
 

 

 230/98/58بخشنامه: 
 کل کشور درخصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه 1398واحده قانون بودجه سال  ماده )5( تبصره (و)نامه اجرایی بندآیین

 ;غیردولتی ها و مطالبات دولت (به/از) اشخاص حقیقی و حقوقیخزانه براي تسویه بدهی

 230/98/58شماره: 

  1398/06/30تاریخ: 

  بخشنامه

  س     98  58 

  مخاطبین/ ذینفعان
  امور مالیاتی شهر و استان تهران 

  ادارات کل امور مالیاتی 

  موضوع

کل کشور درخصوص  1398) ماده واحده قانون بودجه سال 5نامه اجرایی بند (و) تبصره (آیین

حقیقی  ها و مطالبات دولت (به/از) اشخاصاسناد (اوراق) تسویه خزانه براي تسویه بدهیصدور 

  ;و حقوقی غیردولتی

نامه اجرایی بند (و) و جزءهاي کل کشور و آیین 1398) ماده واحده قانون بودجه سال 5بدینوسیله شیوه نامه اجرایی بند (و) تبصره (

هـ  56687/ت 43756نامه شماره (تصویبکل کشور  1398اده واحده قانون بودجه سال م) 5( تبصره) و( بند) 2-4( و) 2–3(

هاي دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با بدهی موضوع تسویه و تهاتر بدهی هیات محترم وزیران) 1398/04/15مورخ 

   گردد.اقدام الزم ابالغ می ناد (اوراق) تسویه خزانه، براي اطالع وها و موسسات اعتباري غیربانکی از طریق صدور اساشخاص یادشده به دولت یا بانک

) شرایط عمومی، اختصاصی و مراحل صدور اسناد 4) و (3ضمنا مقرر می دارد در اجراي تصویب نامه مذکور و باتوجه بندهاي (

  رد:(اوراق) تسویه خزانه نوع اول موضوع شیوه نامه اجرایی یادشده، موارد ذیل مدنظر قرارگی

 بایستمی خزانه، تسویه اسناد ظرفیت از استفاده براي و باشد ایجادشده 1397 سال پایان تا دولت به متقاضی اشخاص بدهی – 1

  این بدهی به صورت نقدي توسط اشخاص متقاضی پرداخت شود. )%25( درصد پنج و بیست

نقدي مطالبات قطعی معوق دولت  )%25(ست و پنج درصد ارایه درخواست صدور اسناد تسویه نوع اول و نوع دوم و پرداخت بی – 2

توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار (درخصوص اسناد تسویه خزانه نوع اول)، براي اشخاص متقاضی ایجاد حق 

  نامه مذکور)) تصویب3) ماده (1کند.(موضوع تبصره (نمی

  نادر جنتی
  معاون مالیاتهاي مستقیم

  : تاریخ اجرا
  مطابق آیین نامه اجرایی

   :مدت اجرا
  1398تا پایان سال 

  مرجع ناظر:
  دادستانی انتظامی مالیاتی

  : نحوه ابالغ
  فیزیکی/سیستمی

  دفتر حسابداري و وصول مالیات مطرح و پیگیري نمایید. 39903530 - 39903429هاي لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن
  

  


