
 210/99/67بخشنامه: 

منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و  قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری هند به ارسال

 )مالیات های بر درآمد به انضمام سند الحاقی) پروتکل جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد

 

  

 210/99/67شماره: 

 1399/09/11تاریخ: 

 بخشنامه

  
 م 168ماده  99 67

 مخاطبان/ ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

 موضوع

قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از » ارسال 

مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام سند الحاقی) اخذ مالیات 

 «پروتکل(

قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از »

به پیوست ارسال می گردد. حسب مفاد نامه « انضمام سند الحاقی) پروتکل( فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به

 30اداره کل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه و ماده  1399/07/09مورخ  641/375/565857شماره 

هجری  1400موافقت نامه یاد شده، مقررات موافقت نامه مزبور در جمهوری اسالمی ایران از اول فروردین 

 12میالدی )برابر با  2021میالدی( و در جمهوری هند از اول آوریل  2021مارس سال  21) برابر با شمسی 

 هجری شمسی( اعمال خواهد شد. 1400فروردین ماه 

مقتضی است کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل خالصه اطالعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از 

 ر مورد تهیه و در فواصل زمانی سه ماهه به این معاونت ارسال نمایند .مقررات مزبور را به تفکیک ه

 محمود علیزاده

 معاون حقوقی و فنی مالیاتی

مطابق  : تاریخ اجرا

 بخشنامه
مطابق   :مدت اجرا

 بخشنامه
 : فیزیکی/سیستمینحوه ابالغ دادستانی انتظامی مالیاتیمرجع ناظر:
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