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رشد  دائمی  له یکی از واقعیت های اقتصادی کشور است که منعکس کننده عوامل متعدد اقتصادی ازجمخانه خالی پدیده :مقدمه
ف  به علت رکود قیمتها،  تقاضای  خانوارها  برای  پوشش  تورم،  استاندارد  نبودن  ساخت،  تقاضای  ضعی

ر است پیش از هر ایده در نتیجه بهت. استاقتصادی و کمبود فرصتهای سرمایه گذاری بلندمدت دربازارهای دیگر
.سیاستگذاری، ماهیت این پدیده به طور دقیق تحلیل شود

هزار واحد مسکونی خالی در کشور ۵۰۰میلیون و ۲بر اساس آمار به دست آمده از آخرین سرشماری نفوس و مسکن، حدود 
داردوجود 

در مقابل، . هزار واحد رسیده است۴۱۲میلیون و ۲۵، به ۹۵موجودی مسکن کل ایران بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 
. هزار واحد رسیده است۵۸۷میلیون و ۲آمار خانه های خالی نیز به 

است که نشان می دهد از هر درصد ۱۰حدود با این حساب نسبت خانه های خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی کشور 
.خانه در کشور، حداقل یکی خالی است۱۰

یک



مقیاس هی ، همانند عدم توسعۀ مطلوب شهری، عدم امکان استفاده از بازدخانه های خالیوجود پیامدهای منفی با توجه به 

دید نوسان در ارائۀ خدمات، برجسته  شدن شکاف طبقاتی، بروز مخاطرات و ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی و اخالل و تش

ت های برخی سیاسفزاینده ، بااجرای خصوص در شهرهای با رشد جمعیت به ها برخی دولت های قیمتی در بازار مسکن، 

انه های خالی مالیات بر خاعـــمال از جمله این ابزارها ه که کنترلی، رشد لجام گسیخته قیمت مسکن را کنترل کرد 

.می باشد

. استنیز در ادوار مختلف قوانین متعددی برای حل معضل مالیات بر خانه های خالی تصویب شدهاقتصاد ایران در 

واحدهدر این پاورپوینت ضمن اشاره به سابقه تاریخی اخذ این نوع مالیات ودالیل عدم اجرای دقیق آن به بررسی ماده

.در تاریخ خواهیم پرداخت

:مقدمه



:۱352در سال « قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها»

اعمال شد و ۱3۵۲در سال « اجاره بهاقانون تعدیل و تثبیت »در چارچوب نخستین بار خالی در ایران برای خانه های بر مالیات 

این قانون، هر گاه ۸مطابق مادۀ . تصویب شداهداف حمایتی و اجتماعی ، با می شودهمانگونه که از عنوان آن برداشت 

ضای ماه از طرف مالک خالی نگه داشته شود، برای مدتی که مستغل بعد از انق6محلی که آماده برای اجاره دادن است بیش از 

محاسبه ارزش آیین نامه آن بر اساس ضوابط اجاره ای درصد ارزش 3۰مدت یادشده خالی مانده است، عوارضی معادل 

وزارت دارایی پس از رسیدگی و احراز به وسیلۀ ( 6مادۀموضوع )به ارزش عرصه و اعیان مستغل اجاره بها مستغل و نسبت 

.اخذ خواهد شداز مالک عدم موانع قانونی 

:مشکالت قانون**

یار نسبت بساعتراض های ، ابهامات اجرایی و همچنین، خالیخانه های تعریف و مصادیق فراوان از جمله مشکالت با توجه به 

، این حالبا . اشدداشته باجاره بها خالی به بازار و کاهش خانه های به آن، این قانون نتوانست تأثیر چندانی بر افزایش عرضۀ 

.  به قوت خود باقی ماند۱366عوارض موضوع این قانون تا پایان سال 



(:۱66/۱2/۰3وبفصل دوم از باب دوم قانون مالیات های مستقیم مص)«مالیات مستغالت مسکونی خالی»

ند و بدون هزار نفر آماده برای اجاره باشازیکصد هر گاه مستغالت مسکونی واقع در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بیش -۱۰ماده 

به شرح زیر مولمالیات مشمتوالی خالی و بال استفاده نگهداشته شوند نسبت به بعد از شش ماه مذکور ششماه داشتن موانع قانونی بیش از مدت 

:خواهند بود

.تا یک سال معادل دو در هزار ارزش معامالتی مستغل به ازای هر ماه-۱

.مازاد بر یک سال مزبورهرماه در صورت تجاوز از یک سال معادل چهار در هزار ارزش معامالتی مستغل به ازای -۲

ل معاف خواهد پرداخت مالیات موضوع این فصمدت از هر گاه خالی ماندن یک مستغل به عللی خارج از اختیار مالک باشد در این - تبصره 

.بود

ه ای که از خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونمسکونی خالی مؤدیان مشمول مالیات این فصل مکلفند در هر سال برای مستغالت -۱۱ ماده 

مالیات که به حوزهو در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد دارایی تهیه طرف وزارت امور اقتصادی و 

تسلیم دم ممیز حوزه مالیاتی مزبور مکلف است در صورت ع. پرداخت نمایندمستغل در محدوده آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را 

.و تشخیص و مطالبه مالیات مستغل اقدام کندبهشناسایی نسبت اظهارنامه 

ها یک باشد مالک می تواند برای تمام آنحوزهمالیاتی هر گاه محل دو یا چند مستغل مشمول مالیات این فصل در محدوده یک -۱ تبصره 

.اظهارنامه تسلیم نماید

.این فصل نخواهد بودمشمول مالیات هر گاه مالک تنها محل سکونت خود را خالی نگه دارد نسبت به آن -۲ تبصره 



:مشکالت قانون**

مسکن، به فاقد مالکیتخانواده های در بخش مسکن و حمایت از سیاست گذاری چه مالیات یادشده در راستای اگر 

قانون مالیاتهای مستقیم ۱3۸۰سالاصالحیۀ ، ولی مواردی سبب لغو آن در می رسیدطور بالقوه مالیات مؤثری به نظر 

ای خانه هاجرایی در شناسایی حوزه های نظارتی، ضعف قانونگذاری در ضعف :به می توان شد که از آن جمله 

آمدهای وصول مالیات نسبت به درارزش گذاری امالک،ازدیاد هزینه های ضعف بنیادی در پایۀ مالیاتی و خالی، 

.اشاره نمودآن جمع آوری شدۀ 

خانه های بر مالیات که می دهد نشان ۱3۷۰بخش مسکن در دهۀ مالیات های اجزای بررسی یادآوری است، شایان 

عی آن دست به اهداف حمایتی و اجتماونه خالی فاقد اثربخشی بوده و در نتیجه، نتوانسته نه به اهداف درآمدی آن 

یابد

الیاتهای قانون ماصالحیۀ این عملکرد سبب شد که با توجه به چالشها و موانع اجرایی زمینۀ حذف قوانین آن در 

.فراهم شود۱3۸۰مستقیم سال 



احیای مجدد وبازگشت به مالیات خانه های خالی**

(:۱39/۰4/3۱مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب54ماده)

شورها و خالی از قوانین مالیاتی کشور،متأثر از تجربیات سایر کخانه های پس از چند سال از حذف مالیات بر 

اره، تصویب مجدد شدید قیمتی طی سالهای مورد اشبه نوسانات بهتر بازار مسکن،با توجه همچنین لزوم تنظیم گری 

رار قانون مالیاتهای مستقیم در دستور کار مجلس شورای اسالمی ق۱3۹۴خالی در اصالحیه سال مالیات بر خانه های 

.  گرفت

سامانه ملی اد که به استنجمعیت بیش از یکصدهزارنفر مکررـ واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با ۵۴ماده

شناسایی می شوند، از « واحد خالی»به عنوان ( مکرر این قانون۱6۹ماده۷موضوع تبصره)امالک و اسکان کشور

:سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد

سال دوم ـ معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم ـ معادل مالیات متعلقه

برابر مالیات متعلقه( ۵/۱)سال چهارم و به بعد ـ معادل یک ونیم 



:مشکالت قانون**

یر ابهام در که دالیلی نظمی دهد خالی نشان خانه های و بررسی عوامل مؤثر بر عدم اجرای مالیات بر آسیب شناسی 

الک و اسکان و معضل شناسایی آنها، عدم بازدارندگی نرخهای مالیاتی، عدم استقرار سامانه ملی امخانه خالی تعریف 

.  خالی را ناممکن ساخته بودخانه های اجرای قانون مالیات بر ... کشورو

در نظر دم ،عگذشته دهه های خالی در طی خانه های عامل شکست قانون مالیات بر اساسی ترین که می رسد نظر به 

قانونگذار با تصویب ۱3۹۴در سال . خالی استخانه های داشتن سازوکارهای اجرایی و انگیزشی الزم برای شناسایی 

وسکونت یت خالی و همچنین تعیین وضعیت مالکخانه های  شناسایی به دنبال  سامانه ملی امالک و اسکان  کشور 

ون، همچنان اما با وجود سپری شدن بیش از چهار سال از تصویب قانبود، حقیقی و حقوقی در سطح کشور اشخاص 

همکاری  نامناسب  دستگاههای  اجرایی،  .  و استقرار سامانه مذکور  در  هالهای  از  ابهام  قرار  داردراه اندازی 

مانتهای اجرایی سامانه  امالک  و اسکان کشور و همچنین عدم توجه به ضدرراه اندازی  انگیزه  پایین  دستگاه  متولی  

. شده استسامانه مذکور پیاده سازی مؤثر،منجر به تأخیر در 



:۱399تأکید مجدد بر اخذ مالیات خانه های خالی در قانون بودجه سال**

:۱399قانون بودجه سال6تبصره-(ث)بند

واقع در نه واحدهای مسکونی خالی از سکشهرداری های سراسر کشور مکلف است با همکاری امور مالیاتی کشور سازمان 

(  مکرر۵۴)را شناسایی و مالیات متعلقه ماده ۱3۹۹و ۱3۹۸، ۱3۹۷در سال های یکصد هزار نفر جمعیت شهرهای با جمعیت بیش از 

ماده ( ۱۱)صره معافیت های مالیاتی موضوع تب. قانون مالیات های مستقیم را از مالکانی که بیش از یک خانه خالی دارند، أخذ کند

.قانون مالیات های مستقیم در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی شود( ۵3)

این قانون نزد ( ۵)جدول شماره ۱۱۰۲۰۴از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف %( ۵۰)پنجاه درصد 

باقی مانده به عنوان سهم شهرداریها به حساب شهرداری شهرهای محل أخذ مالیات واریز%( ۵۰)خزانه داری کل کشور و پنجاه درصد 

لفند کلیه  سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه های ذی ربط این حکم مک. میشود

.اطالعات الزم جهت شناسایی خانه های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری های کشور قرار دهند

 عالی استان و راه و شهرسازی و شورای( سازمان امور مالیاتی)آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی 

ران ظرف مدت دوماه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزی( سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)ها با همکاری وزارت کشور 

.می رسد

.آیین نامه مذکور تدوین نگردید: مشکالت قانون**:



:۱394/۰4/3۱مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصالحی مصوب( 54)اصالح ماده** 

قانونازموادیاصالحقانونایراناسالمیجمهوریاساسیقانون(۱۲3)سوموبیستویکصداصلاجرایدر

شورایمجلسبهمستقیمهایمالیاتقانون(مکرر۵۴)مادهاصالحدو فوریتیطرحعنوانباکهمستقیمهایمالیات

نگهبانمحترمشورایتأییدبه۵/۹/۱3۹۹مورخچهارشنبهروزعلنیجلسهدرتصویببابود،شدهتقدیماسالمی

.رسید

ثبتقانون تعدیل وت
اجاره بها

۱3۵۲سال 

مالیات مستغالت
مسکونی خالی

۱366سال

مالیات خانه های 
خالی

۱3۹۴سال

قانون بودجه 

۱3۹۹سال

۵۴اصالح ماده
م.م.مکرر ق

۱3۹۹سال



مزایای 
اجرای 

اخذ 
مالیات 
خانه 
های 
خالی

شفافیت در اطالعات مسکن کل کشور

تی مسکنسوداگری مسکن وکاهش نوسانات قیمجلوگیری از ورود سرمایه به بازار 

برای دولتانتظار درآمدزایی وعدم  (و اجاره فروش )مسکنافزایش عرضه 

توسعه مطلوب شهری با دراختیار داشتن آمار اماکن مسکونی



معیار شناسایی 
خانه خالی 

در اصالحیه 
54ماده

(  اصالحی)مکرر
قانون مالیات های 

مستقیم

.باشد(باسند رسمی یا قولنامه ای)مسکونیواحد 

.هزارنفر جمعیت باشد۱۰۰درشهرهای بیش از

ه باید درسامانکلیه شهرها همه واحدهای مسکونی در 
.امالک واسکان ثبت شده باشند

روز ۱2۰به استناد سامانه ملی امالک واسکان بیش از
.ساکن یا کاربر نداشته باشد

۱8ماه وپروژه های انبوه سازی پس از۱2واحدهای نوساز پس از)
(ماه از تاریخ صدور گواهی اتمام ساختمان



فرمول 
محاسبه 
مالیات 

خانه های 
خالی

بیش هرماهبه ازای 
روز در هرسال ۱۲۰از

محاسبه می ماهانه)مالیاتی
.شود

هشش برابر مالیات متعلق( 6)

هدوازده برابر مالیات متعلق( ۱۲)

ههجده برابر مالیات متعلق( ۱۸)

سال 
اول

سال 
دوم

سال 
سوم به 

بعد

براساس جدول امالک مشابه 
وبدون لحاظ معافیت های 

(م.م.ق53)ماده( 11)تبصره

متراژ هرچه باشد **
**درمحاسبه لحاظ می شود

به استناد سامانه ملی امالک واسکان خالی ۱4۰۰ماه در سال6مترمربع به مدت7۰آپارتمانی در تهران متعلق به آقای بهروزی  به متراژ
بافرض اینکه طبق جدول ارزش اجاری امالک، اجاره ماهیانه ملک:)۱4۰۰مطلوب است محاسبه مالیات خانه خالی در سال. بوده است

.(ریال باشد5۰/۰۰۰/۰۰۰مذکور 
=۵۰/۰۰۰/۰۰۰ارزش اجاری ماهیانه 

۵۰/۰۰۰/۰۰۰*ماه۱۲%*۷۵=درآمد مشمول اجاره مشابه۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰*۱3۱نرخ ماده.(چون مالک شخص حقیقی است= )ریال مالیات سالیانه6۷/۵۰۰/۰۰۰

6۷/۵۰۰/۰۰۰/    ۱۲ماه=ریال مالیات ماهیانه اجاره مشابه۵/6۲۵/۰۰۰
ریال5/625/۰۰۰*ماه خالی6*برابر6=سال اول-۱4۰۰ریال مالیات خانه خالی در سال2۰2/5۰۰/۰۰۰

(پس محاسبه هم باید ماهانه باشد نه سالیانه)چون در قانون گفته ماهانه

ضریب مالیاتی برای 
اشخاص حقیقی 

واحد۵ازوحقوقی بیش 
خالی در هرسال به 

نسبت کل خانه 
.خواهد بوددوبرابرها،



تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون
اطالعات امالک تحت مالکیت در سامانه ملی امالک واسکانثبتمالیات خانه های خالی

https://amlak.mrud.ir/
(۱۴۰۰/۰3/۱۹)حداکثر تا دوماه۱۴۰۰/۰۱/۱۹از تاریخ دستورالعمل مورخ

( 8)تبصره(۱)بند
م.م.مکرر ق۱69ماده

تا یکماه پس از ( هر سال)مالیات خانه خالی حسب مورد پرداخت
اعالم سازمان امور مالیاتی کشور

ماده (الف)بند(۱)تبصره
(م.م.مکررق54)واحده

اقامت اعالم شده توسط مالک یا بهره بردار واحد مسکونی در تأیید 
سامانه ملی امالک واسکان

( 8)تبصره(5)بند
م.م.مکرر ق۱69ماده

(  8)تبصره(1)مطابق بند
وزارت ( مکرر اصالحی169)ماده

راه وشهرسازی مکلف به تدوین 
وابالغ دستورالعمل نحوه ثبت 

رایگان اطالعات در سامانه ملی 
.امالک واسکان شده است

هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملکثبت 
درسامانه ملی امالک واسکان ظرف مدت یک ماه از تغییرات

( 8)تبصره(6)بند
م.م.مکرر ق۱69ماده

https://amlak.mrud.ir/


جرایم عدم انجام 
ات تکالیف قانونی مالی
خانه های خالی

مالیات خانه خالی( به ازای هرماه% 2/5)پرداختجریمه دیرکرد اعمال 
پس از مردادماه هرسال

۱تبصره
۵۴ماده

مکرر

خانه خالی در سال اول برای مالکان مالیات % 2۰معادل اعمال جریمه 
درصورت عدم ثبت امالک در -هزار نفر جمعیت وروستاها۱۰۰شهرهای زیر

سامانه ملی امالک واسکان

۵بند
۸تبصره

۱6۹ماده
مکرر

درصورت احراز تخلف-مکرر54مالیات خانه های خالی مادهمعادل یک برابر اعمال جریمه 
.مالک که منجر به عدم تشخیص ملک گردد

۵بند
۸تبصره

۱6۹ماده
مکرر

.برای مالکانی که خوداظهاری در سامانه نکرده اندباالترین تعرفه برق اعمال 

۸بند
۸تبصره

۱6۹ماده
مکرر

ی، حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتخدمات افتتاح محرومیت از ارائه 
اد و ، تعویض پالک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسنو کمک معیشتییارانه ای 

مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابالغیه، ثبت نام مدارس در منطقه مدارک 
عدم ثبت نام در سامانه وآن درصورت ، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال محل اقامت

پس از اتمام مهلت قانونی 

۷بند
۸تبصره

۱6۹ماده
مکرر



شوند؟نمیکدام خانه ها مشمول مالیات برخانه های خالی 

مسکونی واحد 
ی اصلغیراقامتگاه 

و فرعی خانوار، 
دانشجویان، برای 

طالب، 
دانش آموزان، 

ان شاغالن و مبتالی
به بیماری های 

خاص

در اقامتگاه فرعی
اختیار مالک 
ا اصلی در شهر ی
غیر شهر اصلی

واحدهای مسکونی 
با تأییدیه موقوفه

سازمان اوقاف وامور 
خیریه

واحد مسکونی 
ره مالک یا بهاختیاردر

بردار ثبت شده در 
سامانه ملی امالک 

واسکان

ونی مسکعرضه ملک 
ا برای اجاره یخالی 

ارزش به فروش 
اجاری موضوع ماده 

م ویا .م.ق( 54)
ای روز میانگین قیمته

منطقه موضوع ماده
م ظرف .م.ق(64)

مدت سه ماه از راه 
سامانه اندازی 

در معامالت امالک 
آن سامانه

محل واحد مسکونی 
اشتغال صاحبان 

صنوف، مشاغل از 
جمله گردشگری و 
زیارتی، مؤسسات یا 

فعالشرکتهای 
:به شرط)

دارا بودن مجوز-1
عدم ممنوعیت -2

فعالیت مسکونی
ثبت در سامانه-3

اطالع سازمان امور -4
مالیاتی وتامین 

(اجتماعی از موضوع



بهره /عدم ثبت اطالعات ساکن
بردار در کلیه شهرها 

وروستاها در سامانه ملی 
امالک واسکان



پاداش سوت زنی 
جهت اجرای صحیح 
قانون مالیات خانه 

های خالی

ر تشویق گزارشگری مردمی به میزان حداکث
مالیات متعلقه( %5)پنج درصد 

ساز وکار آن طبق 
169ماده8تبصره11بند

مکرر طی آیین نامه ای 
.مشخص گردیده است



نکات قابل توجه مالیاتی در 
:اخذ مالیات خانه های خالی

.مالیات خانه های خالی نیازی به تسلیم اظهارنامه ندارد

آیین نامه اجرایی 42ماده3-3مطالبه مالیات خانه های خالی طبق بند
اظهارنامه صورتحوزه کاری دریافت وپردازشم ازطریق .م.ق2۱9ماده

.می گیرد

.دارد%( 2/5)عدم پرداخت مالیات خانه های خالی، صرفاٌ جریمه دیرکرد

کان بوده و مسئولیت شناسایی خانه های خالی با سامانه ملی امالک واس
به صادر می مأمور مالیاتی ،صرفاً براساس اطالعات سامانه مذکور،برگ مطال

خیل نمی درتعیین وشناسایی خانه های خالی،سازمان مالیاتی د.)نماید
.(باشد



متن ماده قانونی اصالح شده خانه های خالی



متن ماده قانونی اصالح شده خانه های خالی

:با اصالحات و الحاقات بعدی می شود3/۱۲/۱366قانون مالیات های مستقیم مصوب ( مکرر۵۴)متن زیر جایگزین ماده -الف

ماده ( ۷)صره هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای باالی یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی امالک و اسکان کشور موضوع تب-مکرر۵۴ماده 
مان روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از ز۱۲۰این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ( مکرر۱6۹)

:این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می شود( ۵3)ماده ( ۱۱)مذکور، بدون لحاظ معافیت های تبصره 

متعلقهمعادل شش برابر مالیات -سال اول
متعلقهمعادل دوازده برابر مالیات -سال دوم

متعلقه معادل هجده برابر مالیات -سال سوم به بعد
قانون ( ۱۰۰)موضوع ماده )های انبوه سازی پس از هجده ماه از زمان صدورگواهی اتمام عملیات ساختمانی(پروژه )ماه و در طرحواحدهای نوساز پس ز دوازده

.مشمول مالیات موضوع این ماده می شوند( با اصالحات و الحاقات بعدی آن۱۱/۴/۱33۴شهرداری مصوب 
کونی ماه قبل از اتمام مهلت های مذکور، اخطار الزم را به مالک واحد مسوزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، یک

.یا به کدپستی محل آن ارسال کند
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( ۲۹)ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده 

ر صدر ماده ، که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور د۱۴/۱۲/۱3۹۵جمهوری اسالمی ایران مصوب 
.اعمال می شود

بیست و پنج صدم یزمممالیات موضوع این ماده تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای باالی یکصدهزار نفر جمعیت به استناد مرکز آمار ایران  به یک
برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجراء است( ۲۵/۱)



:شودقانون، الحاق می( مکرر۱6۹)به ماده ( ۸)متن زیر به عنوان تبصره -ب
-۸تبصره 

امکان اظهار ،اتوزیر راه  و  شهرسازی مکلف است ظرف حداکثر سه ماه پس از الزم االجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابالغ دستورالعمل نحوه ثبت اطالع-۱
قانون برنامه ششم توسعه ( ۲۹)برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده رایگان اطالعات مربوط به امالک تحت تملک و محل اقامت یا بهره

.را در سامانه ملی امالک و اسکان شور ر تمام مناطق کشور فراهم کند
ثر ظرف مدت کدامالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطالعات امالک تحت تملک خود را  با تعیین نوع بهره برداری، ح

دستورالعمل مصوب ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، بر اساس. دوماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی امالک و اسکان کشور ثبت کنند
.شودعالی امنیت ملی انجام میشورای

وماه پس از انتشار حداکثر ظرف مدت د(  یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان)سرپرستان خانوارهای تک نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را -۲
حت تملک عالوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می تواند یکی از واحدهای ت. این تبصره، در سامانه امالک و اسکان کشور ثبت نمایند( ۱)دستورالعمل مذکور در بند

از اعضای خانوار باشد، در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی. خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید
اقامتگا ههای . ایدتواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نمخانوار مذکور می

یین و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است آیین نامه اجرائی مربوط به تع. این قانون نمی شوند( مکرر۵۴)موضوع این بند مشمول مالیات مندرج در ماده 
رتخانه های ماه پس از الزم االجراءشدن این تبصره، با همکاری وزاشناسایی خانوار اعم از مشمولین و غیرمشمولین دریافت یارانه و اتباع خارجی را ظرف مدت دو

شور را در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اطالعات مربوط به خانوارهای ک. کشور و امور خارجه تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند
.اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد

ارائه اسناد مثبته بانهادانشجویان، طالب، دانش آموزان، شاغالن و مبتالیان به بیماری های خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، ت-3
این ( مکرر۵۴)از جمله گواهی پرداخت حق بیمه برای شاغالن و گواهی اشتغال به تحصیل، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات موضوع ماده 

این بند شامل االجراءشدن این تبصره، با همکاری دستگاههای مربوطه آیین نامه اجرائیوزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت وماه پس از الزم. قانون را دارند
.نحوه  صحت سنجی اسناد موضوع این بند را تهیه و ابالغ نماید

متن ماده قانونی اصالح شده خانه های خالی



عیتی ارند و ممنوواحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی، مؤسسات یا شرکتهای فعال که مجوز از دستگاه مربوطه د-۴
سازمان تأمین ر وبرای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطالعات در سامانه امالک و اسکان کشور و در صورت اطالع سازمان امور مالیاتی کشو

.این قانون معاف هستند( مکرر۵۴)اجتماعی، از مالیات موضوع ماده 

و اسکان بردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی امالکواحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره-۵
این قانون خواهد ( مکرر۵۴)مالیات سال اول موضوع ماده %( ۲۰)کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفاً مشمول جریمه ای معادل بیست درصد

ور ثبت نشده بردار آنها هر یک جداگانه درسامانه ملی امالک و اسکان کششد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای باالی یکصد هزار نفر جمعیت که مالک و بهره
وسط مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعالم  شده ت. این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه می شوند( مکرر۵۴)باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده 

شمول مالیات د ممورخود یا بهره برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تأیید کنند؛ در غیر اینصورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب 
شمول این مالیات تواند با ارائه اسناد مثبته ازدر صورت عدم اعالم بهره بردار یا ساکن، مالک می. شونداین قانون یا جریمه موضوع این بند می( مکرر۵۴)موضوع ماده 

درج در ماده در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک عالوه بر پرداخت مالیات من. خارج شود
داشتن یا نداشتن سامانه باید به گونه ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستأجر مبنی بر. این قانون، مشمول جریمه ای معادل مالیات متعلقه می شود( مکرر۵۴)

ردی که اقامتگاه ر صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به ف. آزمایی نماید، در غیر این صورت مسؤولیتی متوجه موجر نخواهد وداقامتگاه اصلی را راستی
این قانون تلقی شده و حسب مورد ( مکرر۵۴)اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده 

.این قانون خارج است( ۵3)شود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده این قانون یا جریمه موضوع این بند می( مکرر۵۴)مشمول مالیات موضوع ماده 

ک خود، ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملکلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یک-6
مالیات سال معادل ایاطالعات جدید را در سامانه امالک و اسکان کشور ثبت نمایند، در غیر این  صورت به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه

.این تبصره هستند( ۱)واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، مشمول حکم بند . این قانون می شود( مکرر۵۴)اول ماده 
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خدمات این ماده، دستگاههای اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک،( ۱)پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره -۷
دارک مانند اد و مناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پالک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسن
آن را صرفاً با مثالو اگواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابالغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی 

همچنین حداکثر ظرف .أخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه امالک و اسکان کشور ارائه کنند
فی را بر اساس رمصمدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن این تبصره، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضالب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض 

.اطالعات مندرج در سامانه امالک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند

ترین پلکان قیمتی هایی که ساکنان آنها در سامانه امالک و اسکان کشور، خوداظهاری نکرده اند را با باال(کنتور)وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر-۸
.محاسبه نماید

ای ی مرکز ملی فضکلیه ستگاههای اجرائی و خدمت رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک-۹
م نمایند و أخذ عالمجازی با استفاده از پایگاه اطالعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه امالک و اسکان کشور تعیین می شود، است

گاههای اجرائی، تبادل اطالعات موضوع این ماده بین دست. هرگونه اطالعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می شود
.رایگان می باشد

فاده در ثبت اطالعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه امالک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی کند و مبنای مالکیت جهت است-۱۰
دلیل رأی قضائی از جمله مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن یا عدم امکان انتقال به. دستگاههای اجرائی یا محاکم قضائی نیست

در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه امالک و اسکان. این قانون است( ۲۴۴)انحصار وراثت، هیأت حل اختالف موضوع ماده 
.کشور را در جلسه هیأت حل اختالف مالیاتی ارائه کند

متن ماده قانونی اصالح شده خانه های خالی



ره شامل تعیین بصن توزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطالعات آیین نامه های اجرائی ای-۱۱
این تبصره، سازوکار شناسایی امالک غیرقابل ( ۷)نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاهها به سامانه امالک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند 

مالیات متعلقه و سایر آیین نامه های مرتبط را حداکثر ظرف مدت ( %۵)این تبصره، تشویق گزارشگری مردمی به میزان حداکثر پنج درصد ( ۱۰)انتقال موضوع بند 
.دوماه پس از الزم االجراء شدن این قانون تهیه و ابالغ نماید

لس شورای ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون های اقتصادی و عمران مجوزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این تبصره هر دو
ین تبصره معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر کارکنان دستگاههای اجرائی که از اجرای ا. اسالمی ارائه نماید

.استنکاف نمایند، به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسالمی حکوم می شوند

.شودافزوده می« یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته»بعد از عبارت « با شرط وثاقت و امانت»قانون، عبارت ( ۲۴۴)ماده ( ۲)در بند -ج

اریخ  شنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسالمی  تصویب شد و در تواحده در جلسه علنی روز چهارقانون فوق مشتمل برماده
.به تأیید شورای نگهبان رسید۲6/۹/۱3۹۹

محمدباقر قالیباف

متن ماده قانونی اصالح شده خانه های خالی



"اطالعیه در خصوص درج اطالعات ملکی و سکونتی در سامانه ملی امالک و اسکان کشور"

کلیه سرپرستان خانوارها اعم از شهری و روستایی، مالک و "، ۱3۹۹مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب دی ماه ۵۴بر اساس تکلیف مقرر در اصالحیه ماده 
تی، تعاونی شهری و با مالکیت های رسمی، وکال)و امالک تحت مالکیت خود ( اقامتگاه)مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلفند اطالعات محل سکونت 

. "در سامانه امالک و اسکان کشور درج نمایند۱۴۰۰/۰۱/۱۹ماه از تاریخ ۲را ظرف مدت ( روستایی

ک و اسکان کشور به مطابق با جدول زمانبندی ذیل، به سامانه ملی امال( سرپرست خانوار)بدین منظور سرپرستان خانوار می توانند  بر اساس آخرین رقم کد ملی خود 
.مراجعه نمایند  https://amlak.mrud.irآدرس

ن سامانه کلیه سرپرستان خانوار می توانند بدون در نظر گرفتن آخرین رقم کد ملی خود برای درج اطالعات مذکور به ای۱۴۰۰/۰۲/۱۰شایان ذکر است از تاریخ 
.مراجعه نمایند

.سال سن دارند، اتباع خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در آینده اطالع رسانی خواهد شد۱۸ثبت نام اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی که کمتر از -تبصره

خدمات دفاتر ازانجام خوداظهاری از طریق سامانه در اینترنت و با رایانه شخصی بصورت رایگان برای عموم فراهم می باشد لیکن درصورت تمایل به استفاده 
.پیشخوان دولت با هزینه شخصی نیز امکان پذیر است



"اطالعیه در خصوص درج اطالعات ملکی و سکونتی در سامانه ملی امالک و اسکان کشور"

تاریخ مراجعه به سامانهآخرین رقم کد ملی سرپرست خانوار

1400/01/19(نه)9

1400/01/20

1400/01/21(هشت) 8

1400/01/22

1400/01/23(هفت)7

1400/01/24

1400/01/25(شش)6

1400/01/26

1400/01/27(پنج)5

1400/01/28

1400/01/29(چهار) 4

1400/01/30

1400/01/31(سه)3

1400/02/01

1400/02/02(دو)2

1400/02/03

(یک)۱

1400/02/04

1400/02/05

1400/02/06

1400/02/07

1400/02/08(صفر)۰

1400/02/09

۱4۰۰/۰3/۱9لغایت۱4۰۰/۰2/۱۰از تاریخکلیه کد های ملی

جدول زمابندی مراجعه به سامانه ملی امالک و اسکان کشور جهت درج اطالعات سکونتی و ملکی


