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ابالغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-5 مورخ 1399/04/24

 

شماره: 200/99/45

تاریخ: 1399/05/07

بخشنامه

 
الفتبصره 1 ماده 459938

امور مالیاتی شهر و استان تهرانمخاطبان/ ذینفعان

اداره کل امور مالیاتی استان ....

ابالغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 5-201موضوع
مورخ 1399/04/24

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-5
مورخ 1399/04/24 در خصوص « نحوه محاسبه عوارض آالیندگی موضوع تبصره
(1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده» که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون
مالیات های مستقیم اصالحی 1394/04/31 به تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی و

دارایی رسیده است، برای اجراء ابالغ می شود.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نحوه ابالغ: فیزیکی/سیستمیمرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتیمدت اجرا: ---تاریخ اجرا: ---

     

 

مواد قانونی وابسته

 
ماده 38- نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کاال و خدمات مشمول این قانون، عالوه بر نرخ مالیات

موضوع ماده (16) این قانو...

تاریخ سند: 1399/05/07
شماره سند: 200/99/45

کد سند: ال/تبصره 1 ماده 38/99/45
وضعیت سند: معتبر

دانلود پیوستدانلود پیوست

  

بازگشت به ماده قانونیبازگشت به ماده قانونی

  

سایر بخشنامه ها

*نحوه صحیح تع�ن مالیات 
مستغالت استیجاری

ابالغ قانون اصالح ماده (1) 
قانون رفع برخی از موانع تولید و
سرمایه گذاری صنعتی مصوب

سال 1386
ابالغ فهرست محصوالت صنایع 

آالینده محیط زیست برای اجرا
در دوره های مالیاتی سال

1388
پاسخ به سواالت در مورد قانون 

مالیات بر ارزش افزوده
اصالح تبصره بند 3-1 ماده (1) 

ضوابط اجرایی استرداد
فهرست صنایع آالینده اجرا در 

سال 1389
عوارض آالیندگی پاالیشگاه ها و 

واحدهای پتروشیمی موضوع
تبصره (1) ماده (38)

برخی از احکام مالیاتی قانون 
برنامه پنجساله پنجم توسعه

جمهوری اسالمی ایران
ارسال بخش اول فهرست 

واحـدهای تـولیدی آالینده
محیط زیست برای اجرا در سال

1390
سیاست های اعالمی معاونت 

برنامه ریزی و نظارت راهبردی
رئیـس جمهـور موضوع قسمت
اخیـر ماده (123 ) قانون برنامه
پنجم توسعه جمهوری اسالمی

ایران
برخی از احکام مالیاتی قانون 

بودجه سال 1390 کل کشور
تفویض اختیار به اداره کل 

حفاظت محیط زیست استان
ها در خصوص مکاتبه مستقیم
ادارات کل مزبور با ادارات کل

امور مالیاتی
پیگیری اقدامات به عمل آمده 

بازگشت
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http://intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/3/1/7/38
http://intamedia.ir/public/loadfile/default/298663
http://intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/3/1/7/38
http://intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/3/1/7/38/105
http://intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/3/1/7/38/2455
http://intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/3/1/7/38/2538
http://intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/3/1/7/38/2566
http://intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/3/1/7/38/2629
http://intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/3/1/7/38/2704
http://intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/3/1/7/38/2766
http://intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/3/1/7/38/2803
http://intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/3/1/7/38/2808
http://intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/3/1/7/38/2884
http://intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/3/1/7/38/2908
http://intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/3/1/7/38/3016
http://intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/3/1/7/38/3114
http://intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/3/1/7/38/4988


8/9/2020 بخشنامھ: 200/99/45

intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/3/1/7/38/4988 2/2

درخصوص دستورالعمل شماره
1931 مورخ 27/02/1391
موضوع تحقق برنامه عملیاتی

ارزش افزوده در سال 1391
ابطال تعرفه شماره 41 عوارض 

شهرداری مورد عمل برای سال
1388 مصوب شورای اسالمی
شهر اراک درخصوص وضع
عوارض نیم درصد بر قراردادهای

پیمانکاری
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 

1392 کل کشور
سایر اسناد مرتبطسایر اسناد مرتبط

  

بازگشت
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