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ابالغ حکم مالیاتی آ�ن نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

شماره: 200/99/43

تاریخ: 1399/04/21

بخشنامه

 
حکم مالیاتی آ�ن نامه اجرایی تبصره 439919

ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل
کشور

س

امور مالیاتی شهر و استان تهرانمخاطبان/ ذینفعان

ادارات کل امور مالیاتی

ابالغ حکم مالیاتی آ�ن نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سالموضوع
1399 کل کشور

   پیرو بخشنامه شماره 200/99/7 مورخ 1399/01/19 موضوع ابالغ احکام مالیاتی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور،  ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره 31479/
ت 57679هـ مورخ 1399/03/27 هیأت محترم وزیران در خصوص آ�ن نامه
اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون مذکور، حکم ماده 11 آ�ن نامه اجرایی یاد شده

به شرح ذیل جهت اجرا ابالغ می شود:

" درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت های
موضوع تبصره(19) قانون در کاربری اصلی پروژه از مشوق های مالیاتی جزءهای (1)
و (2) بند (ث) ماده(132) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده(31) قانون رفع
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور-مصوب 1394- و اصالحات بعدی

آن برخوردار می باشد."

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:
1399/01/01

مدت اجرا:
مطابق بخشنامه

نحوه ابالغ: فیزیکی/سیستمیمرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

     

 

مواد قانونی وابسته

ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های  تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا 
معدنی که از تاریخ اجرای این ماده ...

سابر قوانین... 

تاریخ سند: 1399/04/21
شماره سند: 200/99/43

کد سند: س/حکم مالياتي آ�ن نامه اجرايي
تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1399

کل کشور/99/43
وضعیت سند: معتبر

دانلود پیوستدانلود پیوست

  

بازگشت به ماده قانونیبازگشت به ماده قانونی

  

سایر بخشنامه ها

*بخشنامه در خصوص تولید 
ماشین آالت تعمیر خودرو شامل
باالنس چرخ , الستیک درآور ,
میزان فرمان , دستگاه شستشو

و میزان موتور
بخشنامه در خصوص تصویب 

نامه هیات محترم وزیران عضو
شورای عالی میراث فرهنگی و
گردشگری در خصوص ایجاد و

اصالح و…
*فهرست مناطق کمتر توسعه 

یافته در سال 84الزم االجرا می
باشد0

*تاریخ صدور پروانه تاسیس و 
اصالحیه قانون

*قانون تنظیم بخشی از مقررات 
تسهیل نوسازی صنایع کشور و
اصالح ماده (112) قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادی ,

اجتماعی…
*موارد اضافه شده به فهرست 

کاالهای سرمایه ای و واسطه ای
در خصوص پروانه بهره برداری 

موقت
*تع�ن فاصله از مرکز شهرها 
*معافیت مالیاتی مراکز فرهنگی 

و هنری - صنایع روستایی
بخشنامه در خصوص اصالح 

ماده 3 ائین نامه اجرائی ماده 4
قانون تنظیم بخشی از مقررات

تسهیل نوسازی منابع کشور
اجازه صدور مجوز به وزارت 

جهاد کشاورزی در خصوص
تاسیس و بهره برداری و توسعه

صنایع تبدیلی و تکمیلی
*مرجع ذیصالح تع�ن فاصله 

واحدهای تولیدی و معدنی از
مراکز شهرها

*%20 معافیت تبصره ها 

بازگشت
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محدودیت جغرافیایی ندارد
*مصوبه اولویتها تا پایان 72 

اعتبار دارد
*تعدادی دیگر از کاالهای 

سرمایه ای
سایر اسناد مرتبطسایر اسناد مرتبط

  

بازگشت
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