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ابالغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1399/04/24

 

شماره: 200/99/46

تاریخ: 1399/05/07

بخشنامه

 
م469954

امور مالیاتی شهر و استان تهرانمخاطبان/ ذینفعان

ادارات کل امور مالیاتی

ابالغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 7-201موضوع
مورخ 1399/04/24

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7
مورخ 1399/04/24 در خصوص « نحوه اجرای مفاد تبصره (1) ماده (54) قانون مالیات های
مستقیم»، در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصالحی

مصوب 1394/04/31، برای اجراء ابالغ می شود.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:
1395/01/01

مدت اجرا:
نامحدود

نحوه ابالغ: فیزیکی/سیستمیمرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

     

 

مواد قانونی وابسته

 ...-

تاریخ سند: 1399/05/07
شماره سند: 200/99/46

کد سند: م/54/99/46
وضعیت سند: معتبر

دانلود پیوستدانلود پیوست

  

بازگشت به ماده قانونیبازگشت به ماده قانونی

  

سایر بخشنامه ها

*ارشاد کادر تشخیص جهت 
قانونی برخورد کردن با مودیان
و ثبت کلیه اوراق ایشان بدون

قید و شرط
بخشنامه در خصوص مدیران 

شرکتهای تحت پوشش نهادها و
موسسات عمومی از جمله بنیاد
مستضعفان مفاد ماده 202

ق.م.م
*%50 تخفیف آزادگان در رابطه 

با مالیاتهای غیر مستقیم
بخشنامه در خصوص اصالح و 

تنفیذ آئین نامه «دادن مهلت و
نحوه تقسیط بدهی اشخاص به
وزارتخانه ها و موسسات دولتی
و تع�ن نرخ بهره و خسارت

تاخیر تادیه»
در خصوص تصویب نامه شماره 

33219 در مورد آ�ن نامه
اجرایی ماده 134 اصالحی

قانون مالیاتهای مستقیم
*اعالم سهمیه وصول سال 71 و 

ماخذ پرداخت پاداش
*نحوه پرداخت سهم بنیاد 

مستضعفان از طرف شرکتهای
تابعه

*جدول حقوق مربوط به سال 
76 اتباع بیگانه مقیم ایران

*پیرو 4/8/70 در مورد امالک 
توفیقی

تصویر دادنامه شماره 668-667 
مورخ 83/12/16 هیات عمومی

دیوان عدالت اداری
*تمدید پروانه های کسب 
*در خصوص تاریخ استفاده از 

معافیت
*در مورد استفاده کننده از 

معافیت صادره در زمانیکه
توسط حق العملکاری صادر

میشود

بازگشت
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*کسر قیمت تمام شده فیلم از 
درآمد مشمول مالیات

*کمک برای احداث و تکمیل 
پایگاه های بسیج در صورت
نظارت مراجع ذیربط قابل کسر
از درآمد مشمول مالیات میباشد

سایر اسناد مرتبطسایر اسناد مرتبط

  

بازگشت
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