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 هخاطباى/ ریٌفعاى

 اهَر هالیاتی شْر ٍ استاى تْراى

 ادارات کل اهَرهالیاتی

  

   رسیذگی ّای هالیاتی ٍ بخشَدگی جراین اًجوي ّای علوی هَضَع

ّای ػلوی تا تَجِ تِ سَاالت ٍ اتْاهات هغطح شسُ زضذصَص ًحَُ حساتطسی ٍ اًجام فطآیٌسّای هالیاتی زض ذصَص اًجوي
 زاضای هجَظ اظ ٍظاضت ػلَم، تحمیمات ٍ في آٍضی، تسیٌَسیلِ همطض هی زاضز:

ّا ٍ ّای تؼسی آى ووهحیٍِ اصال 1366ّای هستمین هصَب لاًَى هالیات 139هازُ « ی»ًظط تِ ایٌىِ تِ هَجة تٌس -1
ّای غیط ّا ٍ تشىلای، احعاب ٍ اًجويّسایای زضیافتی ًمسی ٍ غیط ًمسی ٍ ّوچٌیي حك ػضَیت اػضای هجاهغ حطفِ

العحوِ اػضای آًْا زٍلتی وِ زاضای هجَظ اظ هطاجغ شیطتظ تاشٌس ٍ ٍجَّی وِ تِ هَجة لاًَى ٍ همطضات هطتَط اظ زضآهس یا حك
جاهغ هعتَض ٍاضیع هی شَز، اظ پطزاذت هالیات هؼاف/ هشوَل هالیات تِ ًطخ صفط است ٍ اظ عطفی ػوسُ هٌاتغ وسط ٍ تِ حساب ه

ّا ٍ ّسایای زضیافتی ًمسی ٍ غیط زضآهسی اًجوي ّای ػلوی زاضای هجَظ اظ ٍظاضت ػلَم، تحمیمات ٍ في آٍضی اظ هحل ووه
گطزز تا اظْاضًاهِ هالیاتی ایي گًَِ هَزیاى وِ زض هَػس همطض تسلین  ًمسی ٍ حك ػضَیت اػضا هی تاشس تٌاتط ایي تطتیثی اتراش

لاًَى هالیات ّای هستمین هَضز  219آییي ًاهِ هَضَع هازُ  29هی گطزز حك الومسٍض زض اجطای همطضات تثصطُ الحالی تِ هازُ 
 پصیطش ٍالغ گطزز.

-ّای هصوَض وِ زض ّیأتّای اًجويزضذصَص پطًٍسُ فَق ٍ ّوچٌیي 1زض صَضت ػسم اهىاى اًجام هطاتة هصوَض زض تٌس  -2

ّای حل اذتالف هالیاتی هغطح هی تاشٌس الظم است تطتیثی اتراش گطزز وِ زضآهس هشوَل هالیات هَزیاى هَصَف زض اجطای 
اضن حتی االهىاى اظ عطیك ضسیسگی تِ اسٌاز ٍ هس 27/11/1380لاًَى هالیات ّای هستمین هصَب  97هازُ  2همطضات تثصطُ 

 تؼییي گطزز.

 13هازُ  6ٍ  5ّای ٍ ضزیف 27/12/1392هَضخ  23997/200ترشٌاهِ شواضُ  7ٍ  4تا تَجِ تِ ایٌىِ تِ هَجة تٌسّای  -3
ّای ػوسُ هٌاتغ زضآهسی اًجوي 31/4/1394ّای هستمین هصَب لاًَى هالیات 169هازُ  3ًاهِ اجطایی هَضَع تثصطُ آییي

 169ٍ هازُ  27/11/1380ّای هستمین هصَب هىطض لاًَى هالیات 169الت هَضَع هازُ فَق هشوَل اضسال فْطست هؼاه
ًیست ٍ اظ عطفی ًظط تِ ایٌىِ تطای زضیافت ووه ٍ جَائع ٍ ّسایای تالػَض  31/4/1394ّای هستمین هصَب لاًَى هالیات

ّای هالیاتی ای الظم زض ضسیسگیطفِ ّای حتاشس. لصا الظم است هطالثتٍ حك ػضَیت اػضا ًیاظی تِ صسٍض صَضتحساب ًوی
 تِ جطاین هَضَع هَاز اذیط الصوط اًجام پصیطز.

  



ّای فَق ٍ زض ضاستای تىطین اضتاب ضجَع ٍ تا تَجِ تِ هاّیت فؼالیت اًجوي 3ٍ  1تا ػٌایت تِ هطاتة هٌسضج زض تٌسّای  -4
لاًَى هالیاتْای هستمین  169ن هَضَع هازُ ػلوی هَضز ًظط الظم است تطتیثی اتراش گطزز تا زض ذصَص ترشَزگی جطای

لاًَى  199ٍ  197ٍ  193ٍ  190ٍ هَاز 27/11/1380هىطض لاًَى هالیاتْای هستمین هصَب  169ٍ هازُ  31/4/1394هصَب 
 3/7-36.هالیاتْای هستمین هَزیاى هصوَض حساوثط هساػست لاًًَی اًجام پصیطز

 سیذ کاهل تقَی ًژاد

 یاتی کشَررئیس کل سازهاى اهَر هال
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