریم شهـرها به حساب شهرداری محل و در
مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان
شهرستان براساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی؛
ب) عوارض وصولی بندهای (ب)( ،ج) و (د) ماده ( )38به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.
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تبصره1ـ سه درصد ( )%3از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این ماده واریز میگردد،
در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز میشود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی
که در قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی ،رسیدگی ،مطالبه و وصول
این عوارض را عهدهدار میباشد ،قرار خواهدگرفت تا برای خرید تجهیزات ،آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی
هزینه نماید .وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات وکلیه مقررات مغایر مستثنی
است.
تبصره2ـ حساب تمرکز وجوه قیدشده در این ماده توسط خزانهداری کل کشـور به نام وزارت کشور افتتاح میشود.
وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند (الف) این ماده و تبصره ( )1ماده
( )38این قانون) به نسبت بیست درصد ( )%23کالن شهرها (شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت) براساس
شاخص جمعیت ،شصت درصد ( )%63سایر شهرها براساس شاخص کمتر توسعهیافتگی و جمعیت و بیست درصد
( )%23دهیاریها براساس شاخص جمعیت تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامهریزی و نظارت
راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسالمی مطابق آئیننامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ،وزارت کشور و
شورای عالی استانها به تصویب هیأت وزیران میرسد توزیع و توسط شهرداریها و دهیاریها هزینـه میشود.
هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجـوه به جز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها و وجوه موضوع ماده (،)37
تبصرههای ( )2و ( )3ماده ( )38این قانون و تبصره ( )1این ماده ممنوع میباشد .وزارت کشور موظف است ،گزارش
عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استانها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارائه
نماید.
ماده43ـ احکام سایر فصول این قانون ،به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری
است .لیکن احکام سایر فصول ،مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم
خاص است ،جاری نخواهدبود.
فصل هشتم ـ حقوق ورودی
ماده41ـ حقوق گمرکی معادل چهاردرصد ( )%4ارزش گمرکی کاالها تعیین میشود .به مجموع این دریافتی و سود
بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأتوزیران تعیین میشود حقوق ورودی اطالق میگردد.
تبصره1ـ نرخ حقوقی ورودی عالوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که:
الف ـ در راستای حمایت مؤثر از اشتغال و کاالی تولید یا ساخت داخل در برابر کاالی وارداتی باشد؛
ب ـ در برگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیضآمیز بین واردکنندگان دولتی با بخشهای خصوصی ،تعاونی و غیردولتی
نباشد؛
ج ـ نرخ حقوق ورودی قطعات ،لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بستهبندی اشیاء یا
مواد یا دستگاهها وارد میگردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پائینتر
باشد.
تصره2ـ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مربوط به معافیتهای حقوق ورودی به استثناء معافیتهای موضوع ماده
( )6و بندهای ( )4( ،)2( ،)1تا ( )9و ( )12تا ( )19ماده ( )37قانون امور گمرکی مصوب  1353/3/17و ماده ( )8قانون
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ساماندهی مبادالت مرزی مصوب  1384/7/8و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و
اصالحات آن و قانون تشکیـل و اداره مناطـق ویـژه اقتصـادی مصـوب  1384و معافیت الیحه قانـونی راجـع به
ماشینآالت تولیدی که توسط واحدهای تولیدی ،صنعتی و معدنی مجاز وارد میشود از پرداخت حقوق ورودی مصوب
 1359/2/24شورای انقالب اسالمی ایران و معافیت گمرکی لوازم امداد و نجات اهدائی به جمعیت هاللاحمر
جمهوری اسالمی ایران و وزارتکشور و اقالم عمده صرفاً دفاعی کشور لغو میگردد.
اقالم عمده دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامهریزی و نظارت
راهبردی رئیس جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد.
تبصره3ـ معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کاالهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میشود از محل
اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا
براساس مقررات تبصره ( )2ماده( )39این قانون به شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت
و به هزینه قطعی منظور شود.
فصل نهم ـ سایر مالیاتها و عوارض خاص
ماده42ـ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشینهای راهسازی ،کارگاهی ،معدنی ،کشاورزی ،شناورها،
موتورسیکلت و سهچرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی ،حسب مورد معادل یک درصد ( )%1قیمت فروش
کارخانه (داخلی) و یا یک درصد ( )%1مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین میشود .مبنای محاسبه این
مالیات ،به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان ساالنه ده درصد ( )%13و
حداکثر تا شصت درصد ( )%63تقلیل مییابد.
تبصره1ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی ،صلح ،هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو
مشمول مالیات ،رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند ،موضوع بند (ب) ماده ( )43این
قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال ،موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور
مالیاتی کشور اعالم میشود ،از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:
الف ـ شماره فیش بانکی ،تاریخ پرداخت ،مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات؛
ب ـ شماره فیش بانکی ،تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت
عوارض؛
ج ـ مشخصات خودرو شامل نوع ،سیستم ،تیپ ،شماره شاسی ،شماره موتور و مدل؛
د ـ نام متعاملین ،کدپستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین؛
دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقاالت انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه
بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیشبینی خواهدشد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال
نمایند.
تبصره2ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم و وکالتنامههای کلی در مورد انتقال اموال ،فروش خودرو را تصریح
نمایند.
تبصره3ـ دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصرههای ( )1و ( )2این ماده مشمول جریمه به شرح زیر
خواهندبود:
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الف ـ در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتراز میزان مقرر
پرداخت شدهباشد ،عالوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابهالتفاوت موارد مذکور ،مشمول جریمهای به
میزان دو درصد ( )%2در ماه ،نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر میباشد .جریمه مذکور غیر قابل
بخشودگی است.
ب ـ تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور دربندهای (الف)( ،ب)( ،ج) و (د) تبصره ( ،)1در سند تنظیمی و
ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره ( )1در موعد مقرر قانونی ،تخلف انتظامی محسوب میشود و مطابق
قوانین و مقررات ذیربط با آنان عمل خواهدگردید.
تبصره4ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهدبود .در صورتی
که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال ،معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط
طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعالم میشود ،قابل استرداد به معامل یا موکل خواهدبود.
تبصره 5ـ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگیهای رسمی
شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت ،نهادهای عمومی
غیردولتی ،دانشگاهها و حوزههای علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره 6ـ قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که
مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده ( )43و مالیات نقل و انتقال قرار میگیرند ،همه ساله
براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعالم
خواهد شد.
مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابالغ قابل اجراء میباشد .این مهلت زمانی برای انواع جدید
خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا بهکشور وارد میشود الزمالرعایه نمیباشد .همچنین قیمت
فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف میشود توسط سازمان یادشده و
متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین میگردد.
تبصره7ـ نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است هنگام نقل و انتقال
خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی ،نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را
اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.
ماده43ـ مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین میگردد:
الف ـ حمل ونقل برونشهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی) ،دریایی و هوایی پنج درصد
( )%5بهاء بلیط (به عنوان عوارض).
ب ـ عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل
یکدرهزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یکدرهزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.
تبصره ـ عوارض موضوع بند (ب) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به استثناء خودروهای گازسوز)
به ازاء سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) بهمیزان ساالنه دهدرصد ( )%13و حداکثر تا صددرصد ( )%133عوارض
موضوع بند مزبور این ماده افزایش مییابد.
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ج ـ شمارهگذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به
استثناء خودروهای سواری عمومی درونشهری یا برونشهری حسب مورد سهدرصد ( )%3قیمت فروش کارخانه و یا
مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها (دودرصد ( )%2مالیات و یکدرصد ( )%1عوارض).
حکم ماده ( )17این قانون و تبصرههای آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمیباشد.
ماده 44ـ به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس) ،وزیر بازرگانی ،وزیر ذیربط و معاون
برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیأتوزیران ،وجوهی بابت صدور ،تمدید و یا اصالح انواع
کارتها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد ( )26( ،)24و ( )47قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب  1383/11/27و ماده ( )83قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب
 1373/12/28از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانهداری کل کشور) واریز میگردد.
ماده 45ـ به دولت اجازه داده میشود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویستوپنجاههزار ( )2530333ریال و
از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ پنجاههزار ( )530333ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد
خزانهداری کل کشور) واریز نماید .تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأتوزیران
تعیین میگردد.
تبصره ـ دارندگان گذرنامههای سیاسی و خدمت ،خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی،
دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی) بیمارانی که با مجوز شورای
پزشکی جهت درمان بهخارج از کشور اعزام میگردند ،دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقالب اسالمی که برای
معالجه به کشورهای دیگر اعزام میشوند ،همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و
اموراجتماعی ،درخصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده ،مستثنی میباشند.
ماده 46ـ
الف ـ مالیاتهای موضوع مواد ( )42و ( )43و وجوه موضوع ماده ( )45این قانون بهحساب یا حسابهای درآمد
عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خـزانهداری کل کشور) تعـیین و از طریـق سازمان امور
مالیاتی کشور اعالم میشود ،واریز میگردد.
ب ـ وصول عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ( )43این قانون به شهرداری محل محول میشود و عوارض
مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز میگردد.
ج ـ عوارض موضوع بند (ج) ماده ( )43به حساب تمرکز وجوه ،موضوع تبصره ( )2ماده ( )39واریز میشود تا حسب
ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد.
دـ مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد ( )43( ،)42و ( )45این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول
میگردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  1383/11/27و اصالحات بعدی آن
است.
هـ ـ اختالف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ( )43این قانون که توسط
شهرداریها وصول میگردد ،مشمول احکام ماده ( )77قانون اداره شهرداریها خواهدبود.
و ـ پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده ( )43این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمهای معادل دودرصد
( )%2به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهدبود.
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ماده47ـ
الف ـ اشخاصی که مبادرت به حمل ونقل برونشهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی ،دریایی و هوایی
مینمایند ،مکلفند پنج درصد ( )%5بهاء بلیط موضوع بند (الف) ماده ( )43این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد
حسب مورد ،به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد
بهحساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.
ب ـ مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای
متعلق به خود ،موضوع بند (ب) ماده ( )43این قانون را به نرخ یکدرهزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع
ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) براساس قیمتهای مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور
اعالم میگردد ،محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.
ج ـ تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل (به استثناء خودروهای سواری که به عنوان
خودروهای عمومی شمارهگذاری میشود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ج) ماده ( )43این قانون را در تاریخ
فروش با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده ( )21به
ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی
کشور اعالم میشود ،واریز نمایند.
تبصره1ـ واردکنـندگان یا مالـکان خودروهای سواری وانت دو کابین وارداتی (بهاستثناء خودروهای سواری که عنوان
خودرو عمومی شمارهگذاری میشوند) حسب مورد مکلفند قبل از شمارهگذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر
محل شمارهگذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.
تبصره2ـ نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شمارهگذاری انواع
خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی بهاستثناء خودروهای سواری و عمومی درونشهری یا برونشهری ،گواهی
پرداخت مالیات و عوارض را از واردکنندگان یا مالکان حسب مورد اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نموده و از شمارهگذاری
خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است ،خودداری نماید .گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی
پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.
ماده48ـ به منظور تأمین هزینه اجراء برنامههای نگهداری ،بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیربناها در فرودگاهها و
نیز استفاده از تجهیزات و سیستمهای جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیتی ،به شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده
میشود با تصویب شورایعالی هواپیمایی کشوری دودرصد ( )%2قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را
دریافت کند.
ماده 49ـ آئیننامه اجرائی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد
مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
فصل دهم ـ تكلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجراء
ماده 53ـ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در
این قانون ،تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ،همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه
مالیات ،سود سهام شرکتها ،سود اوراق مشارکت ،سود سپردهگذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و
مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز ،توسط شوراهای اسالمی و سایر مراجع ممنوع میباشد.
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تبصره1ـ شوراهای اسالمی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید ،که
تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ،موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در
سال بعد ،تصویب و اعالم عمومی نمایند.
تبصره2ـ عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده ( )2قانون نوسازی و عمران شهری مصوب  1347/9/7به عبارت
«یک درصد ( »)%1اصالح میشود.
تبصره3ـ قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها
ملغی میگردد.
تبصره4ـ وزارت کشور موظف است بر حُسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.
ماده 51ـ از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون ،مالیات موضوع بند (هـ) ماده ( )3قانون اصالح موادی از قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و
سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال ،ارائهدهندگان خدمات و کاالهای وارداتی مصوب  1381و اصالحیه بعدی آن ،حذف
و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یکونیم درصد ( )%1/5اصالح میگردد.
حکم تبصره ( )1ماده ( )39این قانون در مورد عوارض موضوع بند (هـ) ماده ( )3قانون صدراالشاره نیز جاری
خواهدبود.
ماده 52ـ از تاریخ الزماالجراءشدن این قانون ،قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال،
ارائهدهندگان خدمات و کاالهای وارداتی مصوب  1381و اصالحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام
مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کاالها و ارائه خدمات لغو گردیده و
برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کاالها و ارائهدهندگان
خدمات ممنوع میباشد .حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها
مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ،نیز میباشد.
موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی میباشد:
1ـ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمیایران؛
2ـ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند  1366و اصالحیههای بعدی آن؛
3ـ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب 1372/6/7؛
4ـ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران مصوب 1384/9/5؛
 5ـ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373/4/12؛
 6ـ عوارض آزادراهها ،عوارض موضوع ماده ( )12قانون حمل ونقل و عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری
اسالمی ایران مصوب 1374/12/26؛
7ـ قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب  1372/8/11و اصالحات بعدی آن؛
 8ـ مواد ( )63و ( )87قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب .1373/12/28
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تبصره ـ هزینه ،کارمزد و سایر وجوهی که از درخواستکننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات
خاص و یا فروش کاال که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت میشود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب
قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت میگردد ،از شمول این ماده مستثنی میباشد.
مصادیق خدمات خاص ،نحوه قیمتگذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنـهاد
دستـگاه اجرائی مربوط و تصـویب هـیأتوزیران تعیین میگردد.
ماده 53ـ تاریخ اجراء این قانون در رابطه با مواد ( )42( ،)36( ،)35( ،)31( ،)28( ،)25( ،)24( ،)18و ( )48از تاریخ
تصویب و در مورد ماده ( )51از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهدبود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال
 1387است .سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلتهای مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون،
آئیننامهها ،دستورالعملها و ضوابط اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ذیربط برساند.
قانون فوق مشتمل بر پنجاهوسه ماده و چهلوهفت تبصره در جلسه  1387/2/17کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی طبق اصل هشتادوپنجم ( )85قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس
با اجراء آزمایشی آن بهمدت پنج سال در تاریخ  1387/3/2به تأیید شورای نگهبان رسید.
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 )02قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پولشویی که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس
شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  1386/11/17بهتایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 258/183497
مورخ  1386/11/24مجلس شورای اسالمی واصل گردیده است ،به پیوست جهت اجراء ابالغ میگردد.
قانون مبارزه با پولشوئی:
ماده1ـ اصل بر صحت و اصالت معامالت تجاری موضوع ماده ( )2قانون تجارت است ،مگر آن که براساس مفاد این
قانون خالف آن به اثبات برسد .استیالی اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود ،دال بر ملکیت
است.
ماده2ـ جرم پولشویی عبارت است از:
الف ـ تحصیل ،تملک ،نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم
یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب ـ تبدیل ،مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا
غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب بهنحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن
جرم نگردد.
ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمانکردن ماهیت واقعی ،منشا ،منبع ،محل ،نقل و انتقال ،جابهجایی یا مالکیت عوایدی که به
طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
ماده3ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به
دست آمده باشد.
ماده4ـ به منظور هماهنگکردن دستگاههای ذیربط در امر جمعآوری ،پردازش و تحلیل اخبار ،اسناد و مدارک،
اطالعات و گزارشهای واصله ،تهیه سیستمهای اطالعاتی هوشمند ،شناسایی معامالت مشکوک و به منظور مقابله با
جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء
بازرگانی ،اطالعات ،کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل میگردد:
1ـ جمعآوری و کسب اخبار و اطالعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقهبندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که
قرینهای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
2ـ تهیه و پیشنهاد آئیننامههای الزم درخصوص اجراء قانون به هیاتوزیران.
3ـ هماهنگکردن دستگاههای ذیربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.
4ـ ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از
اهمیت برخوردار است.
 5ـ تبادل تجارب و اطالعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (.)11
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تبصره1ـ دبیرخانه شورایعالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره2ـ ساختار و تشکیالت اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیاتوزیران خواهد
رسید.
تبصره3ـ کلیه آئیننامههای اجرائی شورای فوقالذکر پس از تصویب هیاتوزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و
حقوقی ذیربط الزماالجراء خواهد بود .متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج
سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.
ماده 5ـ کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،بانکها ،موسسات مالی و اعتباری،
بیمهها ،بیمه مرکزی ،صندوقهای قرضالحسنه ،بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آئیننامههای مصوب
هیاتوزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده 6ـ دفاتر اسناد رسمی ،وکالی دادگستری ،حسابرسان ،حسابداران ،کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان
قانونی مکلفند اطالعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیاتوزیران مصوب میکند ،حسب درخواست شورای
عالی مبارزه با پولشویی ،ارائه نمایند.
ماده7ـ اشخاص ،نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد  5و  )6برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی
خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف ـ احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل ،احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل
در مواردی که قرینهای بر تخلف وجود دارد.
تبصره ـ تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است ،نمیباشد.
ب ـ ارائه اطالعات ،گزارشها ،اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در
چهارچوب آئیننامه مصوب هیاتوزیران.
ج ـ گزارش معامالت و عملیات مشکوک به مرجع ذیصالحی که شورایعالی مبارزه با پولشویی تعیین میکند.
د ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع ،سوابق حسابها ،عملیات و معامالت به مدتی که در آئیننامه
اجرائی تعیین میشود.
هـ ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئیننامههای
اجرائی آن.
ماده 8ـ اطالعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون ،صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با
پولشویی و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت ،افشاء اطالعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به
ط ور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات
مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب  ،1353/11/29محکوم خواهد شد.
ماده9ـ مرتکبین جرم پولشویی عالوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل
(و اگر موجود نباشد ،مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یکچهارم عواید حاصل از جرم محکوم میشوند که
باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز گردد.
تبصره1ـ چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد ،همان اموال ضبط خواهد شد.
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تبصره2ـ صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم
به لحاظ جرم منشا ،مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره3ـ مرتکبین جرم منشا ،در صورت ارتکاب جرم پولشویی ،عالوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی ،به
مجازاتهای پیشبینی شده در این قانون نیز محکوم خواهندشد.
ماده13ـ کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد .قوه
قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.
ماده11ـ شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها بهامر رسیدگی به جرم پولشویی و
جرائم مرتبط اختصاص مییابد .اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمیباشد.
ماده12ـ در مواردی که بین دولت جمهوری اسالمی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطالعاتی در امر
مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد ،همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزارو سیصد و
هشتاد و شش مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  1386/11/17به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسالمی ـ غالمعلی حدادعادل
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 )09آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب
0988/3/04هیات وزیران)

فصل اول ـ تعاریف
ماده1ـ در این آییننامه اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف میگردند:
الف ـ قانون :قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب  1386ـ
ب ـ ارباب رجوع :مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل ،وکیل یا نماینده قانونی که برای برخورداری از خدمات ،انجام
معامله ،نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت (نظیر طال ،جواهرات ،عتیقه و آثار هنری گرانبها و غیره) به اشخاص
حقیقی و حقوقی مشمول قانون مراجعه مینماید.
ج ـ شناسایی اولیه :تطبیق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی و درصورت اقدام توسط
نماینده یا وکیل عالوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده ،ثبت مشخصات اصیل.
د ـ شناسایی کامل :شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده
( )3این آییننامه.
هـ ـ موسسات اعتباری :بانکها (اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در جمهوری
اسالمی ایران) ،موسسات اعتباری غیربانکی ،تعاونیهای اعتبار ،صندوقهای قرضالحسنه ،شرکت لیزینگ ،شرکتهای
سرمایهپذیر ،صرافیها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطهگری وجوه اقدام مینمایند.
و ـ معامالت و عملیات مشکوک :معامالت و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطالعات و یا قراین و شواهد
منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معامالت به منظور پولشویی انجام میشود.
تبصره ـ قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق
درخصوص منشا مال و سپردهگذاری یا سایر عملیات مربوط مینماید .برخی از این عملیات و معامالت مشکوک
عبارتند از :
1ـ معامالت و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت موردانتظار وی باشد.
2ـ کشف جعل ،اظهار کذب و یا گزارش خالف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنکه معاملهای صورت گیرد و
نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
3ـ معامالتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص
دیگری بودهاند.
4ـ معامالت تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر
باشد.
 5ـ معامالتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده باشد.
 6ـ معامالت بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع ،قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله
بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
7ـ معامالتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول ،پیچیده ،غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح میباشد.
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ز ـ سقف مقرر :مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ( )15303330333ریال وجه نقد یا معادل آن به
سایر ارزها و کاالی گرانبها هیئت وزیران در صورت نیاز ،سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل
خواهدنمود.
ح ـ وجه نقد :هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آنها مستندنشده و غیرقابل ردیابی باشد ،از
قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیرذینفع اولیه باشد (ازقبیل چکهای پشتنویس شده
توسط اشخاص ثالث ،انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه).
ط ـ اشخاص مشمول :تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد ( )5و ( )6قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران ،بانکها ،موسسات مالی و اعتباری ،بورس اوراق بهادار ،بیمهها ،بیمه مرکزی ،صندوقهای قرضالحسنه،
بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی ،وکالی دادگستری ،حسابرسان ،حسابداران،
کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.
ی ـ مشاغل غیرمالی :اشخاصی که معامالت زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر
قرار دارند از قبیل پیشفروشندگان مسکن یا خودرو ،طالفروشان ،فروشندگان خودرو و فرشهای گرانقیمت و
فروشندگان عتیقه و محصوالت فرهنگی گرانقیمت.
ک ـ خدمات پایه :خدماتی که طبق مقررات ،پیشنیاز و الزمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول میباشد و
پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه میکنند ،نظیر افتتاح هر نوع
حساب در بانکها ،اخذ کد معامالتی در بورس اوراق بهادار ،اخذ کد اقتصادی ،اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.
ل ـ شناسه ملی اشخاص حقوقی :شماره منحصر به فردی که براساس تصویبنامه شماره /16169ت39271هـ مورخ
 1388/1/29به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص مییابد.
م ـ شماره فراگیر اشخاص خارجی :شماره منحصر به فردی که مطابق تصویبنامه شماره /16173ت43266هـ مورخ
 1388/1/29به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسالمی ایران توسط پایگاه ملی اطالعات اتباع خارجی
اختصاص مییابد.
ن ـ شورا :شورای عالی مبارزه با پولشویی.
س ـ دبیرخانه :دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در ماده ().37
ع ـ واحد اطالعات مالی :واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت ،تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای معامالت
مشکوک به مراجع ذیربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده ().38
فصل دوم ـ شناسایی ارباب رجوع
ماده2ـ موسسات اعتباری ،بیمهها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی
حتی کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت ،حواله وجه ،صدور و پرداخت چک ،ارائه تسهیالت،
صدور انواع کارت دریافت و پرداخت ،صدور ضمانتنامه ،خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت،
قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته ،بروات و اعتبارات اسنادی ،خرید و فروش سهام
نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع (به شرح بندهای « الف» و « ب» ماده ( ))3اقدام نموده و اطالعات آن را در
سیستمهای اطالعاتی خود ثبت نمایند.
تبصره ـ پـرداخت قبـوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقـف مقرر نـیازی به شناسایی ندارد.
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ماده3ـ تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه
معامله ،عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پولشویی ،به شرح زیر میباشند:
الف ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی
1ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی براساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد
متعارف صورت میپذیرد.
تبصره ـ در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال کشور و تطبیق از آن طریق ،اخذ شناسنامه
عکسدار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر بالمانع میباشد.
2ـ درخصوص اتباع خارجی ،گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و یا برگ
آمایش اتباع خارجی معتبر ،مدارک شناسایی محسوب میگردد.
تبصره ـ اجرای تمامی تکالیف مذکور در آییننامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع
ایرانی همچنان الزامی است.
ب ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی
1ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی براساس شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل
یا تصویر مصدق کارت شناسه (مذکور در آییننامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی) صورت میگیرد.
2ـ درخصوص شخص حقوقی خارجی ،شناسایی با اخذ مدارک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره اختصاصی اتباع
خارجی ماخوذه از پایگاه ملی اطالعات اتباع خارجی صورت خواهدگرفت.
3ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی
صورت خواهدپذیرفت.
4ـ متصدیان شناسایی اولیه ارباب رجوع موظفند در مواردی که نسبت به اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط
ارباب رجوع ابهام داشته باشند ،از طریق تحقیق از سایر نظامها و پایگاههای اطالعاتی و یا استعالم از مراجع ذیربط
قانونی مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسایی اقدام نمایند .به هر حال ،ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف میگردد.
ج ـ شناسایی اولیه در موارد غیربانکی
1ـ تمامی اشخاصی که عهدهدار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی در کشور هستند ،به هنگام
ارائه خدمت موظف به شناسایی ارباب رجوع میباشند.
 2ـ تمامی اشخاصی که در زمینه قبول یا جابجایی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب رجوع فعالیت دارند ،موظفند
در مواردی که ارزش امانات و محمولههای پستی از سوی ارباب رجوع بیش از سقف مقرر اعالم میگردد ،نسبت به
شناسایی ارباب رجوع اقدام نمایند.
3ـ تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده پولشویان قرار دارند ،موظفند در تمامی معامالت بیش از
سقف مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت نمایند .این عده همچنین موظف به درج شماره
منحصر به فرد اشخاص در فاکتور فروش هستند.
د ـ شناسایی کامل اشخاص حقیقی
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اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پایه (به ویژه در زمان افتتاح حساب بانکی)
عالوه بر شناسایی اولیه (مذکور در بند الف این ماده) نسبت به شناسایی کامل ارباب رجوع و تخمین سطح فعالیت
مورد انتظار وی به شرح زیر اقدام نمایند :
1ـ اخذ معرفینامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفینامه از
یکی از موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،سازمانهای دولتی و یا نهادها و
کانونهای حرفهای رسمی.
2ـ اخذ اطالعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعالم از اشخاص مذکور به منظور
تعیین صحت اطالعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع.
3ـ اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پولشویی قرار دارند از قبیل
طالفروشان ،فروشندگان اشیای گرانقیمت ،بنگاههای معامالت امالک و خودرو.
4ـ اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.
 5ـ اخذ اطالعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش موردانتظار ارباب رجوع در حوزه
فعالیت خود.
هـ ـ شناسایی کامل اشخاص حقوقی.
1ـ اخذ اطالعات راجع به نوع ،ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت موردانتظار.
2ـ اخذ اطالعات درخصوص اساسنامه ،شرکتنامه ،سهامداران عمده ،نوع فعالیت ،تامینکنندگان منابع مالی شخص
حقوقی ،موسسان ،مدیران ،بازرسان ،حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان.
3ـ اخذ اطالعات مربوط به رتبهبندی شرکت از مراجع ذیربط (از قبیل شرکتهای سنجش اعتبار ،رتبهبندی معاونت
برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و یا سایر مراجع حرفهای).
تبصره ـ در صورت عدم رتبهبندی شرکت ،شخص مشمول باید راساً از طریق بررسی صورتهای مالی تایید شده توسط
یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نماید و در صورت
عدم الزام شخص حقوقی به انتخاب یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین صورتهای مالی معتبر شرکت
مستقیماً مورد بررسی قرار میگیرد.
4ـ اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضاء مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطالعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه
دادهاند و متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بالفاصله اطالع دهند.
تبصره ـ نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملی است که به
پیشنهاد شخص مشمول به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده 4ـ مدارک یادشده در بندهای (د) و (هـ) ماده ( )3باید حسب مورد از پایگاههای اطالعاتی ذیربط استعالم و
نسبت به صحت اسناد و اطالعات ارائه شده (از جمله شماره ملی ،شناسه ملی و غیره) اطمینان حاصل گردد .استعالم
کننده باید زمان اخذ تاییدیه از پایگاههای مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد یادشده گواهی نماید.
ماده  5ـ چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در مواد فوق را ارائه ننماید و یا ظن به انجام فعالیتهای
پـولشویی یا سایر جرایم مرتبـط وجود داشته باشد ،اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری و مراتب را
به واحد اطالعات مالی گزارش نمایند.
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تبصره ـ اشخاص مشمول میتوانند در دستورالعملهای داخلی خود مدارک دیگری را که
اطالعات مذکور (به ویژه اطالعات مورد نیاز در تعیین سطح مورد انتظار فعالیت ارباب رجوع) را به صورت مطمئن
تامین نماید مورد قبول قرار دهند .اشخاص مشمول میتوانند در دستورالعملهای داخلی ،میزان شناسایی را با رعایت
اطمینان به تامین اطالعات مورد نیاز ،با توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع تنظیم نمایند.
ماده 6ـ ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی
الکترونیکی غیرقابل ردیابی یا بینام و ارائه تسهیالت مربوط ممنوع است.
ماده 7ـ اشخاص مشمول ،به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیرمالی باید ضمن دریافت مدارک مذکور در بندهای
(د) و (هـ) ،تعهدات الزم درخصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ نمایند .در صورت
خودداری مشاغل غیرمالی از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات ،اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به
وی خودداری نمایند.
ماده  8ـ اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان موسسات مالی ،در مورد موسساتی که به
تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت میشود ،نمیباشند.
ماده9ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل
آورند.
ماده13ـ اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که از
طریق واحد اطالعات مالی به آنها اعالم میگردد ،اقدام نمایند.
ماده11ـ اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمایند که:
الف ـ اطالعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آییننامه مشخص گردیده است ،ارائه و مقررات مربوط
به مبارزه با پولشویی را رعایت نمایند.
ب ـ اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بالفاصله موضوع را به شخص
مشمول اطالع دهند .موارد قانونی (از قبیل وکالت یا نمایندگی) به شرط درج مشخصات نماینده یا وکیل و شناسایی
اولیه و ثبت مشخصات وی شامل این بند نمیباشد.
تبصره ـ تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب رجوع توضیح داده شود .در صورت عدم قبول ارباب رجوع و یا عدم
توجه ارباب رجوع به تعهدات خود ،ارائه خدمات به وی متوقف گردد.
ماده12ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامی فرمهای مورد استفاده ،محل مناسب برای درج یکی از شمارههای
شناسایی معتبر (حسب مورد شماره ملی ،شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیشبینی نمایند و این
مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.
ماده13ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامی نرمافزارها ،بانکها و سیستمهای اطالعاتی که عملیات پولی و مالی در
آنها ثبت میشود ،محل الزم برای درج یکی از شمارههای معتبر (حسب مورد شماره ملی ،شناسه ملی و شماره فراگیر
اتباع بیگانه) و کدپستی را پیشبینی نموده و امکان جستجو براساس شمارههای مذکور در نرمافزارها را فراهم نمایند.
ماده14ـ اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیستمهای اطالعاتی خود را
هر شش ماه یک بار به مراجع ذیربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخرین تغییرات را دریافت نمایند .در صورت
کشف هرگونه مغایرت قطعی و غیرقابل رفع موارد باید به واحد اطالعات مالی گزارش گردد.
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ماده 15ـ اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابالغ این آییننامه در مورد
مشتریان قبلی که از قبل خدمات پایه را دریافت نموده و بر مبنای آن هنوز به فعالیت خود ادامه میدهند ،تکالیف فوق
را عملی سازند.
تبصره1ـ آن دسته از مشتریان قبلی که در مرحله تطبیق ،مشخصات آنها دارای مغایرت بوده است ،موظفند ظرف سه
ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند .چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد ،واحدهای مبارزه با پولشویی در هر دستگاه
موظفند موارد را به واحد اطالعات مالی ارسال نمایند.
تبصره2ـ آن دسته از مشتریان قبلی که متوسط فعالیتآنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به تصویب شورا
خواهد رسید ،کم اهمیت باشد ،از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده16ـ از زمان ابالغ این آییننامه ،اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مدارکی را که شورا مشخص
میسازد ،به صورت پستی به آدرس ارباب رجوع ارسال نمایند .از تاریخ مذکور ،اشخاص مشمول باید در مورد محل
سکونت اشخاص حقیقی ،کدپستی درج شده در کارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی اقامتگاه قانونی درج
شده در کارت شناسه ملی را برای ارسال مدارک ،مبنای عمل قرار دهند.
ماده17ـ اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پایه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً در موارد زیر اطالعات مربوط به
شناسایی کامل مشتری را به روز نمایند:
الف ـ در زمانی که براساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمدهای
پیدا نموده است.
ب ـ در صورتی که شخص مشمول براساس شواهد و قراین احتمال دهد اربابرجوع در جریان عملیات پولشویی و یا
تامین مالی تروریسم قرار گرفته است.
فصل سوم ـ ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهی
ماده 18ـ اشخاص مشمول قانون و نیز هیئت مدیره اتحادیههای صنفی مشاغل غیرمالی ،مکلفند واحدی را با توجه به
وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به دبیرخانه معرفی نمایند .مسئول واحد باید از
مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود .دبیرخانه میتواند در صورت لزوم ،براساس اهمیت واحد ،صالحیت اعضای
واحد مذکور را بررسی نماید.
تبصره1ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستره تشکیالت خود ،ترتیبات الزم را به گونهای اتخاذ نمایند
که اطمینان الزم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی حاصل گردد.
تبصره2ـ دبیرخانه در زمان تایید صالحیت افراد باید عالوه بر صالحیت تخصصی با استعالم از مراجـع ذیربط نسبت
به تعیین صالحیت امنیـتی و عمـومی آنان نیز اقدام نماید.
ماده19ـ وظایف افراد یا واحدهای مسوول موضوع ماده ( )18به شرح زیر میباشد:
الف ـ بررسی ،تحقیق ،اولویتبندی و اعالم نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان دستگاه ذیربط.
ب ـ ارسال فوری گزارشهای مذکور در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطالعات مالی بدون اطالع ارباب رجوع.
تبصره ـ ظرف زمانی مربوط به فوریت مذکور در این ماده با توجه به وضعیت اشخاص مشمول طی دستورالعملهای
جداگانه از سوی شورا ابالغ میگردد .در هر صورت این زمان از چهار روزکاری بیشتر نخواهد بود.
ج ـ نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده میکنند به منظور شناسایی معامالت مشکوک.
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د ـ تهیه نرمافزارهای الزم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطالعات مورد نیاز در
اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سیستمی معامالت مشکوک.
هـ ـ طراحی ساز و کار الزم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی (فرآیندهای جمعآوری و تحلیل
اطالعات ،استخدام نیروها ،آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.
و ـ تامین اطالعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطالعات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه با تروریسم ذیصالح
میباشند.
ز ـ صدور بخشنامههای الزم درخصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی پس از موافقت دبیرخانه.
ح ـ بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات.
ط ـ تهیه آمارهای مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشویی و نتایج آن.
ی ـ ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره ( )3ماده ( )4قانون به مراجع ذیربط با هماهنگی واحد اطالعات مالی.
ک ـ نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع درخصوص موارد مربوط به پولشویی و تامین
مالی تروریسم.
ل ـ تهـیه برنامه ساالنه اجرای قـانون در شخص مشمول و کنترل ماهانه میزان اجرای آن.
ماده23ـ دستگاههای مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،بیمه مرکزی
جمهوری اسالمی ایران ،سازمان بورس و اوراق بهادار ،سازمان بازرسی کل کشور ،سازمان ثبت اسناد و امالک کشور،
اتحادیههای صنفی و سازمان اوقاف و امور خیریه) موظفند در بازرسیهای معمول خود رعایت مقررات مبارزه با
پولشویی و تامین مالی تروریسم را مدنظر قرار داده و نسبت به رعایت و یا عدم رعایت آن اعالم نظر نمایند.
ماده21ـ دبیرخانه موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد دستگاههای مذکور در ماده ( )23را بررسی و به شورا
گزارش نماید.
ماده22ـ اشخاص مشمول موظفند فهرست خالصه اطالعات دریافتکنندگان خدمات پایه را در رابطه با موضوع
مبارزه با پولشویی در صورت اعالم واحد اطالعات مالی در پایان هر ماه به نحوی که واحد مذکور مشخص میسازد
در اختیار آن واحد قرار دهند.
تبصره ـ خالصه اطالعات یادشده باید شامل نام و نام خانوادگی ،شماره ملی و تاریخ ارائه خدمات پایه در مورد
اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی یا کد اقتصادی و در مورد اتباع بیگانه ،شماره فراگیر
اتباع خارجی باشد .سایر موارد مورد نیاز پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول اعالم خواهد شد.
ماده23ـ به منظور تسریع در رسیدگی به گزارشها ،فرد یا کارگروههای مسئول مبارزه با پولشویی باید اختیارات و
دسترسیهای الزم و کافی را در محدوده هر یک از اشخاص مشمول ،برای انجام وظایف خود داشته باشند و انجام
تحقیقات و گزارش به مراجع ذیربط توسط آنان نباید منوط به تایید و تصویب مراجع دیگری باشد.
ماده24ـ به منظور تسریع در دسترسی به اطالعات الزم ،در صورت درخواست واحد اطالعات مالی از اشخاص
مشمول ،یکی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی شخص مشمول ،با اختیار دسترسی به تمام اطالعات شخص
مشمول ،در واحد اطالعات مالی مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه واحد اطالعات مالی را تامین نماید .فرد یادشده به
هیچ عنوان به اطالعات واحد اطالعات مالی دسترسی نخواهد داشت.
فصل چهارم ـ گزارشهای الزامی
صفحه  111از 121

دوره آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه  -قوانین و مقررات مدیریت نهادهای بازار سرمایه

ماده 25ـ تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معامالت و
عملیات مشکوک (موضوع بند « و» ماده ( ))1مراتب را بدون اطالع ارباب رجوع ،به واحدهای مسئول مبارزه با
پولشویی در هر دستگاه اطالع دهند .در صورت عدم وجود این واحد ،باالترین مقام شخص مشمول ،مسئول دریافت
گزارشها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود .در صورت اطالع ارباب رجوع ،با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده26ـ کـارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامی معامالت بیش از سقف مقرر را که ارباب رجوع وجه آن
را به صورت نقدی پرداخت مینماید ،ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در
هر دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد ،به باالترین مقام شخص مشمول اطالع دهند .واحدهای مسئول مبارزه
با پولشویی در هر دستگاه و یا باالترین مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظفند خالصه فرمهای
مذکور را در پایان هر هفته به نحوی که واحد اطالعات مالی مشخص میسازد ارسال و اصل آن را به نحو کامالً
حفاظت شده ،نگهداری نمایند.
تبصره1ـ ارائهدهندگان وجه نقد بیش از سقف مقرر موظفند توضیحات مورد نیاز مذکور در فرم ابالغ شده را به
اشخاص مشمول ارائه نمایند.
تبصره2ـ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روشهای غیربانکی مانند پست .کارکنان
اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر شخص مشمول هستند .در
صورت عدم وجود این واحد ،گزارشها باید به باالترین مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضی ارسال گردد.
تبصره3ـ فرمها ،میزان و نحوه اخذ اطالعات از ارباب رجوع ،نحوه و میزان اطالعات اولیه ارسالی به واحد اطالعات
مالی و نحوه نگهداری و دسترسی به اطالعات در هر شخص مشمول مطابق آییننامهای خواهد بود که به تصویب
شورا خواهد رسید.
ماده27ـ گزارش معامالت مشکوک و نیز سایر گزارشهایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند ،بیانگر
هیچگونه اتهامی به افراد نبوده و اعالم آن به واحد اطالعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمیگردد و در
نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارشدهندگان مجری این آییننامه نخواهد بود.
فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادالت ارزی
ماده28ـ خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس ،تنها
در سیستم بانکی و صرافیهای مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز
غیرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز ـ مصوب 1374ـ مجمع
تشخیص مصلحت نظام است.
ماده29ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است اطالعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال
ارز در سیستم بانکی و صرافیهای مجاز را در پایان هر روز بانک اطالعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد ،ثبت
نموده و امکان دسترسی و جستجوی واحدهای اطالعات مالی را در آن فراهم نماید.
ماده33ـ تمامی اشخاص مشمول به ویژه بانکها و صرافیها موظف به ارسال اطالعات ماده ( )28به بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران میباشند .عدم ارسال اطالعات ،ارسال ناقص و نادرست اطالعات ،خردکردن معامالت به
مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
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ماده31ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات الزم از رعایت مقررات
مبارزه با پولشویی در شعب و نمایندگیهای خارج از کشور خود اطمینان حاصل نمایند.
ماده32ـ اشخاص مشمول موظفند در معامالت خود با کشورها و مناطقی که از سوی شورا اعالم میگردد ،مراقبت
الزم را به عمل آورند.
فصل ششم ـ نگهداری سوابق و اطالعات
ماده33ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معامالت و عملیات مالی (اعم از فعال و غیرفعال) و
نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روشهای
قانونی ،حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند .هیئت تسویه اشخاص حقوقی مشمول ،در
صورت انحالل نیز موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند.
تبصره1ـ سوابق و مدارک موضوع این ماده باید به گونهای ضبط و نگهداری شود که در صورت درخواست واحد
اطالعات مالی و سایر مراجع ذیربط ،اطالعات آن اسناد در ظرف زمانی مذکور در ماده ( )19قابل دسترسی باشد.
ارائه اصل اسناد و مدارک ،در صورت درخواست واحد اطالعات مالی و سایر مراجع ذیربط ،باید حداکثر ظرف یک ماه
صورت پذیرد .مسئولیت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است.
تبصره2ـ اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی معامالت را در صورت نیاز ایجاد نماید.
تبصره3ـ این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی ساخته است ،نیست.
ماده34ـ اشخاص مشمول موظفند سیستمهای اداری و مالی خود را به گونهای سامان دهند که تمامی حسابها و
پروندههای یک شخص ،مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.
فصل هفتم ـ آموزش
ماده35ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند با همکاری دبیرخانه ترتیبات الزم جهت برقراری دورههای آموزشی بدو
خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیرمجموعه خود را فراهم نمایند .این دورهها باید در جهت آشنایی با قانون ،آییننامه
و دستورالعملهای مربوط ،نحوه عملکرد پولشویان و به ویژه آخرین شگردهای پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص
مشمول و چگونگی محو منشا مجرمانه وجوه باشد .طی نمودن دورههای یادشده برای ادامه خدمات کارکنان اشخاص
مشمول در مشاغل ذیربط الزامی است و سوابق دورههای مذکور باید در پرونده پرسنلی درج گردد.
ماده36ـ کارگروههای مسئول مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگی دبیرخانه نسبت به توجیه و
آموزش عمومی و اطالعرسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف عمومی ارباب رجوع
در این باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال نمایند.
فصل هشتم ـ سایر موارد
ماده37ـ دبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود و عهدهدار وظایف زیر خواهد بود:
1ـ انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا ،ابالغ و پیگیری مصوبات
2ـ حضور فعال در مجامع بینالمللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی
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3ـ پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول ،نظارت و بازرسی (دورهای ،اتفاقی
و موردی) از اشخاص مشمول بهمنظور اطمینان از اجرای آییننامهها و دستورالعملهای مصوب در حوزه مسئولیت
اشخاص مشمول و مشاغل غیرمالی مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک بار و
ارسال به شورا.
4ـ رتبهبندی ساالنه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پولشویی و در صورت تصویب شورا،
اعالم عمومی آن.
 5ـ پاسخگویی به مراجع ذیصالح ،اعالم مواضع ،تبلیغات ،پشتیبانی از دیدارگاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی
مردم با هماهنگی مراجع مسئول.
 6ـ هماهنگی درتشکیل دورههای آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی.
7ـ برنامهریزی ساالنه اجرای قانون و آییننامههای ذیربط توسط مجریان و اشخاص مشمول.
 8ـ حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذیربط که در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات
مبارزه با پولشویی مورد شکایت و تعرض ارباب رجوع قرار گیرند.
9ـ به روزرسانی آییننامهها و دستورالعملهای ذیربط از طریق مراجع قانونی.
13ـ تهیه پیشنویس آییننامههای الزم و اعالمنظر در مورد دستورالعملهای پیشنهادی اشخاص مشمول.
11ـ اعالم راهها و فرآیندهای جدید پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصالح آییننامهها و
دستورالعملها در صورت نیاز.
ماده38ـ واحد اطالعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میگردد:
1ـ جمعآوری و اخذ اطالعات معامالت مشکوک
2ـ ارزیابی ،بررسی و تحلیل اطالعات گزارشها و معامالت مشکوک
3ـ درج و طبقهبندی اطالعات در سیستمهای مکانیزه
4ـ اعـالم مشخـصات اشخاص دارای سابقه پولـشویی و یا تامیـن مالی تروریسم به اشـخاص مشمول جهت مراقبت
بیشتر و یا قطع همکاری ،در صورت درخواست مراجع ذیربط.
 5ـ تامین اطالعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی ،ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در کشور
در صورت درخواست مراجع ذیربط.
 6ـ تهیه آمارهای الزم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.
7ـ تهیه نرمافزارها و سیستمهای اطالعاتی مورد نیاز.
8ـ تامین امنیت اطالعات جمعآوری شده.
9ـ تبادل اطالعات با سازمانها و نهادهای بینالمللی طبق مقررات.
13ـ جمعآوری و اخذ تجارب بینالمللی.
11ـ ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.
12ـ پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی.
13ـ تهیه پیشنویس برنامه ساالنه واحد اطالعات مالی جهت تصویب شورا.
14ـ پاسخ به استعالم اشخاص مشمول در اسرع وقت.
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15ـ اعالم نظر در مورد صالحیت تخصصی مسئوالن واحدهای مبارزه با پولشویی
پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.
ماده39ـ نصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ،تصویب شورا و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی
صورت خواهد گرفت .واحد اطالعات مالی زیر نظر دبیر به انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت .تمامی پستهای
دبیرخانه ،واحد اطالعات مالی و واحدهای زیرمجموعه ،مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند
بود.
ماده43ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور موظف است به پیشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار
سازمانی و شرح وظایف دبیرخانه و سایر واحدهای مورد نیاز را با مالحظه تامین نیروی انسانی مجرب جهت اجرای
کامل قانون و افزایش حداقل در تشکیالت اداری ابالغ نماید .تمامی دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تامین
نیروهای متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری داشته باشند.
ماده41ـ شورا میتواند کارگروه خاصی را تعیین نماید تا بر حسن اجرای وظایف و تکالیف محول شده به دبیرخانه و
واحد اطالعات مالی نظارتی داشته و گزارش بازرسیهای خود را به شورا ارائه نمایند.
ماده42ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تامین امکانات الزم و پشتیبانی مورد نیاز واحد اطالعات مالی و
دبیرخانه خواهد بود.
ماده43ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابالغ این آییننامه نسبت به تهیه پیشنویس
دستورالعملهای الزم برای اجرای قانون و این آییننامه و به ویژه دستورالعمل تشخیص عملیات و معامالت مشکوک
اقدام و به دبیرخانه ارسال نمایند .دستورالعملهای مذکور و تغییرات احتمالی آنها در آینده ،پس از تصویب در شورا باید
ظرف سه ماه به تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول ابالغ و آموزشهای الزم به آنها داده شود.
تبصره ـ در مورد مشاغل غیرمالی ،وزارت بازرگانی با همکاری اتاقهای بازرگانی و تعاون و اتحادیههای صنفی به
درخواست شورا اقدام خواهند نمود.
ماده44ـ یک ماه پس از ابالغ این آییننامه ،پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز ،توسط اشخاص مشمول
(به ویژه موسسات اعتباری) ،به ارباب رجوع ممنوع است .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است تدابیر و
ساز و کار الزم را جهت تسهیل امور فراهم سازد.
ماده45ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوزهای قبلی برای مشاغل غیرمالی در
بخشهای مختلف ،از متقاضیان تعهدات الزم را برای اجرای قانون و آییننامههای مبارزه با پولشویی و تامین مالی
تروریسم اخذ و در پرونده آنها بایگانی نمایند .درج این تعهد در مواردی که شورا اعالم میکند ،میتواند در اساسنامه
اشخاص حقوقی نیز الزامی شود.
ماده46ـ در صورت ضرورت ،شورا ضوابط و دستورالعملهای الزم برای حسن اجرای این آییننامه را تصویب و از
طریق دبیرخانه به مبادی ،مراجع و اشخاص و صنوف ذیربط ابالغ خواهد نمود.
ماده47ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند اطالعات مورد درخواست واحد اطالعات مالی در موضوع مبارزه با پولشویی
را به نحوی که آن واحد تعیین کند جهت انجام وظایف محول شده تامین نمایند.
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ماده48ـ به منظور سهولت دسترسی به اطالعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطالعات
ارائه شده از سوی افراد ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است نسبت به راهاندازی سامانه اطالعات
مشتریان مشتمل بر اطالعات زیر اقدام نماید:
الف ـ اطالعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی).
ب ـ اطالعات شماره حسابها و تسهیالت ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظیم
فرمهای اعطای تسهیالت و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران).
ج ـ اطالعات چکهای برگشتی.
دـ اطالعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان.
هـ ـ اطالعات محکومیتها و سفتههای واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است.
وـ اطالعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.
ماده49ـ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آییننامه را در
سال اول تا سقف دهمیلیارد ( )13033303330333ریال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تامین و در سالهای بعد
به میزان مورد نیاز در الیحه بودجه کل کشور منظور نماید.
این تصویبنامه در تاریخ  1388/9/11به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیدهاست.
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 )04دستورالعمل تبلیغات شرکتهای کارگزاری ( 0986/18/03هیأت
مدیره سازمان)

در اجرای بند  2مادة  « 7قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران دستورالعمل تبلیغات شرکتهای کارگزاری» در ارتباط با
امکان انجام تبلیغات توسط شرکتهای کارگزاری ،بهشرح زیر است:
مادة  0تعاریف :عبارات بهکاررفته در این دستورالعمل بهشرح ذیل تعریف میشوند:
تبلیغ :نوعی ارتباط است که کارگزار با مخاطبان برقرار میکند و هدف از آن معرفی کارگزاری و خدمات آن به
مخاطبان یا بهطور کلی بیان ویژگیها ،مزایا و توانمندیهای بازار اوراق بهادار است .این ارتباط میتواند رودررو یا از
طریق وسایل ارتباط جمعی باشد .مخاطب میتواند یک فرد ،گروهی از افراد یا عموم مردم باشد.
آگهی تبلیغاتی :مجموعه اطالعاتی است که در "تبلیغ" به مخاطب منتقل میشود و میتواند به صورت صوتی،
نوشتاری یا تصویری باشد.
تبلیغکننده :منظور شخصی است که "آگهیتبلیغاتی" به نام وی منتشر میشود.
سازمان :منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع مادة  5قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه  1384است.
بورس :منظور بورسی است که کارگزار عضو آن محسوب میشود و دارای مجوز رسمی از سازمان است.
مادة  2شرکتهای کارگزاری در "تبلیغات" خود موظفاند عالوه بر رعایت کلیة قوانین و مقررات وضعشده از
طرف مراجع ذیصالح کشور ،مفاد این دستورالعمل را نیز رعایت کنند .مسئولیت تبلیغ توسط کارکنان کارگزاری به
عهدة کارگزار است.
مادة  9شرکتهای کارگزاری فقط میتوانند خود و خدماتی را که ارائه میدهند یا در ارائة آنها شرکت دارند،
"تبلیغ" نمایند.
مادة  4قید نام و آدرس و شماره تلفن "تبلیغکننده" در "آگهیتبلیغاتی" الزامی است.
تبصرة  :0برای عدم درج اطالعات موضوع این ماده" ،تبلیغکننده" میتواند "آگهی تبلیغاتی" را به سایت اینترنتی
خود که در آن این اطالعات بهطور کامل درج شدهاند؛ ارجاع دهد.
تبصرة  :2در "آگهیهایتبلیغاتی" که بهصورت مشترک صادر میشوند ،رعایت مفاد این ماده برای کلیة
"تبلیغکنندگان" الزامی است.
تبصرة  :9آدرس باید محلی ثابت برای استقرار باشد؛ بنابراین ،آدرس هتلها ،مهمانسراها و نظایر آن یا صرفاً ارائة
شمارة صندوق پستی کفایت نمیکند.
تبصرة  :4آدرس و شماره تلفن موضوع این ماده باید بهگونهای باشند که مخاطب بتواند از طریق آنها با فردی
مسئول ارتباط برقرار نماید.
مادة  5کارگزار باید بتواند ادعاها و اطالعاتی را که در "آگهیتبلیغاتی" آورده شدهاند ،در صورت درخواست سازمان
یا بورس از طریق ارائة مستندات و شواهد قابلقبول ،اثبات نماید.
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مادة  6اگر توانمندی ،مدارک علمی یا حرفهای و یا مجوزهای متعلق به فردی در
"آگهیتبلیغاتی" قید شود ،باید قبالً موافقت بورس و شخص موردنظر برای ارائة این اطالعات در "آگهیتبلیغاتی"
اخذ شود.
مادة  7اگر "آگهیتبلیغاتی" حاوی اطالعاتی در مورد مدارک ،مجوزها و تائیدیههای سازمان یا بورس باشد ،باید
حدود مسئولیتهای سازمان یا بورس در این موارد بهروشنی ذکر شود.
مادة  8اگر در "آگهیتبلیغاتی" موردی تضمین شده باشد؛ باید مشخصات ضامن ،شرایط تضمین و محدودیتهای
احتمالی آن در "آگهیتبلیغاتی" درج شود.
مادة " 3تبلیغات" باید در مورد سایر رقبا و ارکان و فعاالن بازار سرمایه منصفانه باشد و بنابراین نباید حاوی
مطالبی برای بیاعتبار کردن ،تشکیک در مورد درستی ،امانتداری و اشتهار سایرین یا حاوی مطالبی برای
بیاعتبارکردن خدمات و کاالهای ارائه شده توسط دیگران باشد.
مادة " 01آگهیتبلیغاتی" میتواند حاوی تواناییهای کارکنان کارگزاری باشد مشروط بر اینکه رابطة استخدامی
آنان با کارگزاری و میزان مشارکت ،وظایف و مسئولیت آنان در فعالیتهای کارگزاری بهروشنی ارائه گردد.
مادة " 00آگهیتبلیغاتی" نباید گمراهکننده باشد" .آگهیتبلیغاتی" بهصورتهای زیر گمراهکننده تلقی میشود:
الف) حاوی اطالعاتی غیرواقعی باشد.
ب) حاوی همة اطالعات مهم در خصوص موضوع مورد تبلیغ نباشد.
ج) حاوی وعدة انجام کاری باشد که قصد یا توانایی یا تعهدی برای انجام آن وجود نداشته است.
د) برداشت نا صحیحی را القاء نماید.
مادة " 02آگهیتبلیغاتی" نباید حاوی وعدة انجام یا ترک عملی باشد که با قوانین و مقررات مغایرند.
مادة " 09آگهیتبلیغاتی" نباید حاوی انجام یا ترک عملی از سوی شخصی غیر از آگهیدهنده باشد ،که قبالً
رضایت وی در انجام یا ترک آن عمل اخذ نشده باشد.
مادة  04در صورتیکه ارائة خدمتی نیازمند کسب مجوز از سازمان یا بورس است ،کارگزار نباید قبل از دریافت
مجوز الزم ارائة آن خدمت را "تبلیغ" کند.
مادة  05استفاده از عالئم تجاری دیگران حتی اگر در مراجع ذیربط به ثبت نرسیده باشند ،بدون اخذ موافقت کتبی
آنها در "آگهیتبلیغاتی" ممنوع است.
مادة  06استفاده از همة وسایل ارتباطی نظیر تلفن ،تابلو ،اینترنت ،پست ،پوستر ،اقالم تبلیغاتی ،روزنامه ،مجله،
کتاب ،رادیو ،تلویزیون در محدودة قوانین موضوعة کشور برای "تبلیغ" مجاز است.
مادة  07کارگزاران میتوانند برای تشویق افراد به سرمایهگذاری در اوراق بهادار بهطور عام "تبلیغ" کنند ،مشروط
بهاینکه همزمان خطرات این سرمایهگذاری را نیز در "آگهیتبلیغاتی" توضیح دهند.
تبصرة " :0تبلیغ" خرید یا فروش اوراق بهادار خاص توسط کارگزار ممنوع است ،مگر اینکه کارگزار ،خود متعهد
پذیرهنویس آن اوراق بهادار باشد یا بهموجب مقررات دیگری این نوع تبلیغات مجاز شناخته شده باشد.
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تبصرة " :2تبلیغات" موضوع این ماده نباید صریحاً مخاطبان را به سرمایهگذاری کلیة
داراییهای خود در اوراق بهادار ترغیب نماید.
مادة  08ارائة پیشبینیهای معقول در تبلیغات با ذکر همزمان عوامل مؤثر بر وقوع و احتمال عدم وقوع این
پیشبنیها و بیان میزان تأثیر آنها بهطور روشن ،مجاز است.
مادة  03کارگزاران میتوانند بهصورت گروهی با خود یا دیگران ارائة خدمت یا خدماتی را "تبلیغ" کنند مشروط بر
اینکه
الف) کلیة "تبلیغکنندگان" در ارائة خدمت یا خدمات موضوع "تبلیغ" شرکت داشته باشند.
ب) حدود وظایف و مسئولیتهای هر یک از "تبلیغکنندگان" بهروشنی در "آگهیتبلیغاتی" آورده شود.
ج) مشارکت در ارائة خدمت یا خدمات موضوع "تبلیغ" برای خارجکردن سایر رقبا از گردونة رقابت نباشد.
د) هرگونه روابط مهم بین "تبلیغکنندگان" نظیر سرمایهگذاری در یکدیگر ،انعقاد قراردادهای مرتبط با خدمت یا
خدمات موضوع "تبلیغ" و روابط استخدامی بهروشنی در "آگهیتبلیغ" توضیح داده شود.
تبصره" :تبلیغکننده" میتواند برای عدم درج اطالعات بند (ب) و (د) این ماده ،مخاطب را به سایت اینترنتی خود
که در آن این اطالعات درج شدهاند ارجاع دهد.
مادة  21سازمان یا بورس میتواند جهت اطمینان از تطبیق "تبلیغات" کارگزاران با مفاد این دستورالعمل از آنها
توضیح خواسته یا مدارک الزم را مطالبه نماید .کارگزاران موظفاند در این زمینه همکاری نمایند.
مادة  20در صورتیکه سازمان یا بورس نسبت بهعدم مطابقت "تبلیغات" کارگزاران با مفاد این دستورالعمل
اطمینان حاصل کند ،میتواند تا بررسی موضوع و اعالمنظر نهایی ،دستور توقف انتشار "آگهیتبلیغاتی" مذکور را به
کارگزار ارسال نماید .نظرنهایی سازمان یا بورس میتواند شامل توقفدائم یا موقت انتشار "آگهیتبلیغاتی" یا اجازة
انتشار آن مشروط بهانجام اصالحاتی باشد .کارگزاران موظفاند دستورات سازمان یا بورس را در این زمینه مراعات
نمایند.
مادة  22سازمان یا بورس میتواند با بررسی "آگهیهایتبلیغاتی" منتشرشده ،چنانچه آنها را گمراه کننده ،حاوی
اطالعات غیرواقعی یا به هر نحوی مخالف این دستورالعمل تشخیص دهد ،نتایج بررسی خود را طی بخشنامهای
بهاطالع کارگزاران برساند و آنها را از انجام "تبلیغات" مشابه برحذر دارد .کارگزاران موظفاند به بخشنامههای
صادره در این زمینه عمل نمایند.
مادة  29در صورتیکه کارگزاری در "تبلیغات" خود مفاد این دستورالعمل را رعایت نکند ،براساس آییننامة
رسیدگی به تخلفات کارگزاری رفتار خواهد شد.
تبصره :سازمان یا بورس میتواند عالوه بر مجازات مذکور در این ماده کارگزار را مکلف کند برای رفع اثر "تبلیغات"
خالف مقررات ،اقداماتی را انجام دهد.
مادة  24برای اطمینان از تطابق تبلیغات خاص با مفاد دستورالعمل ،کارگزاران مختارند موضوع را از بورس
استعالم نمایند.
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مادة  25این دستورالعمل در  25ماده و  8تبصره در تاریخ  86/8/19به تصویب
هیئتمدیره سازمان رسید و از تاریخ تصویب الزماالجرا است.
 )05دستورالعمل اجرایی نحوة گزارشدهی دارندگان اطالعات نهانی (مصوب 0986/01/3
هیأت مدیره سازمان بورس)

دستورالعمل اجرایی نحوه گزارشدهی دارندگان اطالعات نهانی ،در اجرای تبصره  2ماده  46قانون بازار اوراق بهادار
در جلسه مورخ  86/13/11توسط هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید.
مادة  )0اصطالحات بکار رفته در این دستورالعمل عبارتند از:
الف) "شخص گزارشدهنده" :عبارت است از هر یک از اشخاص موضوع تبصرة  1مادة  46قانون بازار اوراق بهادار
که براساس تبصرة  2همان ماده مکلف به گزارشدهی میباشد.
ب) فرم شماره ( :)1فرمی است که "شخص گزارشدهنده" به منظور اعالم مشخصات خود به عنوان دارندة اطالعات
نهانی تکمیل و به سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس اوراق بهادار تهران ارسال میکند.
ج) فرم شماره ( :)2فرمی است که "شخص گزارشدهنده" مکلف به تکمیل آن پس از انجام معامله ،هرگونه تغییر در
مالکیت اوراق بهادار و یا تغییر رابطة وی با ناشر اوراق بهادار میباشد.
د) فرم شماره ( :)3فرمی است که شرکت مکلف به تکمیل و ارائة آن به سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس
اوراق بهادار تهران میباشد.
مادة " )2اشخاص گزارشدهنده" که نسبت به ناشر پذیرفته شده در بورس دارندة اطالعات نهانی محسوب میشوند
عبارتند از:
الف) مدیران شرکت شامل اعضای هیئت مدیره ،هیئت عامل ،مدیرعامل و معاونان آنان،
ب) بازرسان ،مشاوران ،حسابداران ،حسابرسان و وکالی شرکت،
ج) سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود ،بیش از ده درصد سهام شرکت را در اختیار دارند یا
نمایندگان آنان،
د) مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و مدیران ذیربط یا نمایندگان شرکتهای مادر (هلدینگ) که مالک حداقل ده
درصد سهام یا دارای حداقل یک عضو در هیئت مدیرة شرکت سرمایهپذیر باشند،
هـ) سایر اشخاصی که با توجه به وظایف ،اختیارات و یا موقعیت خود به اطالعات نهانی دسترسی دارند .سازمان
بورس و اوراق بهادار میتواند اشخاص مشمول این بند را حسب مورد تعیین نماید.
تبصره :اشخاص حقیقی موضوع بندهای این ماده ،طبق این دستورالعمل مکلف به گزارشدهی میباشند.
مادة " )9شخص گزارشدهنده" مکلف است ،اطالعات مورد نظر از جمله اطالعات معامالت اوراق بهادار به شرح
"فرمهای شمارة  1و  "2این دستورالعمل را ظرف مهلتهای مقرر در این ماده به اطالع سازمان بورس و اوراق بهادار
و شرکت بورس اوراق بهادار تهران برساند:
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الف – تکمیل و ارائة "فرم شمارة  "1حداکثر  15روز پس از اینکه به عنوان دارندة
اطالعات نهانی شناخته شود.
ب – تکمیل و ارائة "فرم شمارة  "2حداکثر  15روز پس از:
انجام معامله
تغییر در مالکیت اوراق بهادار
تغییر رابطة "شخص گزارشدهنده" با ناشر.
مادة " )4شخص گزارشدهنده" مرتبط با ناشران اوراق بهاداری که در بورس پذیرفته میشوند موظف است "فرم
شمارة  "1را پس از پذیرش در بورس و قبل از عرضة اولیة اوراق ،تکمیل و ارائه نماید.
مادة  )5در صورتیکه رابطه شخص گزارش دهنده با ناشر به گونهای تغییر یابد که دیگر نسبت به ناشر دارندة
اطالعات نهانی محسوب نشود موظف است مراتب را طبق فرم شمارة  2به سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس
اوراق بهادار تهران اعالم کند.
مادة  )6شرکت مکلف است فهرست"اشخاص گزارشدهنده" را مطابق "فرم شمارة  "3به سازمان بورس و اوراق
بهادار و شرکت بورس اوراق بهادار تهران گزارش دهد .هرگونه تغییر در فهرست مزبور باید ظرف یک هفته اطالع
داده شود.
مادة  )7مسئولیت صحت اطالعات گزارش شده برعهده "شخص گزارشدهندهای" است که ذیل فرمهای مربوطه
را امضا مینماید.
تبصره :در صورت تکمیل فرم به صورت الکترونیکی ،استفاده از عالیم شناسایی منحصر به فرد تخصیص داده شده
به "شخص گزارشدهنده" از قبیل شناسة کاربری و رمز عبور و امضای الکترونیکی در حکم امضای نامبرده از تاریخ
الزماالجرا شدن این دستورالعمل بوده و قابلیت استناد قانونی خواهد داشت.
مادة  )8آئیننامة اجرایی انتشار اخبار معامالت براساس اطالعات درونی (مصوب جلسة  1378/7/25شورای بورس) و
سایر مقررات مغایر این دستورالعمل لغو میگردد.
مادة  )3این دستورالعمل در  9ماده و  2تبصره به تصویب رسیده و از ابتدای سال  1387الزماالجرا میباشد.
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