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ابالغ بند (2) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/03/03

 

شماره: 200/99/37

تاریخ: 1399/04/11

بخشنامه

 
م227 - 3799156

امور مالیاتی شهر و استان تهرانمخاطبان/ ذینفعان

ادارات کل امور مالیاتی

ابالغ بند (2) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخموضوع
1399/03/03

به پیوست تصویر نامه شماره 28712 مورخ 1399/03/21 رئیس جمهور محترم
عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، متضمن ابالغ حکم بند 2 مصوبات
پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/03/03 که به تا�د
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است و مقرر می دارد: «به منظور تعمیق بازار
سرمایه، تشویق شرکت ها به عرضه سهام در بورس و افزایش شفافیت مالیاتی، در
مورد شرکت هایی که با ارائه صورت های مالی و پرداخت مالیات متعلقه، در سال
1399 وارد بازار بورس شوند، سازمان امور مالیاتی کشور پس از پذیرش آن ها در بازار
بورس، متعرض حساب های سنوات گذشته آن ها نخواهد شد. این شرکت ها موظف
اند حداقل 25 درصد سهام شرکت خود را به صورت شناور در بازار سرمایه عرضه کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر سه
ماه یک بار، به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید.» جهت اجرا

ارسال می شود.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: مطابق
بخشنامه

مدت اجرا:
مطابق بخشنامه

نحوه ابالغ: فیزیکی/سیستمیمرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

     

 

مواد قانونی وابسته

 
ماده 227ـ در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان مودی حسب مورد قبول می شود و همچنین

تاریخ سند: 1399/04/11
شماره سند: 200/99/37

کد سند: م/156 - 227/99/37
وضعیت سند: معتبر

دانلود پیوستدانلود پیوست

  

بازگشت به ماده قانونیبازگشت به ماده قانونی

  

سایر بخشنامه ها

مکلف نمودن دفاتر اسناد رسمی 
برای نگهداری دفاتر درآمد
وهزینه موضوع بندب ماده 95
و صورتجلسه توافق وزارت امور
اقتصادی و دارایی با کانون
سردفتر و دفتر یاران در ارتباط با
چگونگی تع�ن و پرداخت

مالیات عملکرد سالهای 79و80
در خصوص اطالعیه های خرید 

و فروش که بعد از صدور برگ
تشخیص واصل می گردد
بایستی بررسی شود آیا قبال به
عنوان خرید و در محاسبات آمده

یا خیر
ارسال دستورالعمل خوداظهاری 

عملکرد سال 1392 اعضای
شورای عالی کارشناسان رسمی
دادگستری در اجرای ماده 158
اصالحی قانون مالیاتهای
مستقیم مصوب 27/11/1380

معافیت سود حاصل از تسعیر 
ارز فعالیتهای اقتصادی در

مناطق آزاد تجاری - صنعتی
ارسال رای هیات تخصصی 

اقتصادی، مالی و اصناف دیوان
عدالت اداری موضوع دادنامه
شماره 279 مورخ 1394-7-27
درخصوص رد خواسته ابطال
نامه شماره24410/232/ص
مورخ 7-12-1391 دفتر

تشخیص و حسابرسی مالیاتی
رفع ابهام مواد 53 و 81 و 103 

و 138 مکرر- شروط مقرر در بند
(ت) ماده 132 و تبصره یک
ماده 146 مکرر- استهالک زیان
سنواتی بند 12 ماده 148 -
کتمان درامد موضوع مواد 156
و 227- جریمه ماده 272-

تخفیفات فروش
ابالغ بند (2) مصوبات 

پنجاهمین جلسه شورای عالی

بازگشت

بخشنامه: 200/99/37
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پس از تشخیص  علی الرأس و صدور ب...
 

ماده 156 ـ ادارة امور مالیاتی مکلف است اظهارنامة مودیان مالیات  بر درآمد را در مورد هر منبع که در موعد قانونی
تسلیم شده است حدا...

هماهنگی اقتصادی مورخ
1399/03/03

سایر اسناد مرتبطسایر اسناد مرتبط

  

بازگشت
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