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شناسه

مقررات – دستور جلسه شماره ()1

تاریخ

98/11/28

بررسی مبداء زمان اجرای ماده  13اصالحیه آیین نامه بند (ه ـ) تبصره ( )5قانون بودجه سال  97در خصوص پذیرش هزینه تنزیل
عنوان
مرجع طرح
موضوع

اسناد خزانه اسالمی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
سندیکای شرکت های ساختمانی ،انجمن شرکت های پخش دارو و مکمل های ان سانی ایران ،کمی سیون حقوقی و حمایت های
قضایی و مقرراتی اتاق ایران

طبق بند (هـ) تبصره  5قوانین بودجه سنواتی ،دولت موظف گردید اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سهسال
را صادر و به طلبکاران (طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ،خرید تضمینی محصوالت راهبردی (استراتژیک) کشاورزی ،مابهالتفاوت
قیمت تضمینی محصوالت با قیمت فروش ،بیمه محصوالت کشاورزی ،تادیه بدهیهای سازمانهای بیمه پایه سالمت و مطالبات
تولیدکنندگان برق) ،واگذار کند 1.در این ارتباط ،دولت با عنایت به این بند از قانون بودجه ،اقدام به تسویه حساب با فعاالن بخش
خصوصی نمود ،لیکن انتشار این اسناد ،مشکالت و ایراداتی را به همراه داشت .از این جمله که سازمان امور مالیاتی از پذیرش هزینه
های مالی مترتب بر اوراق بدهی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی خودداری مینمود و دارندگان اسناد خزانه اسالمی ،عالوه بر تاخیر
در دریافت مطالبات خود و با از دست دادن درصدی از مبلغ اسمی این اوراق در هنگام فروش در بازار غیررسمی ،مالیات این مابه
التفاوت و تنزیل را نیز باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت می نمودند.
با عنایت به مطالب ف وق ،مشکالت اسناد خزانه اسالمی در دستور کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در طی سالهای  95و
شرح دستور

 96قرار گرفت و در نهایت با پیگیری های به عمل آمده از سوی دبیرخانه و وزارت امور اقتصادی ،در مهر ماه سال  ،97آییننامه
اجرایی بند (هـ) تبصره  5اصالح گردید و به موجب ماده  13این آیین نامه اینگونه مقرر شد که "هزینههای ناشی از تنزیل اوراق
بهادار اسالمی اعم از اسناد خزانه اسالمی ،اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسالمی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد در
صد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های
پیمانکاری مستقیما به آن ها واگذار شده است ،به استناد ماده  147ق.م.م صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت
و حداکثر معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می شود".؛

(پیوست شماره )1لیکن سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره  200/97/131مورخ ( ،97/09/18پیوست شماره )2با این استناد که
آیین نامه ابالغی  15روز پس از درج در روزنامه رسمی الزم االجرا می باشد ،اعالم نموده که هزینه تنزیل اسناد خزانه اسالمی در
حساب مالیاتی صرفاً براساس مقررات مربوطه امکان پذیر است و به عبارت دیگر از تاریخ  97/08/10این هزینه به عنوان هزینه قابل
قبول مالیاتی مورد پذیرش می باشد؛ (پیوست شماره )3در حالیکه آیین نامههای اجرایی قوانین بودجه کل کشور مصوب هیأت وزیران

 1بند ه تب صره  5قانون بودجه  :97دولت ،ا سناد خزانه ا سالمی با حفظ قدرت خرید و با سرر سید تا سه سال را صادر و به طلبکاران (طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ،خرید
ت ضمینی مح صوالت راهبردی (ا ستراتژیک) ک شاورزی ،مابهالتفاوت قیمت ت ضمینی مح صوالت با قیمت فروش ،بیمه مح صوالت ک شاورزی ،تادیه بدهیهای سازمانهای بیمه پایه
سالمت و مطالبات تولیدکنندگان برق) تا سقف نود و پنج هزار میلیارد ( )95.000.000.000.000ریال واگذار کند .بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجههای سنواتی کل کشور
پیشبینی میشود و خزانهداری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول ( )8این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.
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کاشف از اراده واقعی قانون گذار از ابتدای تصویب قانون می باشد و لذا باید قابل تسری به کل سال مالی باشد و از ابتدای سال مالی
 97به عنوان هزینه قابل قبول محسوب شود.

با عنایت به مطالب فوق ،سندیکای شرکت های ساختمانی ،انجمن شرکت های پخش دارو و مکمل های انسانی ایران و کمیسیون
حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق ایران از کمیته ماده  12درخواست نموده اند تا اصالح مبدا زمان اجرای ماده  13اصالحیه
آیین نامه بند (هـ) تبصره ( )5قانون بودجه سال  97در خصوص پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسالمی به عنوان هزینه قابل قبول
مالیاتی در دستور کار قرار گیرد.
 .1ماده  13ا صالحیه آیین نامه ،برای قانون بودجه سال  97بوده ا ست ،لذا باید احکام مربوط به قانون بودجه سال  97و آیین نامه
آن ،از ابتدای همان سال قابلیت اجرا داشته باشد.
 .2اصالحیه آیین نامه بند هــــ تبصره  5قانون بودجه سال  97در روزنامه رسمی منتشر شده است و پذیرش هزینه تنزیل به عنوان
هزینه قابل قبول مالیاتی تنها یک بند آن ا ست و نرخ حفظ قدرت خرید ،بند دیگری در ا صالحیه ا ست ولی سازمان امور مالیاتی در
مورد هزینه تنزیل 15 ،روز پس از انت شار آیین نامه در رو زنامه ر سمی را زمان اجرای آیین نامه مدنظر قرار داده ولی د ستگاه اجرایی
ایرادات و

دیگر مانند وزارت راه و شهرسازی در مورد اجرای حفظ قدرت خرید ،این بند را از ابتدای سال اجرا نموده است.

مشکالت

 .3اسناد خزانه اسالمی بیشتر در  6ماهه اول سال به اشخاص داده شده و به تبع آن ،هزینه های تنزیل مربوط به ابتدای سال 97

مطروحه

است.
 .4براساس قانون توسعه ابزارها ،درآمد حاصل از خرید و فروش اوراق مالی اسالمی معاف از مالیات می باشد ،لذا از آنجایی که درآمد
کسانی که شغل آنها خرید و فروش اوراق است ،مشمول مالیات نمی گردد ،اگر هزینه ای نیز متحمل شده باشند ،به عنوان هزینه
قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمیشود ،لیکن شغل پیمانکاران ،معاف از مالیات نیست و صرفاً این اسناد برای تامین مالی آن ها می باشد
و هزینه های مالیاتی آنان با همین استدالل به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است که در متن ماده  13آییننامه هم
به این مورد تصریح شده است.
مو ضوع در جل سه کارگروه تخ ص صی کمیته ماده  12در تاریخ  98/11/15و با ح ضور نمایندگان دبیرخانه کمیته ماده  ،12معاونت
حقوقی ریا ست جمهوری ،وزارت امور اقت صادی و دارایی ،سازمان برنامه و بودجه ،کمی سیون احداث اتاق ایران ،کمی سیون حقوقی

جمعبندی

حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران ،اتاق اصناف ،شورای گفتگوی خراسان رضوی ،سندیکای شرکت های ساختمانی و شرکت مپنا

جلسه

برر سی گردید و مقرر شد با توجه به ا ستعالم صورت گرفته دبیرخانه کمیته ماده  12از معاونت حقوقی ریا ست جمهوری ،نماینده

کارگروه

این معاونت ،مو ضوع را در ا سرع وقت پیگیری نمایند تا پا سخ معاونت حقوقی به دبیرخانه کمیته ماده  12ار سال گردد ،در صورت

تخصصی

عدم دریافت پاسخ و یا چنانچه پاسخ معاونت حقوقی به درخواست فعاالن بخش خصوصی منفی بود ،موضوع در صحن اصلی کمیته
ماده 12مطرح گردد .اهم نظرات نمایندگان دستگاه های اجرایی در جلسه کارگروه به شرح ذیل است:

نماینده سازمان امورمالیاتی
سارا مالشاهی ،رییس گروه فنی مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی بیان نمود بند هـ قانون بودجه سال  97تنها به امکان تسویه
بدهی های دولت از طریق اسناد خزانه اسالمی اشاره کرده است و بند (ل) آن نیز در خصوص معافیت مالیاتی این اسناد است ،لذا
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حکمی در مورد اینکه هزینه های تنزیل به عنوان هزینه های قابل قبول باشند ،در قانون بودجه وجود ندارد .همچنین طبق ماده 147
قانون مالیات های مستقیم ،درآمدهایی که معاف از مالیات هستند ،هزینه های آن ها ،قابل قبول نمی باشند.
وی در ادامه افزود دولت در مقام لطف به پیمانکاران یک آیین نامه ای را نوشته است که در آن ،هزینه های تنزیل را به عنوان هزینه
قابل قبول اعالم کرده است ،ولی این آیین نامه خالف قانون بودجه و قانون مالیات های مستقیم می باشد .به عالوه آنکه براساس ماده
 30آیین نامه داخلی هیأت دولت ،مصوبات دولت 15 ،روز پس از انتشار در روزنامه رسمی ،الزم االجرا می باشد و لذا از آنجایی که در
مهر ماه سال  97آیین نامه اصالحی در روزنامه رسمی منتشر شده است ،قابلیت اجرا برای سازمان امور مالیاتی از آن تاریخ به بعد را
دارد.
مالشاهی اظهار نمود در حال حاضر سازمان امور مالیاتی در اجرای این مصوبه ،هزینه هایی را که قبل از سال  97ایجاد شده ولی در
سال  97ادامه داشته است را به عنوان هزینه قابل قبول می پذیرد و اگر درخواست این باشد که این آیین نامه از ابتدای قانون بودجه
سال  97اعمال گردد ،اوالً هیأت وزیران باید مجدداً مصوبه صادر نماید و دوما دیگر به هزینه های قبل از سال  97تسری داده نخواهد
شد و فقط برای اوراقی خواهد بود که سال  97منتشر شده اند.
نماینده وزارت امور اقتصادی ودارایی
مهدی بنانی ،رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان نمود براساس قانون توسعه ابزارها،
درآمد حاصل از خرید و فروش اوراق مالی اسالمی معاف از مالیات می باشد ،لذا از آنجایی که درآمد کسانی که شغل آنها خرید و
فروش اوراق است ،مشمول مالیات نمی گردد ،اگر هزینه ای نیز متحمل شده باشند ،به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته
نمیشود ،لیکن شغل پیمانکاران ،معاف از مالیات ن یست و صرفاً این اسناد برای تامین مالی آن ها می باشد و هزینه های مالیاتی
آنان با همین استدالل به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است که در متن ماده  13آیین نامه هم تصریح شده است.
نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
محمد فرشکاران ،نماینده سازمان برنامه و بودجه اظهار نمود دولت از سال  61مصوبه ای را داشته است که برای دستگاه های اجرایی
در مورد الزم االجرا شدن مصوبات خود ،تعیین تکلیف نموده و زمانی که ذینفع یک مصوبه ،اشخاص حقیقی و دستگاه های اجرایی
باشند 15 ،روز پس از انتشار آن مصوبه در روزنامه رسمی قابلی ت اجرا وجود دارد و زمان اجرا در آیین نامه نیز عطف بماسبق نشده
است ولی از سوی دیگر قانون بودجه یکساله می باشد؛ لذا در خصوص این آیین نامه این اختالف وجود دارد.
نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری
امین قاسم پور ،نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان نمود ایراد سازمان امور مالیاتی اگرچه به لحاظ شکلی درست است ولی
با ماهیت تطبیق ندارد و روح حاکم بر این آیین نامه این است که زمان اجرای آن از ابتدای سال  97باشد و اینکه این آیین نامه خالف
قانون است یا خیر ،نهادهای نظارتی خاص خود را دارد ،لیکن هیأت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسالمی آن را تایید نموده و دیوان
عدالت اداری نیز تاکنون رایی مبنی بر ابطال این آیین نامه صادر نکرده است.
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 پیشنهاد اول :معاونت حقوقی ریاست جمهوری زمان اجرای اصالحیه آیین نامه بند هـ تبصره  5قانون بودجه سال ( 97به شمارهپیشنهاد
دبیرخانه

 /94141ت  55455هـ مورخ  )97/07/17را از ابتدای سال  96اعالم نماید.
 پی شنهاد دوم( :در صورت عدم تحقق یا عدم ضمانت اجرایی پی شنهاد اول برای ذینفعان) هیأت محترم وزیران طی م صوبه ایزمان اجرای اصالحیه آیین نامه بند هـــ تبصره  5قانون بودجه سال ( 97به شماره  /94141ت  55455هـــ مورخ  )97/07/17را از
ابتدای سال  97اعالم نماید.
 .1م ستندات قانونی به ویژه بند هــــ تب صره  5قانون بودجه سال  ،97آیین نامه اجرایی بند هــــ تب صره  5قانون بودجه سال ،97

فهرست
مستندات و

بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره شماره  200/97/131مورخ  97/09/18و پاسخ دفتر فنی سازمان امور مالیاتی"
 .2نامه شماره  98 -61854مورخ 98/10/02

مدارک

 .3نامه شماره  98/126مورخ  98/09/04انجمن شرکت های پخش دارو و مکمل های انسانی ایران خطاب به اتاق ایران

پشتوانه

 .4نامه شـــماره /10/1/13461ص مورخ  98/10/29دبیرخانه کمیته ماده  12خطاب به معاونت حقوقی ریاســـت جمهوری جهت
استعالم
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2/10/2020

ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ/200/97/131 :ص

ﺑﺎزﮔﺸﺖ

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ/200/97/131 :ص
ارﺳﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺻﻼﺣﯿﻪ آ ﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻨﺪ )ﻫـ( ﺗﺒﺼﺮه ) (5ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  1397ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

ﺷﻤﺎره ﺳﻨﺪ/200/97/131 :ص

ﺷﻤﺎره/131/97/200 :ص

ﮐﺪ ﺳﻨﺪ :م131//147/148/
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻨﺪ :ﻣﻌﺘﺒﺮ

ﺗﺎرﯾﺦ18/09/1397 :

داﻧﻠﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ
اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه :ر ﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر )ﺳﯿﺪ

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
131

ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﺪ1397/09/18 :

97

ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻘﻮی ﻧﮋاد(

147-148

م

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﻬﺮ و اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

اﻋﻄﺎﯾﯽ
وﺗﺨﻔﯿﻔﺎت
ﺳﻮد
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ

ادارات ﮐﻞ اﻣﻮرﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ /ذﯾﻨﻔﻌﺎن

ﻣﻮﺿﻮع

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ

اﺻﻼﺣﯿﻪ آ ﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻨﺪ )ﻫـ( ﺗﺒﺼﺮه ) (5ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن

ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  1397ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

*در ﺧﺼﻮص ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﻧﻈﺎرت

ﺑﺮ ﺑﻨﺪ ه ﺗﺒﺼﺮه  8ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل
1374

ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺻﻼﺣﯿﻪ آ ﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻨﺪ )ﻫـ( ﺗﺒﺼﺮه ) (5ﻣﺎده واﺣﺪه
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  1397ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻃﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ /94141ت 55455ﻫـ
ﻣﻮرخ  17/07/1397ﻫﯿﺄت ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان ،ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺑﻼغ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ
) (4آن ،ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ) (13ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ /12155ت  55246ﻫـ
ﻣﻮرخ  09/02/1397ﻫﯿﺄت ﯾﺎدﺷﺪه اﻟﺤﺎق و در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺷﻤﺎره 21437
ﻣﻮرخ  25/07/1397آﮔﻬﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای اﻃﻼع و اﺟﺮا ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﺎده  -13ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻨﺰﯾﻞ اوراق ﺑﻬﺎدار اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻢ از اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ،

اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺎﯾﺮ اوراق ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه و ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺻﺪدرﺻﺪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﺮﻋﻬﺪه دوﻟﺖ اﺳﺖ و در ﻗﺒﺎل ﻃﻠﺐ اﺷﺨﺎص از دوﻟﺖ
ﺑﺎﺑﺖ درآﻣﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻌﺎف ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
واﮔﺬارﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ) (147ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای
اﺷﺨﺎص درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه اوراق ﻣﺬﮐﻮر از دوﻟﺖ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻮد ﻣﻮرد
اﻧﺘﻈﺎر ﻋﻘﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد26/8-45.
ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻘﻮی ﻧﮋاد
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر
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آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻨﺪ )ر( ﺗﺒﺼﺮه )(5
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  1382ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮا :ﭘﺎﻧﺰده روز ﭘﺲ از

ﻣﺪت اﺟﺮا:

ﻣﺮﺟﻊ ﻧﺎﻇﺮ:دادﺳﺘﺎﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ

اﻧﺘﺸﺎر در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ

ﻣﻄﺎﺑﻖ

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﮐﺸﻮر

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ

ﻧﺤﻮه اﺑﻼغ :ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ/ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ

ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ

ﮐﻪ دراﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﻘﺮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺳﻮم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺪون ﻗﯿﺪ
ﺷﺮط وﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ

دﻓﺎﺗﺮ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﺮاﺳﯽ آن

ﮐﻤﮑﻬﺎی ﺑﻼﻋﻮض ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻮﭼﮏ ،ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان

وﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺳﺎل
ﻣﺎﻟﯽ  85ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
* 2%آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺟﺰء ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
*ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ در ﺧﺼﻮص ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮ
دوﻟﺘﯽ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺧﺼﻮص دادﻧﺎﻣﻪ ﻫﯿﺎت
ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﺷﻤﺎره
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺗﺎﺋﯿﺪ
ﻣﻮرخ
4/30-71433/8714
 28/11/1380وزارﺗﯽ
ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ درآﻣﺪ
ﻫﺎی ﻣﻌﺎف وﻣﺸﻤﻮل
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان
ﻣﻮﺿﻮع آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺎده )(17
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻮ ﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر و
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ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ/200/97/131 :ص

اﺻﻼح ﻣﺎده ) (113ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و…

*  2%ﺳﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ) (1ﺗﺒﺼﺮه
 8ﻗﺎﻧﻮن

ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ

*ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش دو در ﻫﺰار ﻓﺮوش

ﻣﺎده  -147ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮر

ﻣﯽﮔﺮدد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ...

ﻣﺎده  -148ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ﻓﻮق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ در ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ:

... -1

ﺟﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

*ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺳﻨﻮات

ﻗﺒﻞ از  68ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از  68ﺑﻪ ﻫﯿﺎت
 3ﻧﻔﺮی ﻣﯽ رود
*ﻧﺤﻮه ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﻨﺎد

ﻋﺎدی

ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ
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