توضیحات مام:

مالیات بر ارث

نرخ هاي مذکور در جدول ،براي وراث طتقه اول میباشد لیکم براي وراث طتقه

اموال و داراییهایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال مییابد،
مشمول مالیات بر ارث خواهد بود .وراث براي انجام هرگونه نقل و انتقال یا ثتت اموال و
حقوق مالی به خود یا افراد دیگر و برداشت از حسابااي بانکی متوفی ،مالازم باه ارائاه
گواهی مالیاتی مربوط می باشند.

دوم ،به نرخ معادل دو برابر و براي وراث طتقه سوم به نرخ معادل چاار برابر نرخهاي
مندرج در ایم جدول محاسته و وصول خواهد شد.

درصورتی که متوفی و وراث ،تتعه خارجی باشند ،اموال و دارایی هاي متوفی که در

ایران واقع است ،مشمول مالیات به نرخ وراث طتقه اول خواهد بود.

در مواردي که وراث سااام خود از اموال موضوع ردیفهاي  4 ،2و  /جدول ذکار

طتقه بندي وراث

شده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند ،عالوه بر مالیات بار ارث مشاماول

بر اساس ماده  71قانون مالیاتهاي مستقیم(ق.م.م) وراث به سه طتقه تقسیم میشوند:
 -7وراث طتقه اول که عتارتند از :پدر ،مادر ،زن ،شوهر ،اوالد و اوالدِ اوالد.
 -2وراث طتقه دوم که عتارتند از :اجداد ،برادر ،خواهر و اوالد آنها.
 -1وراث طتقه سوم که عتارتند از :عمو ،عمه ،دایی ،خالااه و اوالد آنها .

اموال مشمول مالیات بر ارث ،نرخ هاي مالیاتی و نحوه اعمال آن

آشنایی با قانون و مقررات
مالیات بر ارث

بر اساس ماده ( )71قانون مالیاتااي مستقیم ،اموال مشمول مالیات بر ارث و نرخااي مالیات بر
ارث مربوط به متوفیان تاریخ  1/1/3131و بعد از آن به شرح جدول زیر است:
سپردههاي بانکی ،اوراق مشارکت و سایر اوراق

1

مح
اصل( :)1مؤدی ترم حق ربخورداری از رفتار عادالهن  ،منصفاهن و اقنونمند را دارد.
مح
اصل ( :)2مؤدی ترم حق کسب اطالع و راهنمایی را دارد.

مح
اصل ( :)/مؤدی ترم حق ربخورداری از خدمات مطلوب مالیاتی را دارد.

اصل( :)4اپیبندی ما هب اصل رازداری و حفظ حریم خصوصی ،حق مودی است.
مح
اصل ( :)/مؤدی ترم حق اعتراض ،ش کایت و تجدید نظر خواهی دارد.

پرداخت و تحویل به آناا

دفتر امور مؤدیان و خدمات مالیاتی

خرداد ماه 1455
1

صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاري در بخش کشاورزي نیز میشود.

مالیات متعلق به ساام عدالت متعلق به متوفی ،براي وراث طتقه اول معادل  ، %6باراي

وراث طتقه دوم  %12و وراث طتقه سوم  %24ارزش اسمی ساام میباشد.



( )741و ماده ( 741مکرر) قانون مالیاتهاي مستقیم* طتق

بیمه هاي اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمهگازار و یاا

نستت به حق االمتیاز و سایر اموال و حقوق مالی

/

(از جمله سپردههاي متوفی در بانکاا و مؤسسات انتقال به نام وراث

حسب مورد که یکجا و یا بطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت میشود .

اعتتاري غیر بانکی فاقد مجوز از بانک مرکزي)

4

کارفرما از قتیل انواع بیمههاي عمر و زندگی ،خسارت فوت و دیه و مانند آناااا

که در بندهاي مذکور به آناا تصریح نشده است ده درصد ( )%71ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثتت

نستت به انواع وسائل نقلیه موتوري ،زمینی ،دریایی دو درصاد ()%2
و هوایی

باااي اعالمی توسط ساازمان امور



مالیاتی کشور در تاریخ ثتت انتقال به نام وراث

/

مذکور (اشخاص موضوع ماده ( )2قانون مالیات هاي مستقیم شامل وزارتخانه ها و

مالیاتهاي مستقیم ** به مأخذ ارزش معامالتی امالکو

مؤسسات دولتی ،دستگاه هایی که بودجه آناا به وسیله دولت تامایام مایشاود،

یا به ماخذ ارزش روز حق واگذاري حسب مورد ،در
تاریخ ثتت انتقال به نام وراث

شارداریاا و بناایادها و ناادهاي انقالب اساالمی داراي مجوز معافیت از طار

پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل

وقوع اموال و دارایی ها پرداخت شده است ،به نرخ ده
نستت به اموال و دارایی هاي متعلق به متوفاي درصد ( )%71ارزش ماترک که مأخذ محاسته مالیات بر
ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است

ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است .در
صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به
ماخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث

اموالی که براي سازماناا و مؤسسههاي مذکور در ماده ( )2قانون ماالایااتهااي
مستقیم ،مورد وقف یا نذر یا حتس واقع گردد به شرط تایید سازماناا و مؤسسههاي

یک ونیم ( )13/برابر نرخااي مذکور در ماده ( ) /1قانون
نستت به امالک و حق واگذاري محل

وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایاي پایان خدمت ،مطاالاتاات

مربوط به خسارت اخراج ،بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشاده و

مقررات مزبور ،در تاریخ ثتت انتقال به نام وراث

6

معاونت ردآمداهی مالیاتی

شده اند ،صندوق ضمانت سرمایه گذاري صنایع کوچک ،صندوق حمایت از تحقیقاات و

توسعه صنایع الکترونیک ،صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاري فعالیتهاي ماعادنای و

اموال زیر مشمول مالیات بر ارث نمیباشند:
یک و نیم ( )13/برابر نرخااي مذکور در تتصره یک ماده

2

شامل مؤسسات اعتتاري غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزي تاأسایاس

سه درصد ()%1

و سام الشرکه تا تاریخ ثتت انتقال به نام وراث و یا

اصل (:)6مؤدی حق اظهار نظر آزاد و اراهئ پیشنهاد رد مورد تصمیمات و فرآینداهی مالیاتی و اداری را دارد.

سازمان امور مالیاتی کشور

آناا) و سودهاي متعلق به آناا و همچنیم سود ساام

ساام و سام الشرکه و حق تقدم آناا

در مواردي که در قانون مالیاتااي مستقیم به بانکاا اشاره شده است ،مقررات مارباوط

اموال خارج از شمول مالیات بر ارث

باادار (به استثناي ساام و سام الشرکه و حق تقدم

(در مورد متوفیان تاریخ  1/1/3131و بعد از آن)

منشور حقوق مؤدیان مالیاتی

اموال مشمول مالیات بر ارث

ردیف

نرخ برای وراث طبقه اول

مالیات نقل و انتقال ،طتق مقررات مربوط خواهند بود.

حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهتري میشود).



اثاث التیت محل سکونت متوفی



اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طتق قوانیم یا احکام خاص ،مالکیت آناااا
سلب و یا به صورت بالعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده ( )2قانون مالیاتاااي

* براساس تتصره (  )7ماده ( )741قانون مالیاتهاي مستقیم ،از هر نقل وانتقال ساام و سام الشرکه و حق

مستقیم قرار گرفته باشد (در صورتی که براي سلب مالکیت ،عوضای داده شاود،

تقدم ساام و سام الشرکه شرکاء درسایرشرکتاا ،مالیات مقطوعی به میزان چاار درصد( )%4ارزش اسمای

ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد ،جازء اماوال

آناا وصول می شود .بر اساس ماده ( 741مکرر) قانون مالیات هاي مستقیم از هر نقل و انتقال ساااام و
حق تقدم ساام شرکتاا اعم از ایرانی و خارجی در بورساا یا بازارهاي خارج از بورس داراي ماجاوز،
مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ( )%53/ارزش فروش ساام و حق تقدم ساام وصول خواهد شد.

مشمول مالیات بر ارث محسوب خواهد شد).
نکته :وراث طتقات اول و دوم نستت به اموال شاداي انقالب اسالمی مشمول مالیاات بار

** براساس ماده (  )/1قانون مالیاتااي مستقیم نقل و انتقال قطعی امالک به مأخذ ارزش معامالتی و باه

ارث نخواهند بود .احراز شاادت براي استفاده از مقررات ایم ماده منوط به تأیید یکی از

نرخ پنج درصد(  ) %/و همچنیم انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یاا صااحاب

نیروهاي مسلح جماوري اسالمی ایران و یا بنیاد شااید انقاالب اساالمی ،حاسب ماورد

مالکان عیم یا صاحتان حق ،مشماول ماالایاات

حق و به نرخ دو درصد ( )% 2در تاریخ انتقال از طر
میباشد.

2

میباشد.

3

اظاارنامه مالیات بر ارث
بر اساس اصالحیه مصوب  1/14343/1قانون مالیاتااي مستقیم ،در مورد متوفیانی که
تاریخ فوت آناا  1/1/3131و بعد از آن است ،به منظور کسر هزینههاي کفم و دفم
در حدود عر

و عادات و واجتات مالی و عتادي در حدود قواعد شرعی و دیون

محقق متوفی از ماترک ،وراث (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امیم یا قیم یا نماینده
قانونی آناا موظفند ظر

مدت یکسال از تاریخ فوت متوفی ،اظاارنامهاي حاوي

نحوه رسیدگی به اظاارنامه مالیات بر ارث
براي وراثی که اظاارنامه خود را در موعد قانونی (ظر

فوت متوفی) تسلیم نمایند ،ارزش اموال و دارایی ها به بااي روز زمان فوت
متوفی مورد ارزیابی قرار گرفته و گواهی مربوط به ترتیب زیر صادر می شود:



در صورتی که کل ارزش روز اموال و دارایی هاي متوفی در زمان فوت ،کمتر و یا
مساوي دیون محقق متوفی ،واجتات مالی و عتادي و هزینه کفم و دفم باشد ،اموال

کلیه ماترک با تعییم ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالتات و بدهیها طتق فرم

و داراییهاي متوفی ،مشمول مالیات موضوع ماده ( )71ق.م.م نتوده و گواهی

نمونه مخصوص تایه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به انضمام مدارک ذیل

موضوع بند (ج) ماده ( )22قانون مالیاتااي مستقیم متنی بر بال مانع بودن ثتت یا

به اداره امور مالیاتی صالحیت دار تسلیم نماید:
 -7رونوشت یا تصویر گواهی شده کارت ملی و شناسنامه متوفی و وراث.

یک سال از تاریخ

انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال متوفی ،به عنوان مراجع ذیربط صادر خواهد شد.



در مواردي که ارزش روز اموال و داراییهاي متوفی در زمان فوت ،بیش از دیون

 -2رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی ها و مطالتات متوفی.

محقق متوفی ،واجتات مالی و عتادي و هزینه کفم و دفم باشد ،جمع کل دیون،

 -1رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که اثتات کننده حق مالکیت متوفی نستت به

واجتات و هزینهها به ترتیب از ارزش روز اموال و داراییهاي مشمول مالیات بر

اموال و حقوق مالی است.

ارث (موضوع بندهاي  7الی  /ماده ( )71قانون مالیاتهاي مستقیم) کسر و نستت به

 -4رونوشت یا تصویر گواهی شده آخریم وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد.
 -/رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت نامه یا قیم نامه در صورتی که اظاارنامه از طر
وکیل یا قیم یا ولی تسلیم شود.

نکته مام :عدم تسلیم اظاارنامه مالیاتی از سوي وراث یا تسلیم اظاارنامه خارج

توسط مؤدي ،گواهی مربوط براي مراجع ذیربط ،صادر خواهد شد.

حل اختال

در مالیات بر ارث

در زمان رسیدگی به اظاارنامه مالیات بر ارث ،در صورتی که در تعییام ارزش
اموال و دارایی ها و بدهی هاي متوفای اختالفای بیام اداره اماور مالیاتای
صالحیتدار و مؤدیان ایجاد گردد یا در زمان انتقال اموال متوفی ،چنانچه در
خصوص میزان مالیات تشخیصی ،بیم مؤدي و اداره امور مالیاتی اختال

میگیرد.



درصورتی که مؤدي در اجراي ماده ( )71قانون مالیاتااي مستقیم نستت به پرداخت
مالیات اقدام نموده باشد و پس از رسیدگی به اظاارنامه مالیاتی مشخص شود ،نستت

 اطالعات مندرج در ایم بروشور صرفاً در مورد متوفیان تاریخ

از ماترک مشمول مالیات مستلزم تسلیم اظاارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر

 1/1/3131و بعد از آن میباشد.

توجه :گواهی موضوع ماده ( )14قانون مالیاتااي مستقیم توسط اداره امور مالیاتای

 وراث متوفیانی که تاریخ فوت آناا قتل از  1/1/3131باشاد ،از نظار

صالحیت دار براي هر یک از اموال و داراییها به تفکیک و به صاورت ماوردي و

تکالیف قانونی ،مشمول قوانیم مالیاتی زمان فوت متوفی میباشند.

توجه :در ماورد متوفیان قتل از تاریخ  1/1/3131صدور گواهی حصاار وراثت توسط

ظر

مراجع قضایی ،مناوط به ارائه اظااارنامه مالیات بر ارث به اداره امور مالیاتی و

پرداخت مالیات بر ارث کلیه ماترک متوفی بطور یکجا نمیباشد.

دریافت گواهی نامه تسلیم اظاارنامه مالیات بر ارث توسط وراث میباشد .لیکم در

نکته :دیون محقق متوفی ،واجتات مالی و عتادي و هزینه کفم و دفم ،قابل کسر از

مورد متوفیان تاریخ  1/1/3131و بعد از آن براي صدور گواهی حصر وراثت نیازي به

اموال و داراییهاي متعلق به متوفی ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است،

ارائه اظاارنامه مالیات بر ارث نتوده و مراجع قضایی بدون در نظر گرفتم تسلیم یا عدم

نخواهد بود.

یک هفته ،پس از پرداخت مالیات متعلاق صاادر خواهاد شاد و الزامای باه

تسلیم اظاارنامه مالیات بر ارث میتوانند اقدام به صدور گواهی حصر وراثت نمایند.

قانونی متوفی در محدوده آن واقع شده است .اگر متوفی در ایران مقیم نتاشد،

بابت اموال و داراییهاي مازاد بر هزینههاي کفم و دفم ،واجتات و دیون محقق متوفی،
در زمان تسلیم و رسیدگی اظاارنامه ،مالیاتی محاسته و دریافت نمیشود لیکم در زمان
دریافت ،انتقال و یا ثتت ،اموال مذکور به قیمت یا ارزش معامالتی روز انتقال (حسب

ضروري است وراث براي انجاام امور مالیات بر ارث به اداره کل امور مالیاتی

مورد) ارزیابی شده و مالیات متعلق تعییم و پس از پرداخت آن توسط مؤدي ،گواهی

شمیرانات مراجعه نمایند.

مربوط براي مراجع ذیربط صادر خواهد شد.

4

مالیااتی موضاوع قاانون

توجه:

اسناد و مدارک مثتاته ،به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

اداره امور مالیاتی صالحیتدار ،اداره امور مالیاتی است که آخریم اقامتگاه

باشاد،

عتادي و هزینه کفم و دفم میباشد ،گواهی متنی بر بالمانع بودن ثتت یا انتقال یا

نخواهد بود .لیکم کسر هزینههاي کفم و دفم ،واجتات و دیون محقق متوفی

می باشد.

کفم و دفم ،واجتات و دیون محقق متوفی ،تعییم و پس از پرداخت آن

مالیاتااي مستقیم قابل طرح بوده و رأي قطعی مراجع مذکور مالک عمل قرار

به کل ماترک یا بخشی از آن مشمول مالیات نمی باشد ،مالیاتهاي پرداختی با ارائه

قانونی (ظر

انتقال(حسب مورد) ارزیابی شده و مالیات مربوط بدون کسر هزینههاي

( )71ق.م.م مشمول مالیات خواهد شد.

از موعد مقرر (در مورد متوفیان تاریخ  ) 1/1/3131موجب تعلق جریمه مالیاتی

یکسال از تاریخ فوت متوفی) با رعایت سایر مقررات مربوط

مقررات ماده ( )71قانون مالیاتااي مستقیم به قیمت یا ارزش معامالتی روز

آن بخش از اموال و دارایی ها که معادل ارزش دیون محقق متوفی ،واجتات مالی و

و مازاد ماترک ،حسب مورد در زمان دریافت ،انتقال و یا ثتت به مأخذ مقرر در ماده

 -1گواهی حصر وراثت.

ننمودهاند ،ماترک متوفی در زمان دریافت ،انتقال و یا ثتت ،طتق

با اعتراض مؤدي موضوع در مراجاع حال اختاال

پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به عنوان مراجع ذیربط صادر

 -2رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط.

در مورد مؤدیانی که در مالت قانونی ،نستت به تسلیم اظاارنامه اقدام
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