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 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

  

( 6( بنهد  د( تبرهره  2راهررا اها)  نظر به  رهرترا راهررا لامهر متهرررا در ررنهتاا نظها، دریمهدا تاینه  رنهتان  ت 

پیمانکااران  مالیاات و واوارا ار ا اوا ودر دریااوتی ا  وایادوای تولیادی ودررد;" له  متهرر مه  لهر لشهتر 1400قانتن بتدا  نهار 

( قاانون برناماه ششاو توساحه میال اساتارار وایاد تولیادی 6( ماادر )2( و )1طرح )پروژر(وای واقع در استان به یساب استان با روایت اج ای )

"ا ردرررا لر رمتر مالیات  ل  منئتلیا رنیدگ  ب  پرتنده مالیهات  متدیهان درررا دت یها  نهد معهر ت الیها در .شود منظور می

تاا نهاامان رنهیدگ ا ملالبه  ت ترهتر مالیهاا ت عهترر   باشند ت یا در ررنتاا نیانها درر م  د رنتان رر عهدهدت یا  ن

 رناا متظفند: تا معتر شده تا  درررا یک یا  ند معر ت الیا( ب  ین برخ  را پرتنده

نههه، مالیههاا ت عههترر  ررا  ا در پایههان تههر مههاه دو یااا دنااد میاال وحالیاات در یااس یااا دنااد اسااتاندرخرههتم متدیههان درررا  1)

تاا ذیربل رر مشخم ت مالیاا ررا  رتاتده نه، نایر رنتان تا رر اها ااباهای  ردیهد دریمهدا به  دتتهر  رتاتده رنتان

تاا ذیههربل  عنههابدرراا ترههتر ت رنههتردرد مالیههات  رعههم، تهها رقههدر، شا، اههها منظههتر شههدن مالیههاا ذیههر لههد دریمههدا رنههتان

تها ت منهالع عشهایرا رر عنهر مهترد بها رعایها متهرررا به  عنهار  تاا دتیارا شهردررارترا پذیرد ت عترر  نه، 

تا ت  تهاا ترمانهدررا تاا دتیارا تمرلا تاته تاررا لشتر ت ردرررا لر رمهتر مالیهات  ذیهربل اهها تتایه  بهین شههردررا

 ردرررا لر رمتر عشایرا ترریا نمایند.

یههان تههر مههاه نههه، مالیههاا تهها ت عههترر  رنههتان ذیههربل رر مشههخم ت ا در پایااس میاال وحالیاات(درخرههتم متدیههان درررا 2

تاا نه، رنهتان رعه، را عمردهرد ت ررا  رتهاتده رر اهها ااباهای  ردیهد دریمهدا به  دتتهر عنهابدرراا ترهتر ت  مالیاا

ترر  ذیهربل رهترا پهذیرد ت عه  رنتردرد مالیات  رعم، تا رقدر، شا، اها منظتر شدن مالیاا ذیهر ردیهد دریمهدا رنهتان

تا ت منالع عشایرا رر عنر مترد با رعایا مترررا ب  عنار تمرلا تاته تاررا لشهتر ت  تاا دتیارا نه، شهردررا

تا ت ردرررا لهر رمهتر عشهایرا ترریها  تهاا ترمانهدررا تاا دتیارا ردرره لر رمتر مالیات  ذیربل اها تتای  بهین شههردررا

 نمایند.
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