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 امٌر مالياتي شير ً استان تيران مخاطبين

 ... اداره کل امٌر مالياتي استان 

قانٌن حذاکثر استفاده از تٌان تٌليذي ً خذماتي در  مٌضٌع
تأمين نيازىاي کشٌر ً تقٌيت آنيا در امر صادرات ً 

 قانٌن مالياتياي مستقيم (104)اصالح ماده 

لاًْى زعاکثؽ اقتفاظٍ اؾ تْاى تْليعي ّ ضعهاتي ظؼ تأهيي ًياؾُاي کهْؼ ّ 
لاًْى هالياتِاي هكتمين  (104)تمْيت آًِا ظؼ اهؽ ياظؼات ّ ايالذ هاظٍ 

 هدلف نْؼاي اقالهي کَ ظؼ ؼّؾ پٌدهٌثَ هْؼش 01/05/1391هًْب 
 ظؼ ؼّؾًاهَ ؼقوي کهْؼ آگِي گؽظيعٍ 19658 تا نواؼٍ 09/06/1391

ضوٌاً تؽضي اؾ هْاظ آى کَ ظاؼاي ازکام . اقت، خِت اخؽاء اتالؽ هي گؽظظ
 .هالياتي هي تانع تَ نؽذ غيل هْؼظ تأکيع لؽاؼ هي گيؽظ

  

 ّ 03/12/1366لاًْى هالياتِاي هكتمين هًْب  (104)ظؼ هاظٍ - 8ماده 
آن بو عنٌان  (%5)پنج درصذ »ايالزات ّ السالات تؼعي آى، ػثاؼت 

کسر ً  (دريـافت کننـذگان ًجـٌه)علي الحساب ماليات مؤدي 
آن بو عنٌان  (%3)سـو درصـذ »زـػف ّ ػـثاؼت « ظرف سي رًز

کسر ً تا پايان ماه  (دريافت کننذگان ًجٌه)علي الحساب مؤدي 
 .خايگؿيي هي گؽظظ« بعذي

  

ايي لاًْى کَ طؽف  (2) کليَ ظقتگاُِاي اخؽايي هْضْع هاظٍ - 9ماده 
لؽاؼظاظ تا پيواًکاؼاى ّ هٌِعقيي ههاّؼ هي تانٌع هکلفٌع هاليات ّ 
ػْاؼٌ هؽتْط تَ ُؽ يْؼت ّضؼيت ؼا ظؽف يک هاٍ اؾ ظؼيافت يْؼت 

ّضؼيت پؽظاضت ًوايٌع ظؼ غيؽ ايي يْؼت ظقتگاٍ هػکْؼ، ههوْل پؽظاضت 
 .ايل هاليات ّ ػْاؼٌ هتؼلك ّ خؽيوَ ُاي هؽتْط تَ آى هي گؽظظ

  

ظّلت هکلف اقت تَ هٌظْؼ تكؽيغ ظؼ پؽظاضت هطالثات - 10ماده 
پيواًکاؼاى طؽزِاي يٌؼتي ّ هؼعًي ظؼ چِاؼچْب تْظخَ قٌْاتي اّؼاق 

ايي اّؼاق هي تْاًع ظؼ تْؼـ اّؼاق تِاظاؼ هؼاهلَ . ههاؼکت هٌتهؽ ًوايع
نْظ ّ تؽاي پؽظاضت هاليات ّ ضؽيع نؽکتِاي ظّلتي اؾ قاؾهاى ضًْيي 

 .قاؾي هْؼظ اقتفاظٍ لؽاؼ گيؽظ
  

کاؼگؽاى ايؽاًي اػؿاهي هْضْع لؽاؼظاظُاي يعّؼ ضعهات فٌي تَ - 12ماده 
ضاؼج اؾ کهْؼ تَ نؽط ظانتي گْاُيٌاهَ نغلي اؾ ّؾاؼت تؼاّى، کاؼ ّ ؼفاٍ 

 .اختواػي اؾ پؽظاضت ُؽگًَْ ػْاؼٌ ّ هاليات هؼاف هي تانٌع
  

افؿايم قؽهايَ تٌگاُِاي التًاظي ًاني اؾ تدعيع اؼؾياتي - 17ماده 
ظاؼايي ُاي آًِا، اؾ تاؼيص الؾم االخؽاء نعى ايي لاًْى تَ هعت پٌح قال اؾ 

نوْل هاليات هؼاف اقت ههؽّط تؽ آًکَ هتؼالة آى تَ ًكثت اقتِالک 



ظاؼايي هؽتْطَ ّ يا ظؼ ؾهاى فؽّل، هثٌاي هساقثَ هاليات هساقثَ گؽظظ ّ 
آئيي ًاهَ . تٌگاٍ ياظ نعٍ طي پٌح قال اضيؽ تدعيع اؼؾياتي ًهعٍ تانع

اخؽايي ايي هاظٍ تَ ّقيلَ هؼاًّت تؽًاهَ ؼيؿي ّ ًظاؼت ؼاُثؽظي ؼئيف 
خوِْؼ ّ ّؾاؼت اهْؼ التًاظي ّ ظاؼايي تا ُوکاؼي ّؾاؼت يٌؼت، هؼعى ّ 
تداؼت تِيَ نْظ ّ زعاکثؽ ظؽف نم هاٍ اؾ تاؼيص الؾم االخؽاء  نعى ايي 

 .لاًْى تَ تًْية ُيأت ّؾيؽاى هي ؼقع
تٌاتؽايي تا ػٌايت تَ همؽؼات لاًْى فْق الػکؽ اؾ تاؼيص الؾم االخؽاء  نعى 

پؽظاضتِاي ههوْل هاليات تکليفي هْضْع  (25/06/1391)لاًْى هػکْؼ 
 لاًْى هالياتِاي هكتمين ّ هْاؼظ اضافَ نـعٍ ظؼ اخـؽاي تثـًؽٍ 104هاظٍ 

% 3هـاظٍ هػکْؼ، تـْقط انـطاو يـعؼ ايـي هـاظٍ هـهوْل کكؽ  (5)
ػلي السكاب هؤظي هي تانع کَ هي تايكت پؽظاضت ُاي ُؽ هاٍ 

پؽظاضتِاي . زعاکثؽ تا پاياى هاٍ تؼع تَ زكاب اظاؼٍ اهْؼ هالياتي ّاؼيؿ گؽظظ
اًـدـام نـعٍ لـثل اؾ الؾم االخؽاء  نعى ايـــي لـاًـْى، اؾ زـيـث هيـؿاى ػلي 
السكاب هاليات لاتل کكؽ ّ هْػع پؽظاضت تاتغ همؽؼات لثل اؾ ايالذ هاظٍ 

 . م هي تانع.م. ق104
  

  

 علي عسکري

 رئيس کل سازمان امٌر مالياتي کشٌر
  

 اؾ تاؼيص: تاؼيص اخؽاء
25/06/1391 

ظاظقتاًي : هؽخغ ًاظؽ هطاتك لاًْى: هعت اخؽاء
 اًتظاهي هالياتي

/ فيؿيکي: ًسٍْ اتالؽ
 قيكتوي 

 :تطهٌاهَ ُاي هٌكْش

 تا ظفتؽ تهطيى ّ زكاتؽقي هالياتي هطؽذ ّ 33967085لطفًا ُؽگًَْ اتِام ّ تْضير ؼا اؾ طؽيك نواؼٍ تلفي 
 .پيگيؽي ًواييع

  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


