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ابالغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-6 مورخ 1399/04/24

 

شماره: 200/99/47

تاریخ: 1399/05/07

بخشنامه

 
مواد (141) قانون مالیات های مستقیم و4799

(13) قانون مالیات بر ارزش افزوده
م/الف

امور مالیاتی شهر و استان تهرانمخاطبان/ ذینفعان

ادارات کل امور مالیاتی

ابالغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 6-201موضوع
مورخ 1399/04/24

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-6
مورخ 1399/04/24 مبنی بر اینکه "سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کاال و خدمات
مشمول احکام جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور و بند (ج) تبصره (8)
قانون بودجه سال 1398 کل کشور می باشد"، 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:
1397/01/22

مدت اجرا:  تا
اطالع ثانوی

نحوه ابالغ: فیزیکی/سیستمیمرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

     

 

مواد قانونی وابسته

 
ماده 141- صددرصد(100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای غیرنفتی و محصوالت بخش کشاورزی و

بیست درصد(20%) درآمد حاصل از صا...
 

ماده 13- صادرات کاال وخدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون
نمی باشد ومالیاتهای پرداخت شده بابت...

تاریخ سند: 1399/05/07
شماره سند: 200/99/47

کد سند: م//مواد (141) قانون ماليات هاي
مستقيم و (13) قانون ماليات بر ارزش

افزوده/99/47
وضعیت سند: معتبر

دانلود پیوستدانلود پیوست

  

بازگشت به ماده قانونیبازگشت به ماده قانونی

  

سایر بخشنامه ها

صادرات کلیه کاال ها وخدمات از 
جمله خدمان فنی ومهندسی
بدون هیچ قید وشرطی در طول
برنامه سوم معاف از مالیات می

باشد
تصویب نامه شماره 971/ 

ت/32549/ک مورخ
14/1/1383 وزرای شورای

عالی توسعه صادرات غیر نفتی
*در مورد استفاده کننده از 

معافیت صادره در زمانیکه
توسط حق العملکاری صادر

میشود
*معافیت مالیاتی مراکز فرهنگی 

و هنری - صنایع روستایی
*اصالح تعرفه 

گمرکی7728/40به 7228/40
*امتیازات صادرات بایستی 

بعنوان درآمد صادرات از نظر
معافیتها منظور شود

*در مورد شروع معافیت 
کاالهای صنعتی صادراتی

در خصوص اصالح برگ قطعی 
*در مورد فعالیتهای شرکتهای 

ایرانی که صدور خدمات فنی و
مهندسی دارند

*اعالم تاریخ اجرایی مصوبه 
جدید فهرست کاالهای صادراتی

معاف
*در مورد استفاده کننده از 

معافیت صادراتی در زمانیکه
صادرات بنام حق العمل کار

صادر شود
*اصالحی لغو معافیت قبل از 

اصالحیه نمی باشد
*معافیت 50% در زمان علی 

الراس کاالهای صادراتی بایستی
نسبت به فروش واریز نامه و

جوایز نیز اعمال گردد

بازگشت
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معافیت جوایز پرداختی به صادر 
کنندگان کاال و خدمات در سال

83
معافیت 100% صادرات از سال 

88تا 84
سایر اسناد مرتبطسایر اسناد مرتبط

  

بازگشت
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