
 

 

 /د220/2275بخشنامه: 
هاي مستقیم، در خصوص اصالحی قانون مالیات 64 ماده 3 تبصره جراي مقرراتنامه هیأت محترم وزیران در ا ابالغ تصویب

 .گیرددرصدي از ارزش معامالتی امالك که مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می

 /د220/2275شماره: 

  1398/01/26تاریخ:

  بخشنامه (آنی)

  م  64ماده  3تبصره   98    

   
  مخاطبین اصلی/ ذینفعان 

  امور مالیاتی شهر و استان تهران
  ادارات کل امور مالیاتی...

  موضوع
اصالحی  64ماده  3نامه هیأت محترم وزیران در اجراي مقررات تبصره  ابالغ تصویب
درصدي از ارزش معامالتی امالك که مأخذ هاي مستقیم، در خصوص قانون مالیات

  گیرد.محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می
ـ 56439ت/ 3368نامه شماره  به پیوست تصویر تصویب هیأت محترم وزیران درخصوص مأخذ  1398/01/20مورخ  ه

به   1394/04/31هاي مستقیم مصوب   اصالحی قانون مالیات  64ماده  3موضوع تبصره   محاسبه سایر عوارض و وجوه،   
  ;شودشرح زیر براي اطالع و اقدام الزم ابالغ می

 -1394مصوب   -هاي مستقیم اصالحی قانون مالیات  64ماده  3مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره     «
سال   سی  1398در  صد (  ، معادل  شش در صدر ماده   ) ارز%36و  صاب مقرر در  ش معامالتی خواهد بود که با رعایت ن

  ».) میانگین قیمت روز) تعیین گردیده است%6مذکور (شش درصد (
سایر وجوه موضوع      نامه مذکور، به  همچنین با توجه به مفاد تصویب  شخاص مشمول عوارض و  منظور رعایت حقوق ا

صره   ستان  قانون، ادارات کل امور مالیاتی 64ماده  3تب سانی  ند اطالعها و ادارات تابعه آنان موظفمراکز ا الزم را در ر
ربط (نظیر شوراهاي اسالمی شهر/ بخش/ روستا،      رعایت نصاب تعیین شده در مصوبه یادشده به مراجع ذي     خصوص  
ردي که میزان ضمنا در موا ها، ادارات ثبت اسناد و امالك، راه و شهرسازي و جهاد کشاورزي) به عمل آورند.شهرداري

شود، موضوع ضرورت    ها و سایر مراجع قانونی از ادارات امور مالیاتی استعالم می  ارزش معامالتی امالك توسط دستگاه  
  رعایت نصاب یادشده را در پاسخ به استعالمات  مربوط مورد تأکید قرار دهند. 

  احمد زمانی

  معاون پژوهش، برنامه ریزي و امور بین الملل

  دادستانی انتظامی مالیاتی مرجع ناظر:  یک سال :مدت اجرا   1398: از ابتداي سال تاریخ اجرا

   دفتر پژوهش، برنامه ریزي و امور بین الملل مطرح و پیگیري نمایید.   39903928-29لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن  
  

 


