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 مدیران کل محترم امور مالیاتی

کل کشور، موضوع تصویب  1401( ماده واحده قانون بودجه سال 17م مالیاتی آیین نامه اجرایی بند )و( تبصره )احکا    

اجرا برای هیئت محترم وزیران )تصویر پیوست( به شرح زیر  1401/03/22مورخ  هـ59936/ت44165نامه شماره 

 شود: ارسال می

 روند: نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می در این آیین -1ماده 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.وزارت:  -1

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.بانک مرکزی:  -3

و فرهنگی ( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی 29های موضوع ماده ) دستگاه های اجرایی: دستگاه -4

از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی که به  -1395مصوب  –جمهوری اسالمی ایران 

 کنند و کمیته امداد امام خمینی )ره( با اذن مقام معظم رهبری. پذیر حمایت می هر شکل از اقشار آسیب

های رفاهی پرداختی  های حمایتـی )به استثنای کمک  رداختها و پ پذیری که از کمک شخاص آسیبااشخاص مشمول:  -5

 شوند. مند می الحسنه بهره دستگاه به کارمندان خود( و تسهیالت قرض

( دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا، موضوع 11سامانه موضوع ماده ) سامانه: -6

که به صورت برخط با سامانه استعالم بانک مرکزی  1399/01/05هـ مورخ 57531/ت509نامه شماره  تصویب

 ارتباط خواهد داشت.

 داری کل کشور. خزانهداری:  خزانه -7

ای معماری و طراحی کند که  نامه، سامانه را به گونه وزارت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ این آیین -2ماده 

 امکانات زیر را فراهم نماید:

 ثبت مشخصات هویتی اشخاص مشمول. -1

 های بانکی )شبا( اشخاص مشمول از بانک مرکزی. حساب  ای )سیستمی( صحت استعالم سامانه -2

 صدور شناسه یکتا. -3



نهاد با استفاده از پایگاه رفاه  سنجی اشخاص مشمول برای دستگاه اجرایی و موسسات خیریه و مردم بررسی و استحقاق -4

 ایرانیان.

داری  ها، خزانه های حمایتی از بانک مرکزی، سازمان هدفمندسازی یارانه ها و پرداخت یافت اطالعات عملکرد کمکدر -5

 های اجرایی حسب مورد. و سایر دستگاه

 ها به تمامی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی یا اتباع خارجی. نگهداری سوابق پرداخت -6

های مالیاتی مندرج در بند )و(  نهاد از معافیت مایتی موسسات خیریه و مردمهای ح ها و پرداخت  برخورداری کمک - 3ماده 

نامه با اعالم  ( این آیین2کل کشور از زمان تکمیل سامانه موضوع ماده )1401( ماده واحده قانون بودجه 17تبصره )

مذکور از سامانه و ارایه آن به سازمان امور مالیاتی کشور خواهد های  وزارت، منوط به دریافت شناسه یکتا بابت هزینه

 .بود

 داود منظور

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 


