
 

 ۲۰۰/۹۷/۱۷۰بخشنامه: 

 

 قانون ۶۴ ماده گانه(، مصوب کمیسیون تقویم امالک موضوع ۲۲ابالغ ارزش معامالتی امالک شهر تهران )مناطق 

 ۱۳۹۸ سال در اجرا برای مستقیم هایمالیات

 

 ۲۰۰/۹۷/۱۷۰شماره: 

 ۱۳۹۷/۱۲/۲۱تاریخ: 

 بخشنامه

 م ۶۴ماده  ۹۷ ۱۷۰  

  

 مخاطبین/ ذینفعان

 مالیاتی شهر و استان تهرانامور 

 ادارات کل امورمالیاتی

  

گانه(، مصوب  ۲۲ابالغ ارزش معامالتی امالک شهر تهران )مناطق  موضوع

های مستقیم قانون مالیات ۶۴کمیسیون تقویم امالک موضوع ماده 

 ۱۳۹۸برای اجرا در سال 

  

ای بعدی آن، ه و اصالحیه ۱۳۶۶ماه  های مستقیم مصوب اسفندقانون مالیات ۶۴در اجرای مقررات ماده 

رتجلسه گانه(، حاوی صو ۲۲به پیوست فایل الکترونیکی ارزش معامالتی امالک شهر تهران )مناطق 

رصه تی عکمیسیون تقویم امالک موضوع ماده یادشده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معامال

ر ادارات دبرای اجراء  یون مذکور رسیده است،به تصویب کمیس ۱۳۹۷/۱۱/۳۰امالک مزبور که در تاریخ 

 شود. ابالغ می ۱۳۹۸/۰۱/۰۱کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران از تاریخ 

-یو مقررم ل جلبضمنا با توجه به ابالغ ارزش معامالتی جدید توجه ادارات امور مالیاتی را به نکات ذی

 ;دارد

های قانون مالیات ۱۸۷اتخاذ نمایند تا گواهی موضوع ماده  ترتیبی اندموظف مالیاتی امور ادارات  -۱

 نسبت ،(۱۳۹۸/۰۱/۰۱) مذکور معامالتی ارزش شدن االجرا الزم تاریخ از قبل که مستقیم مالکین امالکی

 ارزش مأخذ به یادشده قانون  ۵۹ ماده موضوع انتقال و نقل مالیات و معامله مورد هایبدهی پرداخت به

  



  اقدام نموده و فیش واریزی را به اداره امور مالیاتی ۱۳۹۶ال س مصوب معامالتی

 .شود صادر ۱۳۹۷/۱۲/۲۸شنبه مورخ  تا پایان وقت اداری روز سه اند، نموده تحویل ربطذی

امالتی های معز آنجایی که بعضا مشاهده شده است، برخی ادارات امور مالیاتی پس از ابالغ ارزشا -۲

وضوع ادره مصهای استعالم دفاتر اسناد رسمی در خصوص وضعیت اعتبار قانونی گواهیجدید، در پاسخ به 

لتفاوت اذ مابههای مستقیم که مهلت اعتبار آن منقضی نشده است، مبادرت به اخقانون مالیات ۱۸۷ماده 

-ری میآو، یادنمایندمالیات نقل و انتقال امالک بر اساس ارزش معامالتی جدید و صدور گواهی جدید می

 ا دارایدر آنه های معامالتی قبلی تا پایان مهلت اعتبار مندرجهای صادره بر مبنای ارزششود، گواهی

-به لیات ماخذ ماملزم به ا های معامالتی جدید،اعتبار بوده و ادارات امور مالیاتی به صرف ابالغ ارزش

ه منظور ربط بالیاتی ذیم مورا ادارات رابطه این در التفاوت و صدور گواهی جدید نخواهند بود.

ی یر ضرورا از غراند ضمن راهنمایی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر یادشده تسهیل و تسریع امور مودیان موظف

رد ر موابودن ارجاع مجدد مودیان به ادارات امور مالیاتی در خصوص این موضوع، مطلع ساخته و د

 اد رسمیر اسنپاسخ الزم را ظرف همان روز به دفت احتمالی ارجاع، بدون فوت وقت بر اساس منویات فوق

 ربط اعالم نمایند.ذی

 نون مالیاتقا ۱۸۷های موضوع ماده  بدیهی است حکم مفاد مقررات مزبور در خصوص آن دسته از گواهی

ام نتغییر  ستلزمهای مستقیم که به علت اتمام مهلت اعتبار آنها، نیازمند تمدید یا تجدید بوده و یا م

 ر شود.دید صادهای مزبور بایستی بر اساس ارزش معامالتی ج دار باشند، جاری نخواهد بود و گواهیخری

 بافت در اقعو مسکونی امالک اعیانی معامالتی ارزش به نسبت تعدیل ضریب بینیپیش به عنایت با -۳

لت سهو منظور به ،(امالک معامالتی ارزش اجرایی ضوابط دوم بخش ۷ ردیف موضوع) فرسوده های

شهر  گانه۲۲ق بندی مناط های بلوک های فرسوده عالوه بر این که در نقشهتشخیص امالک واقع در بافت

مده با آبینی شده است، بر اساس هماهنگی به عمل های بافت فرسوده جانمایی و پیش تهران، لکه

زی سالیانه حساب عوارض نوسا در برگه مفاصا ۱۳۹۸/۰۱/۰۱شهرداری تهران مقرر گردیده است از تاریخ 

اضر ححال  صادره موضوع قرار داشتن یا نداشتن ملک در بافت فرسوده تصریح شود. شایان ذکر است در

داری ل شهرامکان استعالم الکترونیکی وقوع ملک در بافت فرسوده بر اساس کد نوسازی از طریق پرتا

ناسایی ی، گزینه استعالم طرح تفصیلی ش(، بخش اطالعات جغرافیایwww.tehran.irتهران به آدرس )

 ربط و شهروندان وجود دارد.امالک برای ادارات امور مالیاتی ذی

رزش اک و همچنین مقتضی است با توجه به اصالحات ایجاد شده در ضوابط اجرایی ارزش معامالتی امال

امور  ات کلب به ادارهای مسکونی، تجاری، اداری و...، مراتمعامالتی عرصه امالک به تفکیک کاربری

زم در ات التا با هماهنگی مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات، تمهید مالیاتی تابعه آن امور ابالغ

سبه افزار یکپارچه محاجایگزینی ضوابط اجرایی و ارزش معامالتی عرصه جدید در نرم  خصوص

ربط از ی ذی، به منظور اجراء در ادارات امور مالیاتمالیات نقل و انتقال امالک

 .صورت پذیرد ۱۳۹۸/۰۱/۰۱  تاریخ



-بندی آن حاوی لکه های بلوکمزید اطالع، مجموعه ارزش معامالتی جدید امالک شهر تهران که نقشه

 منظور به آن فشرده لوح شدن، آماده محض به که است تهیه دست در باشد، می های فرسودههای بافت

 .شد خواهد ارسال برداری بهره

نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط خواهد  مسئولیت

                                                                                         بود.

 قاسم پناهی محمد                                                                                        

 مالیاتی امور سازمان سرپرست                                                                              

 کشور

 :تاریخ اجرا

از تاریخ 

۱۳۹۸/۰۱/۰۱ 

 :مدت اجرا

 تا ابالغ ارزش معامالتی جدید

 مرجع ناظر:

 دادستانی انتظامی مالیاتی

  

از  ۱۳۹۶/۱۱/۰۹مورخ  ۲۰۰/۹۶/۱۴۸بخشنامه ها و دستور العمل های منسوخ : بخشنامه شماره 

 تاریخ الزم االجرا شدن این بخشنامه

  

  

 مواد قانونی وابسته

امالک بر عهده کمیسیون تقویم امالک می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش تعیین ارزش معامالتی  -۶۴ ماده  

 معامالتی موضوع این قانون را در سال اول معا...
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