
 

 

 210/1400/8شماره: 

 1400/02/21تاریخ: 

 بخشنامه

  
8 1400 

کل  1392( قانون بودجه سال 72عوارض موضوع بند )

 کشور
 س

 مخاطبان/ ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

 موضوع
هـ مورخ  56865/ت 3271ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 

 مربوط به عوارض نوشابه های گازدار 1400/01/17

 1400/01/17هر  مرور   56865/ت 3271به پیوست تصویب نامه هیأت محترم  زییرم ب بره شرماره 

( 160213کل کشور ردیر  بودجره ) 1392( قانوب بودجه سال 72درخصوص عو رض موضوع بند )

 یل جهت  جم ء  رسال می شود:به شمح ذ 1398تا سال  1393ر جع به نوشابه های گاید ر بم ی سال 

( قانوب  لحاق بمخی مو د به قانوب تنظری  بششری  ی مررمر ت 69( ز )48نظم به  ینکه به موجب مو د )» 

( قرانوب بمنامره پرنا سراله ششر  توسرصه  قتصرادی  31ز بند )ح( ماده ) -1393مصوب  –( 2مالی دزلت )

میررن ب  نحرروه تصیرریج ز ممجررع زضررع  -1395مصرروب  - جتمرراعی ز همهن رری جمهرروری  سررنمی  یررم ب 

( قرانوب بودجره مرنصکر گمدیرده  سرت 160109عو رض نوشابه های گراید ر تیییرم نمروده ز در ردیر  )

زلی تا کنوب ممجع موصوف تشکیل نشده ز عو رضی زضرع نشرده  سرت ز برا توجره بره  ینکره   ر   صرل 

مصرروب  –ات عمررومی کشررور ( قررانوب محاسرر 37( قررانوب  ساسرری جمهرروری  سررنمی  یررم ب  مرراده )51)

ز ت صرمه  لحراقی مراده  -1380مصروب  –( قانوب تنظی  بششی  ی مرمر ت مالی دزلرت 4ماده ) – 1366

 مکرراب ملال رره عررو رض بررا  سررتناد برره  – 1393مصرروب  –( مکررمر قررانوب محاسرر ات عمررومی کشررور 71)

کشور ردی  بودجره کل  1392( قانوب بودجه سال 72ردی  بودجه زجود ند رد  عو رض موضوع بند )

ملیری  ثررم بروده ز قابرل ملال ره  1398تا سال  1393( ر جع به نوشابه های گاید ر  ی سال 160123)

 «نشو هد بود.

  

  

 محمود علیزاده

 معاون حقوقی و فنی مالیاتی



 

 

     

 : هینیکی/سیستمینحوه ابالغ د دستانی  نتظامی مالیاتیمرجع ناظر: -- :مدت اجرا --: تاریخ اجرا

          
 


