
 210/99/71بخشنامه: 

کل کشرررررور با  1399و  1398( قوانین بودجه سرررررا  های 6) تبصرررررر  بند )ک( 1( یا جزء 8) تبصرررررر  ( بند )ج(1ی هم زمان مقررات جزء )اجرا

 1( یا جزء 8) تبصر  ( بند )ج(1مقررات قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت ها یا نرخ صفر مالیاتی اجرای هم زمان مقررات جزء )

کل کشور با مقررات قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت ها یا نرخ صفر  1399و  1398قوانین بودجه سا  های ( 6) تبصر  بند )ک(

 مالیاتی

 

 210/99/71 شماره:

 1399/10/17 تاریخ:

( 6بند )ک( تبصررررررر  ) 1( یا جزء 8( بند )ج( تبصررررررر  )1جزء ) 99 71  

 132کل کشررررورد ماد   1399و  1398قوانین بودجه سررررا  های 

 قانون مالیات های مستقیم و ...

 م/س

 امور مالیاتی شهر و استان تهران مخاطبان/ ذینفعان

 ادارات کل امور مالیاتی

( قوانین 6بند )ک( تبصرررررررر  ) 1( یا جزء 8( بند )ج( تبصرررررررر  )1اجرای هم زمان مقررات جزء ) موضوع

با مقررات قانون مالیات های مسرررتقیم در خصررروص  کل کشرررور 1399و  1398بودجه سرررا  های 

 معافیت ها یا نرخ صفر مالیاتی

به  با عنایت به سوووت و  ب  باا ا    شد شووواه بر  رت اع با  عمان  شعتفه  با نت با فشم لووویش  ا نات 

بنا  1( یا جزء 8( بنا )ج( ت صشه )1،  م ز ان با  جش ی  قشر   جزء )درآمد حاصل از صادرات کاال و خدمات

  قشر    ب رب: کل کشتر باین بسنله 1399ب  1398( قت فنن بتبجه سان  ای 6)ک( ت صشه )

قافتن  ا نا   ای  سووووووهقنم به بر  ا  141 عمان فشم لوووووویش  ا نات   تدووووووت   ابه  .1

 نتع  1399 غایت  1397حالل  ز لابر   کاو ب خا ا  بش ی عملکشب سان  ای 

ع ق  قشر    عال   بافک  شکزی به چشخه  به بشعشووووت  رز حالوووول  ز لووووابر  

 قهصوووابی کشوووتر با رعایت  قشر    شبتع    باشوووا. لوووابر   ب   کشوووابرزی ب 

 ز شوووومتن  ین حکم  1399ب  1398خا ا   ن  ب  اناسوووو  بش ی عملکشب سووووان  ای 

  سهثن   سهنا.

نات   تدووووووت  بنا )ه(  ابه  .2 قافتن  حکام ب ئم  بشفا ه  ای  45 عمان  با نت  ا 

تسبه کشتر به ستب تیاب  فشم تسبنش  رز حالل  ز لابر   بر عملکشب سان  ای ت



ع ق  قشر    عال     نتع به بشعشووت  رز حالوول  ز لووابر   1399 غایت  1397

بافک  شکزی به چشخه  قهصابی کشتر با رعایت  قشر    شبتع    باشا. لابر   

 ز  1399ب  1398 ای ب   کشابرزی ب خا ا   ن  ب  اناس  بش ی عملکشب سان 

 شمتن  ین حکم  سهثن   سهنا.

قافتن  ا نا   132ب  81 عمان سووووایش  با نت  ا با فشم لوووویش  ا نات )  ز جمله  ت ب  .3

لووووونبه  ب  با نت –قافتن چگتفگ   ب ره  ناعق  ز ب تجاری  13 ای  سوووووهقنم،  ابه 

کت  ا ب  ای ب ف  بننان ب پارک  ای علم ب  نابری  تدووووت  قافتن حمایت  ز شووووش

 ارغ  ز بشعشوووت  رز   تسوووسوووا  ب ف  بننان ب تجاری سوووازی فت بری ب  خهش عا (

  فاا، با رعایت  قشر    شبتع   کان پذیش    باشا. حالل  ز لابر  

 محمود علیزاد 

 معاون حقوقی و فنی مالیاتی

ترررررررررررررررررررررراریرررررررررررررررررررررر  

 ب شنا ه    ابق :اجرا

مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردت 

 ب شنا ه    ابق :اجرا

 :  نزیک /سنسهم نحو  ابالغ  فهظا    ا نات ب بسهاف  مرجع ناظر:

          

  

 






















