آيين نامه اجرايی ماده ) (١٣٢اصالحی قانون ماليات ھای مستقيم موضوع ماده )(٣١
قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقای نظام مالی کشور
ر/١٣١١ت٢ ٢هـ
١/١٢/١٣٩

وزارت ا#$ر ا"! د و دارا ـ وزارت ارت و ور ات
وزارت (ون- ،ر و ر ا !,ـ وزارت '($ ،*(+ن و %رت
وزارت '06ا* ،در$ن و #$5زش  123ـ وزارت را و ./0ز
($و>* = و ور ر<#0, ;:ر ـ .ز$ن /:$اث /ه7+ ،8
د !.و ?/د/8
هB:ت وز/ان در 0E:3 @6 ٢١/١١/١٣٩ @A=,د  D/!E$وزار @>Cه
ا#$ر ا"! د و دارا و '($ ،*(+ن و %رت و  6ه1ر .ز$ن
ا#$ر #E- :F$ر و  @6ا!.د  $ (٢) /د ) (١٣٢ا#>" G+ن
:F$ته #I#$ ،J:K!A$ع $د )#>" (٣١ن ر#$ 7ا> ':F# 7ر"-*6
 /L3و ارO> Kم #E- F$ر ـ # $ب  ١٣٩ـ  @$>P:5ا/,ا $د
د' را / @6ح ز/- Q#  /د:
 @$> P:5ا/,ا $د ) (١٣٢ا#>" G+ن :F$ت ه J:K!A$
#I#$ع $د )#>" (٣١ن ر#$ 7ا> ':F# 7ر" /L3*6و ارO> Kم
#E- F$ر
  Tاول ـ :=-ت
$د١ـ در ا @$>P:5 PاGV+ت ز /در /E$ >($وح #6/$ط - @6ر
 $رو>':
ا WFـ ">#ن#>" :ن :F$ت ه  J:K!A$ـ # $ب  ١٣ـ و اG+ت '(6
5ن.
ب ـ وا'Gه  ':F#و  :>'($وا'Gه دارا /3وا>@ /6 /06دار و
 "/ارداد ا/C!.اج و /وش از  >#>" 7,/$ذر#O$ @6 Z6ر ':F#
# \$ل  [CE$و  /6 /06دار و ا/C!.اج از ($دن.
پ ـ وا'Gه  ':F#ور ات :وا'Gه  '-':F#و ارا@-
ده' ^'$ت >/م ا2ار  @-دارا /3وا>@ /6/06دار از >#>" 7,/$
ذر.'6 $ Z6
ت ـ در '$5ا/6از :ارزش /وش  _-و  ارا@ ^'$ت ا/6از ' Z.#
`$د
در ا0aر> @6 :=A :F$ @$ادار ا#$ر  :F$در /K$ '#$ر
">.>#

ث ـ /3وا>@ /6/06دار#%$ :ز  6 @-ر* /K$رات و د#!.را T(Fه
#6/$ط /$ Z.#ا >#>" 7,ذر Z6و # @6ان /3وا>@ /6/06دار +در
# $د#%$ /. .زه +در \* و Pد /8در /3 J1Gوا>@ -/06
/6دار =/3 .'>#> Kوا>@ه /6/06دار دارا '$ت  P:($و
ه/3 P:bوا>@ ه /6/06دار  *"#$در '$ت ا!ر 5ن # @6ان
/3وا>@ /6/06دار .'>#$ @!/L3
ج ـ #%$ز L?@$/.ار :ا,زا  @- !-از /ف /$ا >#>" 7,ذرZ6
#O$ @6ر ا>%م L? @$/.ار /6ا 6 ،@(.# ،;:.Bز.ز و >.#ز
وا:6 $'^ ،>'($ ،':F# 'Gر!.ن ه ،ه! Tه/$ ،ا 2-ا"!$
?/د /8و  TGو >/6 TKا ا%د دارا  e:1f @6 ) *6dز P:$و
 /.دارا ه + (*6dدر #$د.
چ ـ L? @$/.ار ا"! د:
!^.ن  ا'Gاث !^.ن )
^'/ار '  '/^ ،('6و
^ '/و ،@:=K> Z.دا> i
L? @$/.ار ا"! د.

 @#%$ا"'ا '/^ '>$ $ز P:$و
ا Jاز 5ن @-در وا =" 'Gو  زP:$
> 2:0% QاتA:.B ،ت و _5 P:$ت ،
/6ا.س #%$ز +در از /$ا 7,ذ ر Z6و

ح ـ L? @$/.ار '%$دL?@$/. :ار ا"! د ا>%م ' ،@(.# *66
6ز.ز و >.#ز وا'Gه #,#$د دارا /3وا>@ /6/06دار  #%$ز
( !(+ *:Fاز /$ا >#>" 7,ذر#$ QAG Z6رد.
خ ـ /وع /6/06دار ،ا/C!.اج و ( :*:Fر'+ kور /3وا>@ -/06
/6دار  "/ارداد ا/C!.اج و /وش  #%$ز ( *:Fوا'Gه ،':F#
 >'($و ^':6 $ر!.نه ،ه!Tه/$ ،ا 2-ا"/? !$د /8و  TGو
>#$ QAG TKرد/ ،وع /6 /06دار  ا/C!.اج  ($ K= *:F
?/دد5 /8$ ،ن  @-ر/6 /06 kدار  ا/C!.اج  (# @6 *:Fر
',ا?>@ در /? ':" 0>5د' .'6
د ـ ه!Tه و /$ا 2-ا"/? !$د :/8وا'Gه  ;3 @-از ا^/3 Lوا>@
/6 /06دار از /$ا >#>" 7,ذر#%$  Z6زه _زم از .ز$ن /:$اث
/ه 7+ ،8د !.و ?/د /8و  6ر* "#ا> P:و /K$رات #6/$ط
 T$ه! ،/Ll>0$ ،T!$ ،Tه!35 Tرن ،زا</./اه و ^>@
/A$ه ،ا" 8!$ه #6م ?/د و ا" 8!$ه 7!%$ ،!.ه و
اردو?ه ?/د ،/8ه!:6 Tر!.نA:.B ،ت ا" !$وا" 7در -7!%$
ه ^'$ت ره  P:6راه ،ده'1ه  ;:.B *$.و (.'>$ *:F
ذ ـ _# \$ت E> 6ن _# \$ :/!($ت ^!@ ' P:6ا^ ==Fر#$ ,رد
 ':Bوزارت '($ ،*(+ن و %رت  @-در در? ا/!1Fو> 1:وزار@>C
#-L$ر ام ' .'6
ر ـ  TGو > TG :TKو >6 TKر و ) /A$ه#ا ،در و ز:$
)ر= و ,دا)) .

  Tدوم :وا'Gه  >'($ ،':F#و  ':F#ور ات
$د٢ـ در '$5ا/6از > از (*:Fه  ':F#و  >'($اCص "#KG
/:nدو !Fدر وا'Gه  @- >'($  ':F#از ا'!6ا .ل  ١٣٩از /ف
/$ا >#>" 7,ذر/6 Z6ا /3 0>5وا>@ /6/06دار +در و  "/ارداد
ا/C!.اج و /وش # $ 'K($د از ر/ kوع /6 /06دار  ا/C!.اج
و /وش '$ @6ت . p3ل و در '$ @6 @! @(.# /!- o$ت د .ل
/> 6خ #E$ /f+ل :F$ت .'6 $
 ١/ـ وا'Gه  ':F#ور ات دارا /3وا>@ /6/06دار از
/$ا >#>" 7,ذر($ ':B 6 Z6و>* = و ور ر#0,;:ر و
/$ /.ا >#>" 7,ذر ':F# /6 $ Z6ور ات ،از رk
/وع /6/06دار #E$ل  J1Gا$ Pد .'6 $
 ٢/ـ :F$ @.\$ت /> 6خ  /f+وا'Gه  ':F#ور ات
 T$در'$5ه  T+Gاز _# \$ ':F#ت #I#$ع /3وا>@ /6 /06دار $
 '6و  /. @6در'$5ه وا'Gه #-L$ر از " T:در'$5ه  T+Gاز
'> /A >:!E3ارد.
 ٣/ـ در '$5وا'Gه  ':F#و  /K!A$ >'($در (ع  ' 1و *A:6
 2-/$ /!$#=:ا!.ن /0ان ) @6اD/0 q!.ه  !(+ا!.نه "Jو .ن( و  2-/$ /!$#=:- %3ا!.ن ا0f+ن و /$ /!$#=:- .ا2-
 /.ا!.نه و /0ه  i:6از  ' :.ه2ار > /6 *:(, /fا.س P/^5
 /.ر >#fس و #E$ ،P1A$ل :F$ @.\$ت /> @6خ $ /f+د #-L$ر
> .'6وا'Gه  ':F#ور ات در م >Kط #E-ر #E$ل
>/خ  /f+ا$ Pد .'6 $
  /ـ وا'Gه  ':F#و  /K!A$ >'($در  o$و rا"! د 
D/0ه  @6 !(+ا q!.وا'Gه  ':F#و  /K!A$ >'($در o$
و rا"! د  D/0ه  /K!A$ !(+در (ع  ' 1و /!$#=:- *A:6
 2-/$ا!.ن /0ان ) 6ر*  #E$ ((٣) /ل >/خ :F$ /f+
#I#$ع ا$ Pد  '6$و دور #^/6ردار :F$ @.\$ت /> 6خ /f+
/6ا وا'Gه #-L$ر '$ @6ت ه. *fل و در #+رت ا/K!.ار D/0ه
 o$  !(+و rا"! د در '$ @6 @!@(.#/!- o$ت 2:.د
.ل ^#اه' #6د.
  /ـ $ ':F#زاد '$ *:/a /6رج در /3وا>@ /6/06دار و
ه P:bدر'$5ه  T+Gاز /وش (Iت و ':F#ات -ر2$د _# \$ت
#I#$ع /3وا>@ /6/06دار وا'Gه  ':F#و  >'($در دور @.\$
:F$ت /> 6خ  6 ،:F$ /f+ر* /K$رات #E$ل :F$ @.\$ت
.'6 $
/> 6خ  /f+ا$ Pد
  /ـ وا'Gه  ':F#و @- >'($
از /:> /f> %3و -ر ،'6 Tn
ه. /ل >/:و -ر #^ Tnد را >*A
ا2ا iده' @6 ،ازا ه. /ل ا2اi

در ز$ن /6/06دار دارا i:6
در #+ر  @-در دور ،*:($
. @6ل "'G Tا" %3 Tدر'+
-ر-ن ،در #+رت  ':Bوزارت

(ون- ،ر و ر ا !,و ارا@ ا.د و '$ار#6/$ Dط *./0 @6
 P:$B @:6ا- !,ر-ن. e ،ل  @6دور >5 *:($ن )دور
#^/6ردار از :F$ @.\$ت /> 6خ  (/f+ا/? $ @Iدد .در دوران
 ;3 ،*:($از ا2ا/:> iو -ر در ه. /ل در #+ر /:> @-و -ر
از 'Gا" Tا2ا#-L$ iر -ه'$ ،'6 iت #6/$ *:($ط ا2ا#C> iاه'
* .ه P:bدر#+رت -ه/:> iو -ر از 'Gا" Tا2ا#-L$ iر )%3
در ('+در .ل  '(6از #^/6ردار از ا#E$ Pق ) @6ا q!.ا/اد @-
6ز>6 ،@!AEز^ '/و  ('>#$ f(!A$وا'Gه  ':F#و  @- >'($از
#E$ق  :F$ا /  Pاf!.د /-دا>':F$ ،ت  o=(!$در .ل
ه @FV$ ،iو و#+ل #$د.$د٣ـ *-/ه ^ر 6 @- ,اf!.د از  *:/aوا'Gه  ':F#دا^=
در ا/ان >_# \$ ':F# @6 *Aت E> 6ن  /!($ا"'ام >'،
در#+ر 'G @-ا" *A:6 Tدر '+از _# \$ت  ':F#در ه. /ل را +در
>' از ر/" kارداد ه1ر  6وا ':F# 'Gا/ا> در دور
:F$ @.\$ت /> 6خ  /f+وا#-L$ ':F# 'Gر_# \$ ':F# *66 ،ت
#62$ر #E$ل :F$ @.\$ت /> 6خ  /f+در .ل #6/$ط  '6 $و در
#$ارد ام دور  :F$ *:($وا ':F# 'Gا/ا> ،از %3
در W:fC '+در >/خ  @6 *A> :F$در '$5ا/6از  T+Gاز /وش
_# \$ت  ':F#در '$ت #-L$ر در $د ) (١٣٢ا#>" G+ن و ) '6پ(
$د #-L$ر )($دل   p3د .ل و در D/0ه  !(+و
 o$و rا"! د ($دل ه2:.  *fد .ل #$ QAGرد( #^/6ردار -$
?/د>'.
 ١/ـ 'Gا'$ /q-ت اf!.د از #E$ق #I#$ع ا$ Pد '$ @6ت  p3
د .ل #$ QAGرد  6ر* ) '6پ( $د ) (١٣٢ا#>" G+ن .'6 $
در #+رت ام دور :F$ @.\$ت /> 6خ  /f+وا*-/ ،':F# 'G
^ر ,در ادا'$ @$ت #E$ '>$ "6ل  %3در W:fC '+در >/خ
:F$ @.\$ت ^#اه' #6د.
 ٢/ـ ^ *-/ر @6 W=1$ ,ر* '$ W:F1رج در ">#ن از @=,
 J:=Aا0aر> :F$ @$و /از> @$و #+رت #.د و زن و /.
/K$رات .'6 $ @#I#$
 ٣/ـ #E$ق #I#$ :F$ع ا$ Pد  6ر* f$د ) '6د( $د
) (١٣٢ا#>" G+ن T6" ،ال ا.*.
 #. Tم:
?/د/8

وا'Gه

^'$

:6ر!.نه،

ه!Tه

و

/$ا2-

ا"!$

$د ـ در'$5ه ^':6 $ر!.نه ،ه!Tه و /$ا 2-ا"/? !$د/8
اCص /:n "#KGدو @- !Fاز ا'!6ا .ل  ١٣٩از /ف /$ا>#>" 7,
ذر/6 Z6ا 5نه /3وا>@ /6/06دار  #%$ز +در #$د ،از رk
/وع ('$ @6 *:Fت . p3ل و در '$ @6 @! @(.# /!- o$ت د
.ل /> 6خ #E$ /f+ل :F$ت .'6 $

 ١/ـ دور #^/6ردار :F$ @.\$ت /> 6خ /6 /f+ا وا'Gه
^'#I#$ $ع ا$ Pد  /K!A$در  o$و rا"! د   D/0ه
 !(+ه. *fل و در #+رت ا/K!.ار  o$و rا"! د و  D/0ه
 !(+در '$ @6 @! @(.# /!- o$ت 2:.د .ل .'6 $
 ٢/ـ $ () /  J1Gد ) (٢ا @$>P:5 Pدر ^ #ص وا'Gه
^':6 $ر!.نه ،ه!Tه و /$ا 2-ا"/? !$د /%$ 2:> /8ا.*.
$د ـ A:.B @:=-ت ا/ا>/8د و /8>0,د  T" @-از .ل ١٣٩
/3وا>@ /6/06دار از /$ا >#>" 7,ذ ر Z6ا^/- Lد i  ،'6
.ل  ;3از ر_ kزم ا_/,ا 'ن $د ) (١٣٢ا#>" G+ن ) .ل
 (١ ٠٠از /3دا^*  %3در:F$ '+ت  /6در '$5ا/6از *:F( *66ه
ا2ام ?/د@6 /8
ا/ا>/8د و /8>0,د  @6ا q!.در T+G '$5از
^رج از #E-ر($ ،ف .'6$
  /ـ در ا/,ا /K$رات ا$ Pد ،در T+G '$5از (A:.B *:Fت
ا/ا>/8د و /8>0,د #E$ل  *:($ا$ Pد #6د و "@6 /A T6
در T+G '$5از وا?Lار A:.Bت #-L$ر >#Cاه' #6د.
$د ـ در '$5ا/6از د/? /د /8و زر دارا #%$ز از /$ا7,
"> >#ذ ر @- Z6از L, T\$ب ?/د/8ان ^ر  ,ا2ام زا<@6 /
!A6/ن/ ،اق و #.ر@ \ /> 6 '6 ' T:خ #E$ :F$ /f+ل
:F$ت .'6$
 0u TرمL? @$/. :ار
$د٧ـ L? @$/.ار ا"! د ا>%م '  Z.#اCص /:n "#KGدو!F
)وا'Gه  >'($ ،':F#و ^':6 $ر!.نه ،ه!Tه/$ ،ا 2-ا"!$
?/د /8و  TGو >#%$ 6 (TKز L?@$/.ار از /$ا >#>" 7,ذ ر،Z6
/6ا وا'Gه  @-از ر/6 '(6 @6 ١/١/١٣٩ kا /3 0>5وا>@ -/06
/6دار  #%$ز +در  "/ارداد ا/C!.اج و /وش -$  ' 'K($
#د ،و #^/6 /6ردار از >/خ #$ QAG /f+رد / @6ح ز#$ /رد *G
"/ار /:?$د:
١ـ در ($ ، @! @(.# /!- o$دل L?@$/.ار ا"! د ا>%م-
':F$ ،ت .له  '(6از دور :F$ @.\$ت /> 6خ   /f+ز>$
@  7,در#E$ '$5ل :F$ت وا'G 'Gا2:$ @6 /q-ان دو /6ا@$/. /6 *dو /3دا^* ' /> 6 ،'./6خ #$ @.\$ /f+د.
٢ـ در ($ ،o$ /.دل L?@$/.ار ا"! د ا>%م '%3 ،
در:F$ '+ت .له  '(6از دور :F$ @.\$ت /> 6خ   /f+ز>$
@  7,در#E$ '$5ل :F$ت وا'G 'Gا2:$ @6 /q-ان  *d @$/.و/3دا^* ' /> 6 './6خ # $ @.\$ /f+د.
 ١/ـ L?@$/.ار ا>%م '  *66ز P:$در وا'Gه  ':F#و
#E$ >'($ل #E$ق #I#$ع ا$ Pد >#Cاه' #6د P1:F ،در^ #ص وا'Gه

 TGو >:6 ،TKر!.نه ،ه!Tه و /$ا 2-ا"/? !$د@$/. ،/8
ً 2:$ @6ان /!$ 06اژ ( ' P::در
?Lار ا>%م '  *66ز/+ P:$
#%$زه ">+ >#در از /$ا 7,ذ +ح #E$ل #E$ق #I#$ع ا$ Pد
.'6$
 ٢/ـ وا'Gه #I#$ع ا$ Pد  T" *A6$از /وع L?@$/.ار
#%$ز ">_ >#زم را از /$ا 7,ذ ر Z6ا^#> Lد .'6
 ٣/ـ اCص /:n "#KGدو) !Fوا'Gه  >'($ ،':F#و ^'$
:6ر!.نه ،ه!Tه/$ ،ا 2-ا"/? !$د /8و  TGو > @- (TKرk
 ;:.Bو '+ور /3وا>@ /6/06دار  "/ارداد ا/C!.اج و /وش  #%$ز
( 0>5 *:Fاز /$ #.ا >#>" 7,ذر T" Z6از .ل  '6 ١٣٩و
ه P:bاCص '+ر ا$ Pد ،در #+رت L? @$/.ار '%$د و /E$وط @6
ا2ا @$/. iو /3دا^* 5ن ،ا1$ن #^/6ردار از #E$ق o6V$ :F$
'6ه ) (١و ) (٢ا$ Pد را دارا  .'6$در #+رت 'م ا2اi
($ @$/.دل L?@$/.ار ا>%م '  6 Q.!$ا2اT@6 @$/. i
 '$5ا1$ن #^/6ردار از ا#E$ Pق را دار>'.
  /ـ در #+رت -ه *d @$/. iو /3دا^* ' اCص #-L$ر  @-از
#E$ق  :F$ا$ Pد اf!.د /-د ا>':F$ ،ت  o=(!$در .ل
ه @FV$ ،iو و#+ل #$د.  /ـ در#+ر L? @$/. @-ار ا>%م ' #I#$ع ا$ Pد 6
E$رL? @$/. *-اران ^ر#%$ 6 ,ز .ز$ن L? @$/.ار و e-ه
ا"! د و  ا/ان ا>%م '  @6 '6ازا ه p3 /درE$ '+ر*-
L? @$/.ار ^ر2:$ @6 ,ان د در#E$ @6 '+ق ا$ Pد *A> @6
 *d @$/.و /3دا^* ' و 'Gا %3  /q-در '+ا# $ @Iد.
  /ـ L?@$/.ار ا>%م '  *66ا%د وا'Gه #I#$ع ا$ Pد
در #+رت #^/6ردار از >/خ #I#$ :F$ /f+ع '+ر $د ) (١٣٢اG+
">#ن از #I#$ *Gع ا$ Pد #^/6ردار >#Cاه' '.
 /K$ /. :J%3 Tرات
$د ٨ـ در'$5ه !-ن '#E$ ،ل :F$ @.\$ت /> 6خ > /f+
.'6
!@ =#> Kدن  T\$ا/K!.ار وا'Gه
$د٩ـ @(.# /!- $
#I#$ع $د ) (١٣٢ا#>" G+ن# $ @! @(.# /!- o$ *./0 ،ب
هB:ت وز/ان در ر/ kوع (L?@$/.  *:Fار '%$د .'6$
ا>%م 'Gا" %3 TدرL?@$/. '+ار در '$ت . @.ل از ر'+ kور
#%$ز/ ،وع (#A\$ *:Fب /?$دد .در  /:nا#+ Pرت ز$ن /وع -/06
/6دار  ا/C!.اج/ ،وع (/?$ K= *:Fدد.
  /ـ در #+ر  @-وا'Gه #I#$ع $د ) (١٣٢ا#>" G+ن در ز$ن
/وع /6/06دار ،ا/C!.اج#%$  *:F( ،ز L?@$/.ار '%$د QAG

#$رد در  @! @(.#/!- o$وا" ،'6 ' 7ر' 7م @(.#
! 8از  /d#$ ،@KV$در -ه'$ iت :F$ @.\$ت /> 6خ  /f+و
#E$قه #I#$ :F$ع $د د' >#Cاه' #6د .ه P:bوا'Gه @-
در ر/ kوع /6/06دار ،ا/C!.اج#%$  *:F( ،ز L?@$/.ار
'%$د #$ QAGرد در  @! @(.#/!- o$وا"@b>u ،'6 'E> 7
ً  @! @(.#/!- o$ *./0 @6ا/? @Iدد ا1$ن
5ن '(6 o$ا
#^/6ردار از 2$ا  @! @(.#/!- o$را >#Cاه' دا*.
$د١٠ـ در #+رت اV6ل /3وا>@ /6/06دار و  #%$ز ،ا1$ن ال
:F$ @.\$ت /> 6خ  /f+و #E$ق ه #I#$ :F$ع ا،@$> P:5 P
از ر kاV6ل و#,د >#Cاه' دا*.
$د١١ـ وا'Gه  >'($ ،':F#و ^':6 $ر!.نه ،ه!Tه و
/$ا 2-ا"/? !$د 6 @- /8اf!.د از #E$ق #I#$ع ) '6ث( $د
) (١٣٢ا#>" G+ن ا%د ' ا>' ،ا1$ن #^/6ردار از >/خ '+ /f+ر
$د #-L$ر را >#Cاه' دا*.
$د١٢ـ /$ا >#>" 7,ذر+ Z6در/3 '-وا>@ /6/06دار /6ا
وا'Gه  ':F#و #%$  >'($ز (/6 *:Fا وا'Gه ^' $و
ه#%$ P:bز L? @$/.ار #I#$ع $د ) (١٣٢ا#>" G+نe 'f=1$ ،
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