
 49/49/022بخشنامه: 
 12/7/2931  مصوب« کل کشور 1949( قانون بودجه سال 1) تبصره «هـ»ابالغ قانون اصالح بند 

 
 49/49/022شماره: 
 49/44/4949تاریخ: 

 بخشنامه
 الف کل کشور 2931( قانون بودجه سال 2تبصره )« هـ»بند 49 49  

 مخاطبان/ ذینفعان
 امور مالیاتی شهر و استان تهران 

 ادارات کل امور مالیاتی

« کل کشور 2931ن بودجه سال ( قانو 2تبصره )« هـ»قانون اصالح بند  ابالغ موضوع
 12/7/2931مصوب 

مصوب  «کل کشور 2931( قانون بودجه سال 2تبصره )« هـ»قانون اصالح بند » به پیوست تصویر
 4949آبان ماه سال  02مجلس شورای اسالمی مندرج در روزنامه رسمی مورخ  04/7/4949

شرکت ملی نفت ایران مکلف است مبلغ شصت هزار میلیارد » جمهوری اسالمی ایران مبنی بر اینکه
را به  ( ریال از منابع دریافتی خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی ها و پاالیشگاهها060666066606660666)

صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می شود واریز کند. سازمان برنامه و بودجه 
%( مبالغ واریزی را به صورت ماهانه به دستگاههای اجرایی ذیربط در 266کشور موظف است صد در صد )

ابالغ  «فالت اختصاص دهد.سقف سهمیه های زیر برای خرید قیر مصرفی و پرداخت هزینه های اجرای آس
می شود. نظر به تغییرات ایجاد شده )اختصاص و واریز وجه نقد به جای اهداء مواد اولیه 

توسط  (VB) ( توسط شرکت ملی نفت ایران( در بند مذکور، خرید مواد اولیه قیرVBقیر )
رسای، وزارت جهاد کشاورزی )سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور(، وزارت راه وشه

بنیاد مسکن انقالب اسالمی، وزات کشور )سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور( 
( 40( ماده )6و وزارت آموزش و پرورش از شرکت ملی نفت ایران از شمول معافیت بند )

 02قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج و شرکت ملی نفت ایران مکلف به رعایت ماده 
 به مالیات و عوارض موضوعه خواهد بود.قانون مبنی بر مطال

 امیدعلی پارسا
 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
  

 تاریخ اجرا:
 از تاریخ الزم االجراشدن قانون

 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی( 11)

 مدت اجرا:
 1949تا پایان سال 

 مرجع ناظر:
 دادستانی انتظامی مالیاتی

 نحوه ابالغ:
 فیزیکی/سیستمی
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