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مردیان  ا دمرا ه د   أس دریام  دا  خرد قرا  داده است میرا  اصالح امر سااممان امر  ماییایی ام دو  کل  ییر  درا  یی  د  ادوا  خری،  

ع  اقف اسات ک   اده  متایمیو   یاتایاتی میان  ضایت ماو  مردیان   درداخت دا بانای  آیان  درد دا د ک  این امر د  خردی د  این مرضار

 .عال ه در آیل  د  یتریع یحمق د آمودا  ماییایی د یت یاثیریذا  است  می یرایو د  کاد، دزیا  دا   صرل ییز مرثر  اقع یردد

دا مهایع    در سای قایرن ماییایاا مالظه  می کارد ک  ل ا  ا ل ام داه راا ه د  معالییاا اخی ااد داده کاوه استا د  این ل   قایریتذا  

د  دماهر  داره ماو  ام یتایالت   امییامات ماییایی د  یهر یرلی  است ک  دا  عایت آیاا مردیان می یرایاو ام کارایهی  ا درا  لعانن اقی اا

ایی ک  امعالییاا  مذکر  درخر دا  کریوا دا یرد  د  مرضرع یرکیا   یتا یوه لرصت  ا مغیاو دایتی    یالش دا د د  ادمال د  یتایالت   معالیی

 عاه ایمافع  د  قایرن ماییایاا دی، دیای کوه است  اکا ه یمایوا درا  مرستات خیری   

ساممان دا   .د  دتیا   ام مرا د د  عاران رایشی اصای مهرح است موسسسسات خیریه ا مش الز ده درا  ظیی ماییات در عمالرد  بحث 

حاسن  میرخ صفر آیان دا  ماییاتقایرن ماییات متیمیو  «  »یشال  دا  ییر د ییی بنق داو   « ط »  مؤساتاات خیری  بنق داو  مرده یااد

 ؛ اما این معالیت مشر ط د  ا ائ  اظاا یام  ماییایی    عایت کردن سایر ضرادط قایریی است ک  دزئیات آن د  قایرن د  بر  کام    دامعمیتردد

 .ام ایار  قن  ام در ریز ماده مذکر  مر د امعان یهر قرا  می ییرد  .دیان کوه است

کمکها و هدایایی دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسسسات خیریه و عاا المنه ه که به تبر رسیدا اندم موروب بر آنکه به 

ذیل شود و سازمان امور مالیاتی کوور بردرآمد و هزینه آنها نظارت کندم از پرداخر  موجب اسساسسنامه آنها فرا امور

قانون مالیاتها( تبلیغات اسالمیم تحقیقات فرهنگیم علمیم دینیم فنیم اختراعاتم  ۹۳۱مالیات م اا اسر. )بند ب مادا 

مصالها و حوزا های علمیه و مدارس علوا اکتوافاتم ت لیم و تربیرم بهداشر و درمانمبنا و ت میر و نگهداری مساجد و 

اسالمی و مدارس و دانوگاههای دولتیم مراسم ت زیه و اط اام ت میر آتار باستانیم امور عمرانی و آبادانیم هزینه یا واا 

تحصسیلی دان  آموزان و دانوجویانم کم  به مستع هان و آسیب دیداان حواد  ناشی از سیلم زلزلهم آت  سوزیم 

د  غیرمترقبه دیگر برسسدم موروب بر اینکه درآمد و هزینه های مزبور به تایید سازمان اوقاا و امور خیریه جنگ و حوا

رسسیدا باشد و همننین ساخرم ت میر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرسر و بدسرپرسر در 

ارااههای حرفه آموزی و اشتغال مصدومان اروههای سسنی و جنسسی ملتلفم مراکز نگهداری و مراقبر سسالمندانم ک

ضسای ه نلاعیم م لوالن جسمی و حرکتیم زنان سرپرسر خانوار و دختران خودسرپرسرم مراکز آموز،م توانبلوی و 

حرفه آموزی م لوالن ذهنی و کودکان نابینام کم بینام کم شسسنوا و ناشسسنوا و سسسایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمر 

 (۹۳۱انهای حمایتی بهزیستی کوور قرار ایرند. )بند ح مادا مددجویان سازم
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ضاماا  کملاا  یمو    ییریمو  ک  د  در ساال مایی د  م ر  یرسیوه داکو دو ن یعاق ماییات د  سال مایی دعو مایم  می یرددا بین ره داو 

 (۹۳۱ط ماده 

دمچاین دایو خابر یشان یمرد د آمودا   عایو  ظاص  ام مرقرلات   کملاا   دوایا  د یالیی یمو    ییریمو  اکخاد مرضرع داودا  بط( 

 (۹۳۱ماده  ۵  بک( ام درداخت ماییات معا  می داکوا این ظلو کام  د آمو کرکیاا  میر مجمرع  اکخاد مذکر  یخرادو دردا بین ره 

ماده مذکر   قایریتذا  کاارایط    ییییاایی  ا درا  مرسااتااات خیری    عاه ایمافع  دماهر  درخر دا   ام یتااایالت   مزایا  دا یرد  د  مفاد 

 .ماییایی دی، دیای یمرده است ک  د  ذی  د  مامیرین آیاا اکا ه می کرد

ریح کوه دردن مرست  ییز د  اساساام  ی  نتهاعیغیراد  ثنت  سیوه داکو    خیریه و عاا المنه همرسات   سما  یحت یلی ام عاا ین  -۹

 .داکو

کمک دا   دوایا  د یالیی یمو    ییریمو  مرسات  خیری    عاه ایمافع  د  مرد  اساساام  آن د  م ر  امر  لر   سیوه   این امر ییز  -۲

 :یرسط ساممان امر  ماییایی کشر  یاییو کرد

ایو میضمن این مرضرع داکو ک  مرستان    ادتیتان بنمات ا ل   د ه آیان   دمچاین دیات اسااسااام  مرساتاات خیری    عاه ایمافع  د -۳

 .امااء   مویران مرست  ظق معاما  دا مرست   ا یوا یو

اسااسااام  مرست  صرلا  ظاکی ام این داکو ک  مرستان یا صاظنان سرمای  ظق دیچتری  درداکت   یا یخ یا اممح  کمک دا   دوایا   -۴

یی یمو    ییریمو  د  مرساتا   ا یوا یو   دعو ام ایحالل  دا ایی مرساتا  د  سااممان دازیتایی کشار  یا یلی ام مرستات د ییی   یا د یال

 .مرستات خیری    عاه ایمافع  دیتر  ایذا  یردد

ادع    ساممان ا قا  ظت  یفریض اخییا  مردع یها ت درد آمو   دزیا  مرستات خیری    عاه ایمافع   ساممان امر  ماییایی کشر    ادا ات ی -۵

 ام سر  ساممان امر  ماییایی خرادو درد

مرساتاات خیری    عاه ایمافع  ملافاو صار یحتااه د آمو   دزیا  ساانی  خرد  ا ک  میلی د  اسااد   موا ک قاد  قنرل داکو  ظواک ر یا  -۶

تااایو یمایاو   مردع یاظر مرسااتاا  ییز دایو ظر  راا ماه ام یا ی   صاارل راا ماه دعو ام دایان سااال مایی مرسااتاا  د  مردع یاظر مردرب  ی

قایرن اعاله   ( ۹۳۱صاار یحتاااه  یییج   ساایویی  ا د  مر د صاار یحتاااه د آمو   دزیا     عایت ممر ات قایرن   آیین یام  ادرایی ماده ب

 .درط یتایو یمایود صر ت یاییو  یرادی نمه  ا دات اقواه قایریی د  ادا ه امر  ماییایی مر
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مرسااتااات خیری    عاه ایمافع  ملاف د  ایجاه سااایر ممر ات مذکر  د  آیین یام  ادرایی مردرب    یلاییف ممر  ام دما  یتااایو د  مرقع  -۷

 .اظاا یام    یرامیام    ظتاه سرد   میان   کتر   درداخت ماییات اکخاد ثایث بنق قایرن ماییایاا  متیمیو خراداو درد

عوه  عایت کارایط   یریینات ممر  د  قایرن ماییایاا  متیمیو ام سر  مرستات خیری    عاه ایمافع  د  در سال مایی مرد  محر میت ام  -۸

 .معالیت ممر  د  آن سال خرادو کو

ن ماییایاا  متیمیو  عال ه در قایر( ۹۳۱دمایهر  ک  قنال  اکاا ه کو داره ییر  مرستات خیری    عاه ایمافع  ام معالیت مرضرع داو بط( ماده ب

ا تساایر کرایط م رح د  قرایین   آیین یام  دا  مردرط  مارط در یها ت ساممان امر  ماییایی کشر  درد آمو   دزیا  این دسی  ام مرستات اس

یاا  ییراییفاعی   د  ماهر  دیشنرد   ه ه درا   دردی ک  ام لعایی( ۹۳۱ماده ب( ۹د  عال ه درخر دا   ام معالیت دا  ماییایی مذکر  د  ین ره ب

 ا ه ه   د  را رره اسااسااام  آیاا یح ی  می کرد  ییز متیازه یها ت ساممان امر  ماییایی ( ۹۳۱ادوا     ظایف اکاخاد مرضارع ماده ب

  ن مرساتاات  ضر    است ککشار  درد آمو   دزیا  آیان اساتا داادراین یهر د  آثا  ادیماعی   اقی ااد  معالیت دا  ماییایی اعهائی د  ای

 .یها ت دا  نمه د  یری  ا  دقیق   کفا  اعمال یردیو

 المنه ه عاا و خیریه موسسات وظایف و تکالیف

قایرن ام دما  مؤستات خیری  دایو ظر  یک ماه ام یا ی  ثنت د  مرادع ذی الح یا د یالت در ای  لعاییت د  ادا ه ( ۹۳۱اکاخاد مرضرع ماده ب

ذیردط مرادع    ضمن یلمی    ا ائ  دلیرر  ثنت یاه بمهادق یمری  یای  کوه یرسط ساممان امر  ماییایی کشر ( ظت  مر د اسااد    امر  ماییایی

 :موا ک ذی   ا دات یشلی  در یوه د  ادا ه امر  ماییایی یحری  یمایاو

 اص    ی ریر اساساام  د  ثنت  سیوه یرسط مرادع ذیردط ظر  یک ماه -۹

   ی ریر آیای یأسیس مایشره د    میام   سمی اص  -۲

 اص    ی ریر موا ک کااسایی مرستان یا صاظنان سرمای  -۳

 اص    ی ریر مجرم یا در ای  لعاییت -۴

 دا  دایلی بکما ه ظتاه  یاه دایک   کعن  آن( مفیرظ  دااه مؤست مشخ ات ظتاه -۵
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رین( مرستات خیری   دا یهنیق ی ریر اسااد   موا ک یتایمی ام سر  مرست  دا اص  دمچاین ادا ه ک  مرظف اسات دی، ام یعیین یاظر بیاظ

دا  دایتت دا ظ رل ابمیاان ام ثنت مؤست  د  مرادع ذی الح  عاران صر یحتاهآن صاحت موا ک  ا در سای یمایوا د  عال ه ادا ه ک  می

 .دایلی یتایمی  ا ییز دا یاه مؤست  یهنیق ددو

اساام  د  ممان لعاییت مرست  خیری   مرست  مرظف است   یرکت یا ی ریر م و  اساساام  اصالظی  ا ظر  موت یک د  صر ت اصالح اس

 .ماه ام یا ی  ی ری  آن  د  ادا ه امر  ماییایی   یاظر ذیردط یتایو یمایو

 المنفعه عام و خیریه موسسات قبال در مالیاتی امور ادارات وظایف

ه یردیو یها ت در د آمو   دزیا  مرسااتااات خیری    عاه ایمافع  بد  اساای اا  مرا د خاد م اارح د  قایرن( در عاوه دماداتری  ک  قنال  اکااا 

 ساااممان امر  ماییایی کشاار  می داکااوا ام ایار  ادا ات ک  امر  ماییایی ملافاو ظواک ر ظر  یک دفی  ام یا ی  د یالت د خراساات مرد  درا 

 .اه یمایاویعیین یاظر د  یریی  میر اقو

 ایف( راایچ  مرساتا  د  یر ه مرستایی قرا  می ییردک   ظیف  یها ت در د آمو   دزیا  آیاا د  ساممان ا قا    امر  خیری  محرل کوه است 

 .مرست   ا دات یعیین یاظر د  ساممان مرصر  معرلی یمایو

یس ک  محیره سااممان امر  ماییایی کشر   امر یها ت در د آمو   ه( مرساتاایی ک  دا یهر متایمیو  میر محیره امر  اقی ااد    دا ایی یا  ی

 .دا یا یااددا  ایذا  یردیوه است  ا دات یعیین یاظر د  ساممان یا یااد ذیردط معرلی یمایودزیا  آیاا د  سایر ساممان

داکااو  دایو یاظر یا یها   ادو کارایط اییخاه   دس ام صو   ظلو د  پ( درا  آن دسای  ام مرساتاایی ک  مشامرل داو بایف(   به( لر  یمی

 ا  مرساتا  معرلی کاریوا دعال ه  ی ریر اساساام    اساساام  اصالظی ظت  مر د   سایر موا ک مردرط دایو د  اخییا  یاظر قرا  داده کردا ضما

 عینا  اظلاه صاد ه درا  یها  د  سال ماییایی بعمالرد( است   اییخاه مجود یها  مذکر  دس ام ایمضا  این موت  دالمایع خرادو دردا موت ا

 تکالیف نظار بر موسسات خیریه و عام المنفعه

 :یایی ذیردط ا ائ  یمایویاظر ملاف است دا مرادع  د  مرست  خیری  مرا د ذی   ا در سی   یزا ش مردرط  ا د  ادا ه امر  مای

ماده ” ط“دا   دوایا  مرضرع داو در سای   اظاا  یهر د  مر د ماادع د آمو  مرسات  خیری    ا ائ  یزا ش یفلیلی د آمودا  کام  کمک -۹

 .قایرن   سایر د آمودا ۹۳۱
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قایرن   ۹۳۱ماده ” ح“م  م ا   م رح د  داو در سی   اظاا  یهر د  مر د م ا     دزیا  دا  مرست  خیری    ا ائ  یزا ش یفلیلی کا -۲

 .دادزیا  دا  مردرط د  امر  دا   مرست    سایر دزیا 

 -۴در سی   اظاا  یهر د  مر د میزان یهادق داما  مرضرعی   ملایی لعاییت دا  مرست  دا اساساام  م ره   مجرمدا  صاد ه درا  آنا  -۳

فایت سام  کا دا  کایرل داخای مرست  خیری  ک  ممیا  کاد،  یتک  سیویی ماییایی  ا لرادو در سی   اظاا  یهر د  مر د میزان صحت   ک

 .آ  دمی

 ملیره د خراست ظت ( …قایرن بدریزا   د  ه دا  آمرمکی  سمیاا دا   ۹۳۱ماده ( ۹دا  ییراییفاعی مرضرع ین ره بیها ت در لعاییت -۵

 .مرست 

ات ایجاد کوه د  دا اییاا  مردرد   یا ایجاد دا ایی دویو ام مح  کمک دا   دوایا  د یالیی مرست  در سی   اظاا  یهر د  خ رد یغییر -۶

قایرن ماییات ( ۹۳۱ماده ب” ح“ییر  ام این دا اییاا د  دا  کمک  ایجاه امر  م ارح د  اساساام    ا ائ  خومات مرضرع داو   یعیین میزان داره

 .دا  متیمیو

داکاو  یاظر دایو د  یحر  دریام   یز  یمایو ک  کع  مرست   ا ییز مر د یها ت قرا  ددوا ی ک  دا ا  کعن  میدمچاین د خ ارد مرساتای

 م ادیق ماادع   م ا   مرستات خیری 

 قایرن( ۹۳۱ایف( ماادع د آمو  مرضرع داو بط( ماده ب

 : آیاو  میقایرن د  کما( ۹۳۱اقاله د آمو  ذی  ام ماادع د آمو  مرضرع داو بط( ماده ب

 . دوی    اعای    دن  اکخاد ظمیمی   ظمرقی اعو ام د ییی   ییر د ییی -۹

 . قنرل  صیت   قف   ظنس -۲

 .دا   ادتی  د  ساممان ما  د  کرط اظراما    آژایسایماای   ماهم دا  د یالیی ام مجامع  سمی دینکمک -۳

 .خا دی  مر د یاییو   مرالمت مرادع یها یی مردرطکمک دا  د یالیی ام سایر اکخاد ظمیمی   ظمرقی  -۴

 دا   دوایا  ییریمو  د یالییعایو  ظاص  ام لر ش یا ادا ه کمک -۵
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 .دا   دوایا یامین کوه داکاوسرد ظاص  ام یتعیر ا م یا لر ش متلرکایی ک  ام مح  کمک -۶

 قایرن( ۹۳۱ه( م ا   مرضرع داو بح( ماده ب

 : آمودا  مذکر  عنا یاو امم ا   قاد  قنرل درا  د

 قایرن ۹۳۱منایغ صر  کوه د  امر  مذکر  د  داو بح( ماده  -۹

 . منایغ دزیا  کوه درا  ادا ه امر  دا   مرست  خیری  -۲

 .دا  ماو ج د  اساساام  مرست  خیری  د  کرط اظرام مایلیتدا  ثادت درا  ایجاه لعاییتمنایغ صر  کوه درا  خریو دا ایی -۳

رن یشوه قای دا   دوایا  د یالیی مرستات خیری  ک  صر  امر  م رح د  داو بح(ای است یاظر دایو د  یزا ش یها ت سانی   میزان کمکیفی

 .دا   دوایا   ییز د  ممان یاهیو یزا ش  یعیین کاواست  ا د  یفلیک د  دایان سال د یالت کمک

یت داکو   متلریدا  مذکر  محو د میذکر این یلی  ضار    اسات ک  متلرییت یاظر د  خ رد  سیویی د  د آمو   دزیا   د  ایجاه یها ت

 .دا  ماییایی   اعها  معالیت در عاوه ادا ه امر  ماییایی مردرط بیا ظتادرس ماییایی ظت  مر د( خرادو دردایجاه  سیویی

 سات خیریه و عام المنفعهشرایط اعطای معافیت موس

( ۹  ییز ین ره ب ۹۳۱ادا ه امر  ماییایی دایو د   سایویی د  در یوه ماییایی مرساتاات خیری    عاه ایمافع    اعها  معالیت مرضرع داو ط ماده 

 :ماده مذکر  ضمن ایجاه  سیویی دا  معمرل  د  یلات ذی  ییز یرد  یمایو

 .ه امر  ماییایی ذیردطیتایو د  مرقع اظاا یام  د  ادا  -۹

 .یتایو صر یحتاه د آمو   دزیا  دا  سانی  د  مردع یاظر مردرط  ظواک ر یا راا  ماه دعو ام دایان سال مایی -۲

 .دا   اعایاتآ      صر  کمکاخذ مجرمدا  نمه ام مراکز ذی الح  دی، ام اقواه د  دمع -۳
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دمچاین د  صار ت عوه یتاایو یرامیام   ظتااه سارد   میان یا ظتااه د آمو   دزیا  بظت  مر د( د  ادا ه امر  ماییایی مردرط  عوه کتر   

دا  ظمر    یلایفی اکاااخاد ثایث   یا عوه  صااارل ماییات در ا مش الز ده   عوه درداخت آن د  ادا ه امر  ماییایی درداخت د  مرقع ماییات

 .یرددرست  خیری  مشمرل درائو ممر  د  قرایین مردرط خرادو کو  ییلن ام کمرل معالیت مرضرع داو بط( خا ج یمیذیردط  م

دا  مرساتا  خیری  لاقو مجرم   خا ج ام مرضارع اساساام  م ره آن داکو  د آمودا  ظاص  ام این ضاماا  راایچ  یماه یا دخشای ام لعاییت

 .یخرادو درددا مشمرل معالیت داو بط( لعاییت

  د  ک دا مهایع    در سی قایرن ماییایاا مالظه  می کرد ک  قایریتذا  مزایا   یتایالت  ییه ا   ا درا  لعانن اقی اد  دی، دیای یمرده است

د عات عوه آیادی ام مفاکاارط  عایت دا ه ا  ام مرا د مردیان می یرایاو ام این معالییاا داره ماو یردیوا اما میاساافای  د  دیشاایر مرا د مردیان د

اخت دقایرن   یا ساا  ایتا   د  ایجاه یلاییف    ظایف عال ه در آیل  یمی یرایاو ام یتاایالت د  یهر یرلی  کاوه اسیفاده یمایاو  مازه د  در

ن یری  ام یرلی  کوه درا  ای ماییات ییز می یردیوا مرساتاات خیری    عاه ایمافع  ییز ام این قاعوه متای ای ینرده   دا  درد معالییاا  د  یهر

 .مرستات  معمرن  دعات عوه  عایت مرامین قایریی مشمرل ماییات یردیوه   ام این دادت ضر دا  دنران یادذیر   ا میحم  می کریو
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 ق.م.م 931و تبصره یک ماده  "ط"موضوع: ابالغ دستورالعمل نظار موضوع بند
 نوع: بخشنامه

 022/13/931شماره: 

 9313/90/99تاریخ: 

 931/13/931کد سند: م/

 وضعیت سند: معتبر

 ق.م.م 139 ماده یک تبصره و "ط"ابالغ دستورالعمل نظار موضوع بند

 931/13/022 شماره:

 .99/90/9313تاریخ: 

 پیوست:
 

 

 

  

 بخشنامه
  

 م 733 33 731

  

مخاطبین/ 

 ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

 ق.م.م 931ابالغ دستورالعمل نظار موضوع بند"ط" و تبصره یک ماده  موضوع

  

به منظور شفاف سازی محوه نظارت سازمان امورمالیاتی کشور بردرآمد و هزینه موسسات     

چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بردرآمد و »خیریه و عام المنفعه، به پیوست دستورالعمل 

هزینه مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند "ط" و فعالیت های غیرانتفاعی 

( قانون مالیات های مستقیم، جهت اطالع و اجراء، ابالغ می 733ماده ) (7موضوع تبصره )

 گردد.

  

 علی عسکری

 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 تـاریـخ اجـراء:
 ازتاریخ ابالغ

 مدت اجراء:
 نامحدود    

 مرجع ناظر:
 دادستانی انتظامی مالیاتی

 نحوه ابالغ:
 فیزیکی/ سیستمی

          
  

 

 

 

http://intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/1/4/1/139/3881
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 فصل یکم: کلیات

 مقدمه -۹

یام  ایین   آییندا  متیمیو  عال ه در سایر کرایط م رح د  قرقایرن ماییات ۹۳۱ییر  مرستات خیری    عاه ایمافع  ام معالیت مرضرع داو بط( ماده داره

 دا  ماییایی مذکر  د دا  مردرط  مارط در یها ت ساممان امر  ماییایی کشر  در د آمو   دزیا  این دسی  ام مرستات استا د  عال ه درخر دا   ام معالیت

 اهاه   د  را رره  ۹۳۱کخاد مرضرع ماده دا  ییر اییفاعی   د  ماهر  دیشنرد ادوا     ظایف ا اهاه درا   دردی ک  ام لعاییت ۹۳۱( ماده ۹ین ره ب

دا  کرد  ییز متیازه یها ت ساممان امر  ماییایی کشر  در د آمو   دزیا  آیان استا داادراین یهر د  آثا  ادیماعی   اقی اد  معالیتاساساام  آیاا یح ی  می

یق   کفا  اعمال کریوا د  دمین ماهر   دسیر ایعم  ظاضر ضمن یعیین ا  دقدا  نمه د  یری ماییایی اعهایی د  این مرستات  ضر    است ک  یها ت

 یمایوالرآیاو اییخاه یها   رتریتی یها ت در د آمو   دزیا  مرستات مرصر   ا ییز ینیین می

 هدا -2

 ایعم  عنا یاو ام:ادوا  اصای یاهیو این دسیر 

 قایرن ماییات دا  متیمیوا۹۳۱ب ماده” ط”ینیین یحره یها ت در د آمو   دزیا  مرستات خیری    عاه ایمافع  مرضرع داو ) 

 قایرن ماییات دا  متیمیوا۹۳۱ب ( ماده۹دا  ییراییفاعی مرضرع ین ره بینیین یحره یها ت در د آمو   دزیا  لعاییت ) 

 یعیین کرایط   سام   کا دا  اییخاه یها ا 

 ابالع  سایی د  مرستات خیری  د  خ رد یلاییف   ممر ات ماییایی مردرطا 

 دامنه کاربرد -۳

 داکو:داما  کا درد این دسیر ایعم  د  د  دخ، مرضرعی   ملایی د  کرح ذی  می

 دط د  امر  ماییایی   دلایر سیاد  ذیر یها   مردع اییخاه یها    یلاییف ادا ات ک  دا داما  مرضرعی: این دسیر ایعم  ضمن یعیین کرایط    یییی

( ۹ب دا  ییراییفاعی مرضرع ین ره  لعاییت” ط”این خ رد  د  ینیین یحره یها ت در د آمو   دزیا  مرستات خیری    عاه ایمافع  مرضرع داو
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دا  یها   اکخاد مشمرل ماده قایریی مرصر  بد   ییه مرستات خیری    عاه متلرییت ( قایرن ماییات دا  متیمیو   یشریح  ظایف  ۹۳۱ب ماده

 دردامداایمافع (   ادا ات ک  امر  ماییایی د  این لرآیاو  می

 درا استاداما  ملایی: این دسیر ایعم  درا  یمامی ادا ات ک  امر  ماییایی  دلایر سیاد  ذیردط   مردیان مردرط د  سراسر کشر  نمه ان 

 ییرداخا ج ام داما : یعیین یاظر درا  مرستات خیری  مرقرل  عاه  د  داما  این دسیر ایعم  قرا  یمی 

 مراجع -4

 مرادع ماو مر د اسیفاده د  یای  این دسیر ایعم  عنا یاو ام:

 اصالظی قایرن مرصر ا۹۳۱( ماده ب۳ادرایی مرضرع ین ره ب دا  مردرط ام دما  آیین یام یام  دا   دسیر ایعم دا  متیمیو   آیینقایرن ماییات ) 

  دا  مردرطادا   دسیر ایعم قایرن ماییات در ا مش الز ده   آیین یام 

  مجاس کر ا  اسالمی   دسیر  ایعم   ۹۳۸1/۹۹/۲۷قایرن یاهیو دخشی ام ممر ات مایی د یت م ره  ۲۶آئین یام  داخای کمیتیرن مرضرع ماده

 ایی مردرطادا  ادر

 اصالظات آنا ۹۳۸۴/ ۸/۵دا مر خ  ۳۹۲۸۹/ت۲۷۸۶۲ دا  مرده یااد م ره دیات د یت د  کما هیام  ادرایی یاسیس   لعاییت ساممانآیین   

  دا  مردرطادا   دسیر ایعم قایرن ا قا    آیین یام 

 دا  ظتادوا     ظتادرسیااسیایوا د 

  دا  مردرطادا   دسیر ایعم قایرن منا مه دا دریشریی   آیین یام 

 سایر قرایین مرینطا 

 ت اریف -5

 د  این دخ، د  یعا یف عمایایی درخی  اژیان کایو  مر د اسیفاده د  این دسیر ایعم  اکا ه کوه استا این  اژیان عنا یاو ام:
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 ام  اییفاعی یشلی     سما یحت یلیت  خیری   مرست  ا  است ک  دا ادوا  ییرسیاسی   ییرمرست  خیری  : د  این دسیر ایعم  مم رد ام مرس

فاعی یعاا ین خیری  یا عاه ایمافع  د  مرادع ذ  صالح د  ثنت  سیوه   در ای  یاسیس د یالت یمرده داکوا د  اساساام  این مرستات دایو ییرای

 دردن مرست   ی ریح کوه داکوا

 یرسط ک  …ا   دا  آمرمکی  سمیاا دا  یشر کیاه   یشریات د  هدا  ییراییفاعی مایاو دریزا   د  ه(: لعاییت۹ضرع ین ره بلعاییت دا  مر 

  ظایف   ادوا  دیشنرد صر  آن ام ظاص   دره   کردمی ایجاه آیاا اساساام  را رره د  متیمیو دا ماییات قایرن( ۹۳۱ب ماده مرضرع اکخاد

 رداکمی اکخاد این

 کردایاظر: کخا یا اکخاصی ک  امر یها ت در د آمو   دزیا  مرستات مرصر   د  مرد  ممر ات قایرن ماییایاا  متیمیو د  آیان محرل می 

  ساممان: ساممان امر  ماییایی کشر 

 ادا ه ک : ادا ه ک  امر  ماییایی 

 ییز ام آن یاد کوه استا”  اهاه“ ا   دا  متیمیو ک  د  این مین دا ظر   اخیقایرن: قایرن ماییات 

 دا  متیمیو( قایرن ماییات۹۳۱(: ماده ب۹۳۱ماده ب 

  ا۹۳۸1/۹۹/۲۷دا  متیمیو اصالظی م ره قایرن ماییات ۹۳۱معالیت داو بط(: معالیت مرضرع داو بط( ماده 

 دا  متیمیو( قایرن ماییات۹۳۱( ماده ب۹(: ین ره ب۹ین ره ب 

 دا  یتاوا   دلایر   اسااد   موا ک   یحره ثنت  قایع مایی   رتریتی یاهیو   یحریر دلایر: آیین یام  اصالظی مردرط د    ش آیین یام  یاهیو

 دا  متیمیواقایرن ماییات ۹۳۸1/۹۹/۲۷( اصالظی م ره ۱۵( ماده ب۲دا  مایی یاایی مرضرع ین ره بصر ت

 دایی ام سر  ادواءکااویان یعیین کوه داکو   اسیفاده ام آیاا صرلا کرطدایی ک  د  مر د یحره اسیفاده ام آیاا دی،دا  محو د کوه: کمککمک

 دا  محو د کوه  یحمق یالی  یامی یمی کرد متر آن ک  کای  کرایهی ک  دا ایی در اساس آن د  مرست دذیر استا کمکیحت کرایط معین املان

  ایذا  کوه درآ  ده کرد   منایغ د یالیی در اساس محو دیت دا  ادوا کااوه دزیا  کردا
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 مسئولیر ها –6

 دا یر ه این دسیر ایعم  دمزمان دا ا  داما  کا درد د  ن   در ن ساممایی استا در این اساس متلرییت ادرا  داودا  مخیاف آن  ظت  مر د  درعاوه

 داکو:ذی  می

 مویران ک  امر  ماییایی 

  یها  مرستات خیری    عاه ایمافع 

 دلیر خومات مردیان 

 دادسیایی اییهامی ماییایی 

 دا  دا  متیمیو   سایر اکخاد مرضرع این ماده قایریی د   اده  دا لعاییت( قایرن ماییات۹۳۱ایمافع  مرضرع داو بط( ماده بمرستات خیری    عاه

 ( آنا۹ره بیعیین کوه د  ین 

 پروندا توکیل برای الزا مدارک و خیریه موسسات های ویژای فصل دوا:

 ای موسسات خیریه( ویژای های اساسنامه۹) مادا

 اسیفاده یمایاو ک   ادو کرایط میر داکاو:” ط“مرستات خیری    عاه ایمافع  د  صر یی می یرایاو ام معالیت ماییایی مرضرع داو 

 یلی ام عاا ین خیری    عاه ایمافع  د  ثنت  سیوه   ییراییفاعی دردن آن ییز د  اساساام  ی ریح کوه داکواایف( مرست   سما یحت 

کیشالات  یعایو اه( کمک دا   دوایا  د یالیی یمو    ییر یمو  آیاا صر  امر   ام قنی  ینایغات اسالمی  یحمیمات لرداتی  عامی  دیای  لای  اخیراعات  

  د مان  داا   یعمیر   یتاوا   متادو   م الدا   ظرمه دا  عامی    موا س عاره اسالمی   موا س   دایشتاه دا  د ییی  مراسو یعزی     یردیت  داواکت

یاکی ام  ظرادث   ابعاه  یعمیر آثا  داسیایی  امر  عمرایی   آدادایی  دزیا  یا  اه یح یای دای، آمرمان   دایشجریان کمک د  متیضعفان   آسی  دیویان

 سی   میزی  آی، سرم   داگ   ظرادث ییر میرقن  دیتر درسوا
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میضمن این مرضرع داکو ک  مرستان    ادتیتان بنمات ا ل   د ه آیان   دیات اماا   مویران آیاا مناد ت د  ایجاه معاما  دا  پ( اساساام  آیاا صریحا

 مرست  یامایوا

کو ک  مرستات یا صاظنان سرمای  ظق دیچ یری  درداکت   یا یخ یا ام مح  کملاا   دوایا  د یالیی یمو  ظاکی ام این دا ت( اساساام  مرست  صریحا

یتر  ایذا  یردد ع  د  ییریمو   ا یوا یو   دعو ام ایحالل  دا ایی مرست  د  ساممان دازیتیی کشر  یا یلی ام مرستات د ییی   یا مرستات خیری    عاه ایماف

 ا

 دا( قایرن یها ت کر۹۳۱( ماده ب۳ادرایی مرضرع ین ره ب ( آیین یام ۱( ایی ب۷دزیا  آیاا د  کرح مراد بث( در د آمو   

 ( اسناد و مدارک مورد نیاز برای تبر ناا و توکیل پروندا2مادا )

( قایرن ام دما  مرستات خیری  دایو ظر  یک ماه ام یا ی  ثنت د  مرادع ذی الح یا د یالت در ای  لعاییت د  ادا ه امر  ماییایی ۹۳۱اکخاد مرضرع ماده ب

ت   موا ک ذی   ا دا ذیردط مرادع    ضمن یلمی    ا ائ  دلیرر  ثنت یاه بمهادق یمری  یای  کوه یرسط ساممان امر  ماییایی کشر ( ظت  مر د اسااد

 یشلی  در یوه د  ادا ه امر  ماییایی یحری  یمایاو:

 ایف ( اص    ی ریر اساساام  د  ثنت  سیوه یرسط مرادع ذیردط ظر  یک ماه

 ه( اص    ی ریر آیای یأسیس مایشره د    میام   سمی

 پ( اص    ی ریر موا ک کااسایی مرستان یا صاظنان سرمای 

 رم یا در ای  لعاییتت( اص    ی ریر مج

 دا  دایلی بکما ه ظتاه  یاه دایک   کعن  آن( مفیرظ  دااه مرست ث( مشخ ات ظتاه

(: ادا ه ک  مرظف است دی، ام یعیین یاظر بیاظرین( مرستات خیری   دا یهنیق ی ریر اسااد   موا ک یتایمی ام سر  مرست  دا اص  آن صحت ۹ین ره ب

 ا ییز دا یاه  یمیدا  دایلی یتامرادع ذی الح  عاران صر یحتاه ثنت مرست  د  دایتت دا ظ رل ابمیاان امموا ک  ا در سی یمایوا د  عال ه ادا ه ک  می

 مرست  یهنیق ددوا
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(: د  صر ت اصالح اساساام  د  ممان لعاییت مرست  خیری   مرست  مرظف است   یرکت یا ی ریر م و  اساساام  اصالظی  ا ظر  موت یک ماه ۲ین رهب

 ام یا ی  ی ری  آن  د  ادا ه امر  ماییایی   یاظر ذیردط یتایو یمایوا

 گونگی انتلاب نظارفصل سوا: مرجع نظارت و چ

 ( مرجع نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه۳مادا)

رستات ا  مایف( مردع یها ت در د آمو   دزیا  مرستات خیری   ساممان امر  ماییایی کشر  است ک  دا یرد  د  اخییا ات قایریی خرد د خ رد یعیین یه

 یمایو:خیری  د  یحر ذی  عم  می

 اهاه   ظیف  یها ت در مرستات خیری  مرضرع داو  ۹۳۱( اصالظی ماده ۳( آیین یام  ادرایی مرضرع ین ره ب۷ظاص  ام داو ایف ماده ب( داا در اخییا ات ۹-ایف

یا  کردا دمچاین یها ت در د آمو   دزا د  ساممان مزدر  یفریض می۹۳۶۳( قایرن یشلیالت   اخییا ات ساممان ا قا    امر  خیری  ا م ره سال ۹( ماده ب۳ب

یام  مردرط د  ساممان ا قا    امر  خیری  محرل کوه است  دا داکاو   یا ادا ه آیاا د  مرد  قایرن یا آیینا  ک  دا ا  مال مرقرل  میایمافع مرستات عاه

 ساممان یاد کوه خرادو دردا

کرد متر ییریو د  ادا ات ک  ذیردط یفریض میین ماده قرا  یمی(  ظیف  یها ت در د آمو   دزیا  آن دسی  ام مرستات خیری  ک  د  کمرل داو ایف ا۲-ایف

امر  ماییایی کشر   امر یها ت در د آمو   دزیا  مرست  د  سایر  ند  مرا د  ک  دا یهر متیمیو  میر محیره امر اقی اد    دا ائی یا  ییس ک  محیره سامما

( این دسیر ایعم  ۵رددا یها ت ادا ات ک  در این مرستات د   اسه  یها   ک  مهادق ماده بدا یا یااددا یفریض یمرادع د  ن ساممایی یا دیتر ساممان

 کردایردیو  اعمال میاییخاه   ما ره می

و در د آم (  ساممان امر  ماییایی کشر  است ک  دا یرد  د  اخییا ات قایریی خرد   ظیف  یها ت۹دا  مرضرع ین ره به( مردع یها ت در د آمو   دزیا  لعاییت

( این دسیر ایعم  ۵دا د   اسه  یها   ک  مهادق ماده بیمایوا یها ت ادا ات ک  در این لعاییت  دزیا  لعاییت دا  مرصر   ا د  ادا ات ک  ذیردط یفریض می

 کردایردیو  اعمال میاییخاه   ما ره می

یااددا  دا  رع این دسیر ایعم  د  ساممان ا قا    امر  خیری    یا سایر ساممان(: یفریض اخییا ایی ک  دی، ام این د  خ رد یعیین یها  مرض۹ین ره ب

 داکواصر ت یرلی  است  دمچاان د  قرت خرد داقی   معینر می
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س ی اد    دا ایی یا  یی(: د  مر د مرستایی ک  یها ت درد آمو   دزیا  آیاا د  ساممان ا قا    امر  خیری    یا بدا یهر متیمیو  میر محیره امر  اق۲ین ره ب

ره دا  مرضرع ین دا   یااددا یفریض کوه است   ظیف  ایجاه یها تک  محیره ساممان امر  ماییایی کشر ( د  سایر مرادع د  ن ساممایی یا دیتر ساممان

 داکوادا   یااددا  مذکر  میییز در عاوه مرادع  ساممان ۹۳۱( ماده ۹ب

میو  میر محیره امر  اقی اد    دا ایی یا  ییس ک  محیره ساممان امر  ماییایی کشر   یها ت در د آمو   دزیا  مرست  خیری  (: راایچ  دا یهر متی۳ین ره ب

 ها  یاظرین مذکر   ا مر د در سی قرا  دداو   د  صر ت مشادوه عودا  سانی    د  هدا یا یااددا یفریض کوه داکو ادا ات ک  دایو یزا شد  سایر ساممان

 دا بیا د یالت دامخر  مافی ام مرست  خیری  د  خ رد یحره عم  یاظر( مرضرع  ا د   ییس ک  محیره ساممان یزا ش یمایاواکفایت نمه د  یزا ش

 های نظار منتلب ادارات کل( ویژای4مادا )

ئی د  ای کا کااسیبییتایس( یا دانیر درده   ام سادم  لعاییت ادرادایتت ام دین مامر ان ماییایی د یر   مهاع د  امر  ماییایی ک  دا ا  مو ک یح ییها  می

 سال( یا دانیر درخر دا  داکاو  اییخاه یرددا ۴یلی ام دتت دا  کا کااس ا کو ماییایی بظواق  

 اداکویمی مجام در یوه  دمان یاظر عاران د  در یوه کااوهین ره: اییخاه مامر ان ماییایی  سیویی

 وا انتلاب نظار و فدور احکاا مربوب( نح5مادا )

 ظواک ر ظر  یک دفی  ام یا ی  د یالت د خراست مرد  درا  یعیین یاظر د  یریی  میر اقواه یمایو: ادا ه ک  ملاف است

دزیا  آیاا د  ساممان ا قا     ( این دسیر ایعم   ظیف  یها ت در د آمو  ۳ییرد ک  در اساس داو بایف( ماده بایف( راایچ  مرست  د  یر ه مرستایی قرا  می

 یمایواامر  خیری  محرل کوه است  مرست   ا دات یعیین یاظر د  ساممان مرصر  معرلی 

یاا د  سایر دزیا  آه( مرستایی ک  دا یهر متیمیو  میر محیره امر  اقی اد    دا ایی یا  ییس ک  محیره ساممان امر  ماییایی کشر   امر یها ت در د آمو   

 دا یا یااددا  ایذا  یردیوه است  ا دات یعیین یاظر د  ساممان یا یااد ذیردط معرلی یمایوامانسام

داکاو  دایو یاظر یا یها   ادو کرایط اییخاه   دس ام صو   ظلو بمهادق یمری  ظلو پ( درا  آن دسی  ام مرستایی ک  مشمرل داو بایف(   به( لر  یمی

 عال ه  ی ریر اساساام    اساساام  اصالظی ظت  مر د   سایر موا ک مردرط دایو د  اخییا  یاظر قرا  داده کردادیرست( د  مرست  معرلی کریوا د



 

مالیاتی حاکم بر موسسات خیریه قوانین و تکالیف  
 و

توسط سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل نحوه نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه  

 

17 
 

یرایو ظت  ضر  ت   دا یرد  د  ظجو   یتیره دغرالیایی لعاییت مرست  خیری   یها ت در د آمو   دزیا  مرست  خیری   ا د  یر دی ( : ادا ه ک  می۹ین ره ب

م  یک سردرست   د  عضر  ایذا  یمایوا د  یها ت یر دی  یزا ش یاایی دا ذکر یاه   د ج مار   امضاء یمامی اعضاء   یاییو سردرست یر ه س  یفره  کا

 یرددایای  می

 دالمایع خرادو دردا ( موت اعینا  اظلاه صاد ه درا  یها  د  سال ماییایی بعمالرد( است   اییخاه مجود یها  مذکر  دس ام ایمضا  این موت ۲ین ره ب

  ( : د  صر ت اییمال  دامیشتیتی یا عوه املان ادام  لعاییت یاظر د  در دیی  دیتر  ادا ه ک  ملاف است ظواک ر ظر  موت یک دفی  یتنت د۳ین ره ب

 یعیین یاظر دویو اقواه یمایوا

 دویای است  یاظر دیشین مرست  دایو کای  موا ک   متیاوات مردرط   یزا ش آخرین اقوامات ایجاه کوه خرد  ا د  یاظر دویو یتایو یمایوا

 ( مدیریر اطالعات و عملکرد نظار6مادا )

 مایاوا معا ن مردرط  ظایف ذی   ا درعاوه خرادو داکت:ک   ایذا  یمویران ک  دایو د  مرد  ظلمی  ظیف  یها ت در عمالرد یها   ا د  یلی ام معا یین ادا ه

صو      ایف( یجمیع   د    مآ    ابالعات یها  ادا ه ک   کام  ابالعات مردرط د  اسامی یها   مرستات   اکخاد یحت یها ت دریک ام ایشان  ممان

 موت اعینا  اظلاها

ییمال  یی  اه( ایجاه دماداتی دا  نمه دات دایتزیای یا یمویو اظلاه یها   ک  اعینا  اظلاه آیان دایان یالی  است   ییز دایتزیای یها   ک  د  د

 دامیشتیتی یا در دیی  دیتر  املان ادام  لعاییت یوا یوا

ا    ا ائ  د  مرقع یزا کات ماو ج د  این دسیر  ایعم    دا  سانی    د  هها ت( لر  ام ظیث ایجاه ی۵پ( یها ت در عمالرد یها  مرضرع داو بپ( ماده ب

 ( این دسیر ایعم ا۳دا  مرضرع ین ره ماده بییز اعمال یها ت

 های مربوبفصل چهارا: مصادیق نظارت و ازار،

 ( مصادیق نظارت در موسسات خیریه7مادا )

 د ذی   ا در سی   یزا ش مردرط  ا مهادق سام کا  یعیین کوه د  این دسیر ایعم   د  ادا ه امر  ماییایی ذیردط یاظر ملاف است دا مرادع  د  مرست  خیری  مرا

 ا ائ  یمایو:
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قایرن    ۹۳۱ماده ” ط“دا   دوایا  مرضرع داو ایف( در سی   اظاا  یهر د  مر د ماادع د آمو  مرست  خیری    ا ائ  یزا ش یفلیلی د آمودا  کام  کمک

 ایر د آمودااس

قایرن  دزیا  دا   ۹۳۱ماده ” ح“ه( در سی   اظاا  یهر د  مر د م ا     دزیا  دا  مرست  خیری    ا ائ  یزا ش یفلیلی کام  م ا   م رح د  داو 

 داامردرط د  امر  دا   مرست    سایر دزیا 

 دا  مرست  دا اساساام  م ره   مجرمدا  صاد ه درا  آنا پ( در سی   اظاا  یهر د  مر د میزان یهادق داما  مرضرعی   ملایی لعاییت

 آ  دایم ت( در سی   اظاا  یهر د  مر د میزان صحت   کفایت سام  کا دا  کایرل داخای مرست  خیری  ک  ممیا  کاد،  یتک  سیویی ماییایی  ا لرادو

 امرست  ملیره د خراست ظت ( …یزا   د  ه دا  آمرمکی  سمیاا دا  قایرن بدر ۹۳۱( ماده ۹دا  ییراییفاعی مرضرع ین ره بث( یها ت در لعاییت

دا   دوایا  د یالیی مرست    یعیین میزان دا  مردرد   یا ایجاد دا ایی دویو ام مح  کمکج(در سی   اظاا  یهر د  خ رد یغییرات ایجاد کوه د  دا ایی

 ( قایرن ماییات دا  متیمیوا۹۳۱ماده ب” ح“د  اساساام    ا ائ  خومات مرضرع داو دا د  دا  کمک  ایجاه امر  م رح ییر  ام این دا اییداره

 داکاو  یاظر دایو د  یحر  دریام   یز  یمایو ک  کع  مرست   ا ییز مر د یها ت قرا  ددوا(: د خ رد مرستایی ک  دا ا  کعن  می۹ین ره ب

 (۹های موضوع تبصرا )( مصادیق نظارت خاص ف الیر8مادا )

ط ا ائ  ماییایی ذیردیاظر ملاف است دا مرادع  د  مرد  مرا د ذی   ا در سی   یزا ش مردرط  ا مهادق سام کا  یعیین کوه د  این دسیر ایعم   د  ادا ه امر  

 یمایو:

 ایف( در سی د آمودا  ظاص  ام لعاییت مر د یها ت   ا ائ  یزا ش یفلیلی د آموداا

 دااییت   ا ائ  یزا ش یفلیلی دزیا ه( در سی دزیا  دا  ایجاه لعا

 پ( در سی   یزا ش میزان یهادق داما  مرضرعی   ملایی لعاییت دا دا اساساام  م ره مرست    مجرمدا  صاد ه درا  آنا

 های نظارتی خاص موسسات خیریه( ازار،۱مادا )

   ذی   ا یای    د  مرادع مردرط ا ائ  یمایو:دادایتت یزا ش( لر   یاظر می۸د   اسیا  یها ت در مرا د مذکر  د  ماده ب
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( ماد  دات ایجاه یها ت د  ه ا  د  خ رد د آمو   دزیا   ظر  یک ماه ام دایان در ل    د  مرست  خیری  ۳دا  ممایی بایف( بی سال مایی د  دامه

سریع  دا دمچاین متلرکات  ا  ا  داادا    سایر دا ایی مرادع    ضمن یای  صر یجات  کما ش  دره یمو باعو ام دایک  صاو    یاخراه یردان(  

بدیرست کما ه ” یزا ش یها ت د  ه ا  مرستات خیری    عاه ایمافع ” ا   ا د  را رره لره( یزا ش یها ت د  ه۲بدیرست کما ه[1]ایینوی  د   د  یمو

  یک یتخ  ام   م ام یا ی  ایجاه یها ت ۹۵د  د  یتخ  یای    ظواک ر ظر  ( در اساس ابالعات مردرط د    م مرادع   یاهیو یمایوا این یزا ش دایو ۳

 آن دات د ج د  در یوه مرد  د  ادا ه امر  ماییایی ذیردط یتایو کردا

ت ش یها یزا “ماه ام یا ی  یتایو صر یحتاه د آمو   دزیا  یرسط مرست  خیری   یزا ش سانی  یها ت  ا د  را رره لره  ۴ه( ظواک ر ظر  موت 

( یای    د  ادا ه امر  ماییایی ذیردط ا ائ  یمایوا درا  یاهیو این یزا ش دایو اقوامات ذی  ام سر  ۴بدیرست کما ه ” ایمافع سانی  مرستات خیری    عاه

 یاظر ایجاه دذیرد:

(  اهاه   مفاد این دسیر ایعم  در سی ۹۳۱ماده ب ۳( صر یحتاه د آمو   دزیا  مرست   ا ام ظیث  عایت قرایین   ممر ات   آیین یام  ادرایی ین ره ۹-ه

یها ت  د  یزا ش مردرط دا  مرینط یا ایجاد دریری  محو دیت د  ظیه  یام   اظاا  یهر خرد  ا دا ذکر مرا د مغایرت صر یحتاه مذکر  دا قرایین   آئین

 ذکر یمایوا

 ا  مذکر  د  داو ایف لر   ا در سی   یییج  یجمیعی  ا د  دمراه ضمائو مردرط د  یزا ش ماعلس یمایوا( راا  مر د یزا ش یها ت د  ه۲-ه

( یعیین   د  عاران دیرست لره ۵بدیرست کما ه ” یعیین  یتک ظتادرسی مرستات خیری ” در اساس لره   ا پ(  یتک ماییایی مرست  یحت یها ت

 د  اخییا  ادا ه امر  ماییایی ذیردط قرا  ددوا” ایمافع یزا ش یها ت سانی  مرستات خیری    عاه“

سامای   بریق ام  ا مرای   قت د  اسرع د  ادرا  ممر ات منا مه دا دریشریی  مشلرک عمایات   معامالت مشادوه ت(د صر ت

 یمایوا ماعلس مایی ابالعات  اظو د  مردرط

 (۹های نظارتی مربوب به تبصرا )( ازار،۹1مادا )

در سی دا  نمه   ( ماده قایریی مذکر   یاظر دایو دس ام ایجاه یها ت۳( آیین یام  ادرایی ین ره ب۹۳( قایرن   ماده ب۹۳۱( ماده ب۹د  ادرا  ین ره ب

دا  مرصر   ظواک ر ظر  موت یک ماه ام یا ی  د یالت صر یحتاه مذکر   یزا ش یها یی  ا د  را رره صر یحتاه د آمو   دزیا  مردرط د  لعاییت

 ( د  ادا ه امر  ماییایی ذیردط ا ائ  یمایوا۶بدیرست کما ه ”  اهاه۹۳۱( ماده ۹دا  مرضرع ین ره بیزا ش یها ت در لعاییت“لره 
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( قایرن ۹۳۱ماده ب ۳ادرایی ین ره  دا  مر د یهر  ا ام ظیث  عایت قرایین   ممر ات مردرط  آیین یام اظر دایو صر یحتاه د آمو   دزیا  مردرط د  لعاییتی

  یا ایجاد دریری  محو دیت د دا  مرینطیام   مفاد این دسیر ایعم  در سی   اظاا  یهر خرد  ا دا ذکر مرا د مغایرت صر یحتاه مذکر  دا قرایین   آئین

                 ظیه  یها ت  د  یزا ش مردرط ذکر یمایوا

 فصل پنجم: مصادیق منابع و مصارا موسسات خیریه

 ( قانون۹۳۱( منابع درآمدی موضوع بند )ب( مادا )۹۹مادا )

 یاو :آ( قایرن د  کما  می۹۳۱اقاله د آمو  ذی  ام ماادع د آمو  مرضرع داو بط( ماده ب

 ایف( دوی    اعای    دن  اکخاد ظمیمی   ظمرقی اعو ام د ییی   ییر د ییی ا

 ه( قنرل  صیت   قف   ظنس ا

 دا   ادتی  د  ساممان ما  د  کرط اظراماا    آژایسایماای   ماهم دا  د یالیی ام مجامع  سمی دینپ( کمک

 ی  مر د یاییو   مرالمت مرادع یها یی مردرطات( کمک دا  د یالیی ام سایر اکخاد ظمیمی   ظمرقی خا د

 آیوا( قایرن د  کما  می۹۳۱دا   دوایا  ییریمو  د یالیی ییز ام دما  ماادع د آمو  مرضرع داو بط( ماده ب(: عایو  ظاص  ام لر ش یا ادا ه کمک۹ین ره ب

( قایرن د  ۹۳۱وایا یامین کوه داکاو ام ماادع د آمو  مرضرع داو بط( ماده بدا   د(: سرد ظاص  ام یتعیر ا م یا لر ش متلرکایی ک  ام مح  کمک۲ین ره ب

 آیاواکما  می

 ( قانون۹۳۱( مصارا موضوع بند )ح( مادا )۹2مادا )

 ( این دسیر ایعم  عنا یاو ام:۹۹م ا   قاد  قنرل درا  د آمودا  مذکر  د  ماده ب

 ( این دسیر ایعم ا۹قایرن  د  کرح داو به( ماده ب ۹۳۱ایف( منایغ صر  کوه د  امر  مذکر  د  داو بح( ماده 

 ه( منایغ دزیا  کوه درا  ادا ه امر  دا   مرست  خیری  ا
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 اظرام مایلیتادا  ماو ج د  اساساام  مرست  خیری  د  کرط دا  ثادت درا  ایجاه لعاییتپ( منایغ صر  کوه درا  خریو دا ایی

 ( نظارت بر مازاد درآمد موسسات خیریه۹۳مادا )

دا   دوایا  د یالیی مرستات خیری  ک  صر  امر  م رح د  داو بح( قایرن یشوه است  ا د  یفلیک د  دایان یاظر دایو د  یزا ش یها ت سانی   میزان کمک

 کاوا دا   دوایا   ییز د  ممان یاهیو یزا ش  یعیینسال د یالت کمک

 هاآوری و فرا کم ها و ساز و کارهای جمعفصل شوم: نظارت بر رو،

 ( نظارت بر پی  نیازهای جمع آوری کم ۹4مادا )

 ییامدا  عمایایی ذی   ادا  یمو    ییریمو  دی،آ      صر  کمکدا  خرد ابمیاان ظاص  کاو ک  مرست  دی، ام اقواه د  دمعیاظر دایو د  یها ت

 ه داکو:ایجاه داد

 ایف( اخذ مجرمدا  نمه ام مراکز ذی الح

 دا  قنرض   اسااد مرست  خیری    د ج کما ه سریال در     یمامی قنرضاه( د ج یاه   یشان مرست  در     کای  سردرگ

 های نقدی( نظارت بر ساز و کار دریافر کم  ۹5مادا )

دا  یمو   د  اخییا  مرست  قرا  دا  خیری    یا سایر درداختقای   دره  ا یز  د  صاو  دا ک  متیمیما د  صر ت یمو  د  د  خ رد آن دخ، ام کمک

 دا  ذی   ا اعمال   ییایج  ا د  یزا ش مردرط ماعلس یمایو:ییرد  یاظر دایو یها تمی

 بظت  مر د(اایف( ظ رل ابمیاان ام  درد سام   کا  یها ت داخای مااس  درا  یتای  کااسایی منواء د یالت  دره 

دا  مرست   ام دما  آ      کما ش  دره    ا یز آن د  ظتاهه( در سی میزان کفایت سام کا دا  مر د اسیفاده مرست  خیری  درا  یها ت در یحره دمع

 ددی د  خ رد آنا درد یاظر داخای   اسیفاده ام دریام  دا  یره الزا   درا  ثنت   یواددا  مایی    خواددا   یزا ش

 اد یالت یا ی  ام دفی  یک ظر  ظواک ر مرست   اصای ظتاه د ( لر  ه   ایف داودا  د بد یالیی  دره متیمیو  ا یز ام پ( ظ رل ابمیاان
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 دا ام دما  کما ه بصاو    آ    کمکدا   قنرض مر د اسیفاده درا  دمعیک سام   کا  مااس  درا  یها ت داخای دایو مشخ ات صاو   (:۹ین ره ب

 دا  دایلی مرست   ا ثنت یمایوادا  یاه   مشخ ات متلریین د یالت  دره   یا ی   ا یز  دره د  ظتاهقنرض( یا ی  یرمیع   یردآ    صاو  

س  ( یا کاامیایرن  یال  مرست  دایو یاه  یاه خایرادیی  کما ه اقی اد    کما ه مای بدرا  اکخاد ظمیمی ۵1دا  یمو  دی، ام (: د  مر د کمک۲ین رهب

 مای بدرا  اکخاد ظمرقی( خیرین  ا ظت  مر د  ثنت یمایوا

 های غیر نقدی( نظارت بر دریافر کم ۹6مادا )

 دا  ذی   ا اعمال   ییایج  ا د  یزا ش مردرط ماعلس یمایو:دا  ییریمو  ادوایی د  مرست    یاظر دایو یها تد  خ رد کمک

 مااس  درا  ثنت   مای  لارست   مشخ ات کام  کاندا  م رلی د یالیی   ا ائ   سیو د  ادوا کااویانا ایف( ظ رل ابمیاان ام  درد سام   کا 

 ا  بمامرل   ییرمامرل( در اساس ساو  سمی یا عر  بدرا  امرال لاقو ساو(دا  ییر یمو  سرمای ه( ظ رل ابمیاان ام اییمال مایلیت کمک

میایرن  یال  مرست  دایو یاه  یاه خایرادیی  کما ه اقی اد    کما ه مای بدرا  اکخاد  ۵1 مش ما فای  دی، ام دا  ییر یمو  دا اد  مر د کمک ین ره:

 ظمیمی( یا کااس  مای بدرا  اکخاد ظمرقی( خیرین  ا ظت  مر د  ثنت یمایوا

 های غیرنقدی و دارایی های موسسه( نظارت بر فرو، کم ۹7مادا )

دا  ییریمو    دا ایی دا  ا مر د در سی قرا  ددو   مرا د ذی   ا د  مای خرد سام   کا دا  مرست  د  خ رد لر ش کمکدا  ضیاظر دایو د   سیویی

 یزا ش خرد ماعلس یمایو:

( این ۹ب دا  ییریمو    دا ایی دا  مرست  د  اعضاء دیات اماا   مرستان   دتیتان آیان بمرضرع داو پ مادهایف( ظ رل ابمیاان ام عوه لر ش کمک

 دسیر ایعم (ا

 امرست  دایلی دا ظتاه د  دا دا ایی   داکمک لر ش ام ظاص   دره متیمیو پ( ظ رل ابمیاان ام  ا یز

 ( نظارت بر حساب بانکی موسسه۹8مادا )
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قواه   ضمن امرست  خیری  دایو ظر  یک ماه ام یا ی  ثنت اساساام  یتنت د  الییاح ظواق  یک ظتاه دا   د  یلی ام دایلاا  مح  د  یاه مرست  خیری  

 خت یمایوادا( دردادا  ا ییز ام بریق آن ظتاه بظتاهدا ( دایلی مرست   یمامی دزیا اییمال کای   دره یمو    د آمو  خرد د  ظتاه بظتاه

 اردان( نظارت بر ساز و کار هزینه کرد تنلواا۹۱مادا )

درط ا د  یزا ش مریاظر دایو د   سیویی دا  ضمای خرد  میزان   یحره دزیا  کرد یاخراه یردان مرست   ا ام ظیث مرا د ذی  مر د در سی قرا  ددو   یییج   

 ماعلس یمایو:

 دا  دا   مرست  خیری ایرد  د  ظجو لعاییت ایف( میعا     معمرل دردن  قو یاخراه  دا

 ه( ثنت دقیق مخا ج ایجاه کوه ام مح  یاخراه مرست ا

 دا  ایجاه کوه ام مح  یاخراهاپ( کفایت سام کا دا  یها ت داخای مرست  در دزیا 

 (۹فصل ههتم: وظایف موسسات خیریه و سایر اشلاص موضوع تبصرا )

 ( تکالیف اولیه موسسات خیریه21مادا )

امات نمه ویعیین یاظر درا  مرستات خیری    عاه ایمافع  متیازه آن است ک  مرست  ظواک ر ظر  یک ماه ام یا ی  ثنت د  مرادع ذی الح ضمن ایجاه اق

  مرقع اظاا یام  مایوا د  عال ه مرستات خیری  دایو ضمن یتایو ددات یشلی  در یوه ماییایی  د خراست کینی خرد منای در یعیین   معرلی یاظر  ا ییز یتایو ی

( قایرن  صر یحتاه د آمو   دزیا  سانی  خرد  ا ظواک ر یا ۹۳۱( ماده ب۳( آیین یام  ادرایی مرضرع ین ره ب۱د  ادا ه امر  ماییایی ذیردط  درادر ظلو ماده ب

    سیو د یالت یمایاوا راا  ماه دعو ام دایان سال مایی د  مردع یاظر ا ائ 

 ین ره: یرامیام    ظتاه د آمو   دزیا  یتایمی ام سر  مرست  خیری  دایو میلی د  اسااد   موا ک داکوا

 (۹( تکالیف اولیه اشلاص موضوع تبصرا )2۹مادا )

( متیازه آن است ک  این اکخاد ظواک ر دایزده  اهاه ۹۳۱( باعو ام مرستات خیری    سایر اکخاد مرضرع ماده ۹یعیین یاظر درا  اکخاد مرضرع ین ره ب

( مرای   ا د  ادا اه امر  ماییایی ذیردط اعاله   د خراست کینی خرد منای در یعیین   معرلی یاظر  ا ۹  م قن  ام کر ع لعاییت ییر اییفاعی مذکر  د  ین ره ب

( آیین یام  ادرایی ۹۳یو د  مرقع اظاا یام  د  ادا ه امر  ماییایی ذیردط  درادر ظلو ماده بد  این ادا  ه امر  یتایو یمایاوا د  عال ه اکخاد مذکر  دایو ضمن یتا
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دا  مرصر   ا ظواق  یک دا  د  در سال مایی د  مردع یاظر ا ائ     سیو ( قایرن  صر یحتاه د آمو   دزیا  مردرط د  لعاییت۹۳۱( ماده ب۳مرضرع ین رهب

 د یالت یمایاوا

 د آمو   دزیا  یتایمی دایو میلی د  اسااد   موا ک داکوا ین ره: صر یحتاه

 خیریه موسسات مالی ازارشگری نحوا( 22) مادا

  دا  مایی خرد  د  یزا کتر  مایی  مرا د ذید  ماهر  یتای  امر یها ت  مرستات خیری  ملافاو ضمن دایناو  د  اسیایوا ددا  ظتادوا   د  یای  صر ت

  ا  عایت یمایاو:

دا  د یالیی د  یفلیک یمو   ییریمو   محو د کوه   محو د یشوه   خومات دا بانای   قاد  داو  کریو ک  کمکدا د  یریینی بنم سرل   ظتاه ایف(

  دا  دوایایرل  دا   دوایا بمایاو مال اندا ه   سرد بمیان( ظاص  ام یتعیر ا م( ییز دایو د  ساسیخراج   یزا ش داکاوا د  عال ه عایوات ظاص  ام کمک

 یزا ش کریوا

دا  مرضرع  اهاه ام دزیا  ۹۳۱دا  م ر  کوه د   اسیا  داو بح( ماده داو  کریو ک  کمکدا  مرست  د  یحر  بنم دا  مردرط د  دزیا ه( سرل  

 قایرن قاد  یفلیک داکاوا ۹۴۸ماده 

 دا  مرست  ییز قاد  اسیخراج   یزا ش داکاوادره ماماد   صر ت یغییرات دا اییپ( عال ه در یرامیام    صر یحتاه د آمو   دزیا   صر ت یغییرات  

 ا  مرست  است ک  ام کرایط ذی  درخر دا  داکو: ایتان الراد دا با  د  دات یحمق ادوا  اساساام  ین ره: مم رد ام خومات دا بانای   لعاییت

 ثادت مرست  کردا دا داعث ایجاد یا الزای، ماز مات م رلی یا دا ایی 

 ییامماو ماا ت خاصی داکو   د  بر  معمرل د   سیا  الراد مادر   میخ ا ایجاه کردا 

 د  صر یی ک   ایتان ایجاه یشرد خریو این خومت درا  مرست  ضر    داکوا 

 ( ارائه اسناد و مدارک به ناظر2۳مادا )
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ا    سانی   ضمن ( ملافاو د  ماهر  یتای  امر یها ت در د آمو   دزیا  د  ممان مرادع  یاظر درا  یها ت د  ه۹مرستات خیری    اکخاد مرضرع ین ره ب

 دا  نمه  کای  دلایر   اسااد   موا ک مردرط  ا د  اخییا  آیان قرا  دداوالرادو ساخین کرایط ایجاه یها ت

 مقرراتفصل هوتم: سایر 

 ( مسئولیر ها در اعطای م افیر24مادا )

اکو   ددا  مردرط  محو د میدا  مذکر  د  این دسیر ایعم    یاهیو لره دا   یزا شمتلرییت یاظر د  خ رد  سیویی د  د آمو   دزیا   د  ایجاه یها ت

 ی مردرط بیا ظتادرس ماییایی ظت  مر د( خرادو دردادا  ماییایی   اعها  معالیت در عاوه ادا ه امر  ماییایمتلرییت ایجاه  سیویی

دیشیر   کایرل   تدق دانیر  دتیاو   یتک ماییایی معرض د  (: ادا ات امر  ماییایی دایو د   سیویی د  در یوه ماییایی آن دسی  ام مرستات خیری  ک ۹ین ره ب

 اعمال یمایاوا

 ( در عاوه ادا ه امر  ماییایی ذیردط خرادو دردا۹دا  مرضرع ین ره ب(: متلرییت اظرام اییفاعی یا ییر اییفاعی دردن مادیت لعاییت۲ین ره ب

 های اعطای م افیر( نکاتی پیرامون پی  شرب25مادا )

( ضمن ایجاه  سیویی دا  معمرل  ۹خیری    اکخاد مرضرع ین ره بادا ه امر  ماییایی دایو د   سیویی د  در یوه ماییایی   اعها  معالیت د  مرستات 

 یلات ذی   ا ییز مر د یرد  قرا  ددو:

 آیو:دا  ماییایی ممر  د  قایرن د  کما  میایف( مرا د ذی  دی، کرط درخر دا   مرستات خیری  ام معالیت

 ( یتایو د  مرقع اظاا یام  د  ادا ه امر  ماییایی ذیردطا۹-ایف

 ( یتایو صر یحتاه د آمو   دزیا  دا  سانی  د  مردع یاظر مردرط  ظواک ر یا راا  ماه دعو ام دایان سال مایی۲-ایف

 دا   اعایاتاآ      صر  کمک( اخذ مجرمدا  نمه ام مراکز ذی الح  دی، ام اقواه د  دمع۳-ایف
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دزیا  بظت  مر د( د  ادا ه امر  ماییایی مردرط  عوه کتر   درداخت د  مرقع ه( د  صر ت عوه یتایو یرامیام   ظتاه سرد   میان یا ظتاه د آمو   

ل درائو ردا  ظمر    یلایفی اکخاد ثایث   یا عوه  صرل ماییات در ا مش الز ده   عوه درداخت آن د  ادا ه امر  ماییایی ذیردط  مرست  خیری  مشمماییات

 یرددامعالیت مرضرع داو بط( خا ج یمیممر  د  قرایین مردرط خرادو کو  ییلن ام کمرل 

  دا  یر آیلدا  مرست  خیری  لاقو مجرم   خا ج ام مرضرع اساساام  م ره آن داکو  د آمودا  ظاص  ام این لعاییتپ( راایچ  یماه یا دخشی ام لعاییت

 خرادو دردا( این دسیر ایعم  کت    دزیا  کوه داکو  مشمرل معالیت داو بط( ی۹۲(   ب۹۹مهادق مراد ب

 آیو:( د  کما  می۹( ام معالیت ماییایی ممر  د  ین ره ب۹۳۱ت( مرا د ذی  دی، کرط درخر دا   اکخاد مرضرع ماده ب

 ( یتایو د  مرقع اظاا یام  د  ادا ه امر  ماییایی ذیردطا۹-ت

 ظواک ر یک دا  د  در سال ماییا( د  مردع یاظر مردرط  ۹دا  مرضرع ین ره ب( یتایو صر یحتاه د آمو   دزیا  لعاییت۲-ت

 ( ییر اییفاعی دردن لعاییت ایجاه کوه   یهادق داما  مرضرعی   ملایی لعاییت مذکر  دا اساساام  م ره مرست    مجرمدا  صاد ه درا  آنا۳-ت

 های قابل قبول موسسه خیریه( نکاتی پیرامون درآمدها و هزینه26مادا )

 دا  مرستات خیری  یلات ذی  ییز دایو مر د یرد  قرا  ییرد:د   سیویی د  د آمودا   دزیا 

 دا  یمو    ییریمو  مرست  خیری    عاه ایمافع  خراه د  کرایط الزای،   کاد، قیمت بد  مر د ا م   یتعیر آن(   خراه د  صر ت عین مالایف( د یالیی

(  اهاه کرد  ۹۳۱  دمچاین مال اندا ه د یالیی د  مر د  ایذا   د  ادا ه  راایچ  صر  امر  م رح د  داو بح( ماده ب   یا داا  ملیتن  آن ام بریق لر ش

 این دسیر ایعم    سایر قیرد   یهنیق دا کرایط قایریی  مشمرل ماییات یخرادو دردا دویای است  اییمال قهعی امالک   ظق  ایذا   مح  ب  ۲۷دا  عایت داو 

قایرن ماییات در ا مش الز ده   ۴۲دا  متیمیو   یم    اییمال خرد   درادر ماده ظمر  مردرط د  امالک ظت  مر د( درادر ل   ا ل داه سره قایرن ماییات سایر

 مشمرل ماییات یم    اییمال ممر  خراداو دردا

  ک  بنق داودا  این ماده قایریی ام معالیت ماییایی درخر دا  می کریو  ( ییرام مرا د۹۳۱ه( د آمودا  ظاص  ام لعایییاا  اقی اد  اکخاد مرضرع ماده ب

یرخ  ات مردرط دا ا دا  عایت سایر معالییاا  ماییایی د  یرخاا  ماییایی ممر  مردرط  مشمرل ماییات خراداو دردا د  عال ه د  مر د د آمودایی ک  بنق ممر 

 یو ظت  مر د  لق ممر ات مردرط محاسن     صرل کرداماییایی دوایای  ا  می داکاو  ماییات میعاق دا

 پ( منایغ دزیا  کوه درا  ادا ه امر  دا   مرست  خیری  مارط د  آیل  ام کرایط میر درخر دا  داکو قاد  قنرل خراداو درد:
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 (…یا  دا  اسیخوامی  کرای  مح  مرست   دا  ماو ج د  اساساام  مرست  ضر  ت داکی  داکو بمایاو دزدا درا  ایجاه لعاییت( صر  این دزیا ۹-پ

دا  ینایغات  یای    ی   دا  دریزا   مراسو خیری   دزیا دا   اعایات ضر  ت داکی  داکو بمایاو دزیا دا درا  دا  کمک( صر  این دزیا ۲-پ

 (…دا  د یالت کمک  صاو  

 ن داکاوا( قایر۹۴۷دا  ایجاه کوه  ظائز کرایط ماو ج د  ماده ب( دزیا ۳-پ

 ( قایرن قرا  ییریوا۹۴۸دا  مذکر  د  ماده بدا  ایجاه کوه د  یر ه دزیا ( دزیا ۴-پ

 ۹۳۱دا یااا د  خ رد دزیا  دا  دا   مرست  صو  یمرده   قاد  یتر  د  منایغ صر  کوه د  امر  مذکر  د  داو بح( ماده دویای است این دی، کرط 

 داکواقایرن یمی

 دا  مشیرک دین د آمودا  معا    مشمرل ماییات یتایو خرادو کوایری  لعاییت مشمرل ماییات ییز ایجاه داده داکو دزیا ت( راایچ  مرست  خ

دا  ثادیی ک  ا مش دلیر  آیاا د دمان سال خریو یا د یالت  ام سرد اییاا  د  ه مرست  کتر کوه است مرا د ذی  دایو مر د یرد  ث( د  خ رد دا ایی

 قرا  ییرد:

 کردا( اسیاالک این دا ایی دا د  سارات دعو  د  عاران دزیا  قاد  قنرل  دذیرلی  یمی۹-ث

 ییریو  ماییاتدا  سارات دعو محرم کرد ک  این دا ایی دا درا  ادوالی خا ج ام اساساام  م ره مرست  مر د اسیفاده قرا  می( راایچ  د   سیویی۲-ث

دردا   قرا  یرلی  است بد  صر ت یلرا  درا  سارات دعو(   موت ممایی ک  دا ایی خا ج ام را رره اساساام  مر د دارهمردرط دایو د  دمان سال اظرام   درا

 ام مرست  مهاین  یرددا

 دویای است راایچ  مرست  میایی ام دادت لعاییت دا  د  را رره اساساام  داکی  داکو  این میان دایو د  محاسن  ماییات مردرط یحاظ کردا

کردا داادراین  دردی ک  یحت درعاران د  این الراد (: خومات مرستان   اعضاء دیات مویره مرست  خیری   الیخا     دا بانای  محتره می۹ین ره ب

 ییردادا  قاد  قنرل مرست  قرا  یمیدرداخت کرد  د  یر ه دزیا 

اه کوه  قاد  ایعاده ایجا آیی ایشان یعیین کوه داکو  دزیا  داداش میااس  دا کا  لر (: د  صر ییل  داداش درداخیی د  کا کاان در ظت  میزان ک۲ین ره ب

 داکواقنرل خرادو دردا ییلن درداخت داداش در دای  د صو  ام کمک دا  دذه کوه یا  دره ماماد  قاد  قنرل یمی

 ( نکاتی پیرامون رسیدای به وجوا مازاد موسسات خیریه27مادا )

دا   دوایا  د یالیی یمو    ییریمو  ک  د  د  ه مایی یح ی   د  م ر  یرسیوه داکو  دس ام ایمضاء آن د  ه مایی ییز قاد  صر  د  آن قتمت ام کمک 

 ۹۳۱ماده ” ح“دا د  م ر  امر   خا ج ام مرا د م رح د  داو (  اهاه خرادو دردا دویای است د  در ممان ک  این کمک۹۳۱امر  مذکر  د  داو بح( ماده ب

 قایرن درسو  ماییات میعام  دایو درا  عمالرد دمان سال م ر   مهادق قایرن محاسن    مهاین  کردا

 های موسسه خیریه( است الا در خصوص حساب28مادا )
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 دا  ماییایی ا سال یمایاوا دلیر مرصر ادا ات ک  ملافاو یا دایان لر  دین ماه در سال لارست مرستات خیری  لعال د  محو ده ادا ه ک   ا د  دلیر ظتاه

ایک   لعال   یرع ظتاه ام د دا   اکودا   یایی   ا م  مفیرح د  یاه در مرست  خیری   ا د  یفلیک ظتاهدایو یا دایان ا دیناشت ماه در سال یعواد ظتاه

 مرکز  اسیعاله   یییج   ا یا دایان ییرماه د  ادا ات ک  مردرط اعاله یمایوا

   م دس ام  صرل داس   ابالعات  ا د  یاظر مردرط ا داع   یک یتخ  ام آن  ا ییز درا  ادا ه امر  ماییایی ذیردط ا سال یمایاوا ۹۵ادا ات ک  مرظفاو ظواک ر 

 تصویب دستورال مل( 2۱مادا )

دا  متیمیو د  ی ری   ییس ک  ساممان ( قایرن ماییات۹۳۱دا  متیمیو یاهیو   د  ادرا  داو بط( ماده بماده یرسط معا یت ماییات ۲۱این دسیر ایعم  د  

ی     مردیان ماییایی ایزامدا  آن ام یا ی  ادالغ درا  کای   اظودا  یادع  ساممان امر  ماییایی کشر   سیوه استا  عایت مفاد این دسیر ایعم    دیرست

 متلرییت یها ت در ظتن ادرا  آن در عاوه دادسیایی اییهامی ماییایی خرادو دردا

 علی عسکری

 ررئیس کل سازمان امور مالیاتی کوو

 

 


