
 

 

 200/98/507دستورالعمل: 
 گان سکه از بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایراندریافت کنند 1397مالیات مقطوع عملکرد سال 

 200/98/507شماره: 

  1398/03/12تاریخ: 

  دستورالعمل

  م  100تبصره ماده   98  507 

  امور مالیاتی شهر و استان تهران   مخاطبان/ ذینفعان
  ادارات کل امور مالیاتی

  دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران 1397مالیات مقطوع عملکرد سال   موضوع

و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده  1394/04/31قانون مالیات هاي مستقیم اصالحی مصوب  93و  1باتوجه به مفاد مواد 

مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول  100

  دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ، به شرح ذیل مقرر می گردد: 1397عملکرد سال 

  :100مشمولین تبصره ماده  -الف

دام نموده اند مشمول این سکه از سیستم بانکی اق 200نسبت به دریافت حداکثر  1397کلیه خریداران سکه که در سال 

  دستورالعمل بوده و از نگهداري اسناد و مدارك موضوع قانون صدراالشاره و تسلیم اظهار نامه مالیاتی معاف  می باشند.

  نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن: -ب

  سکه خود را دریافت نموده اند: 1397نسبت به خریداران سکه که طی سال 

  یافتی مشمول مالیات نمی باشد.تا بیست سکه در -1

  ریال مالیات مقطوع. 1،500،000سکه به ازاي هر سکه  60سکه تا میزان  20نسبت به مازاد  -2

  ریال مالیات مقطوع. 2،000،000سکه به ازاي هر سکه  100سکه تا میزان  60نسبت به مازاد  -3

  ریال مالیات مقطوع. 2،500،000ه سکه به ازاي هر سک 200سکه تا میزان  100نسبت به مازاد  -4

  بند (ب) فوق نیازي به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی نخواهند داشت. 1: مودیان ردیف 1تبصره 

: مودیان موضوع این دستورالعمل می بایست جهت پرداخت مالیات مربوط به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان 2تبصره 

  مراجعه نمایند.  www.tax.gov.irر به نشانی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشو

  سایر موارد: -ج



 

 

 1398درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه  -1

قسیط می گردد. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوي ت

قانون مالیات هاي مستقیم  190صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سر رسیدهاي مقرر مشمول جریمه موضوع ماده 

  خواهد بود. 1398از پایان خردادماه 

نسبت به مالیات تعیین شده صرفا از حیث عدم فروش سکه هاي دریافتی چنانچه مودیان مشمول این دستورالعمل  -2

  معترض باشند، می توانند نسبت به طرح ادعاي خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.

بایست اظهارنامه  سکه دریافت نموده اند مشمول این دستورالعمل نبوده و می 200بیش از  1397اشخاصی که در سال  -3

مالیاتی مربوط به این فعالیت را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا 

رسیدگی و مطالبه مالیات این اشخاص (اعم از اشخاصی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام 

ین اشخاصی که از تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداري نموده اند) حداکثر تا پایان سال نموده و همچن

  جاري انجام گیرد.

صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوي مراجع ذیربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه  -4

می باشند و مکلف هستند نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی شغلی خود اقدام اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل ن

  .نمایند

  محمدقاسم پناهی

  سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

   
  تاریخ اجرا: 

  1397عملکرد سال 
   مدت اجرا:

  مطابق دستورالعمل
  مرجع ناظر:

  دادستانی انتظامی مالیاتی
  نحوه ابالغ:

  فیزیکی،سیستمی 
  

 


