
 

 

 

 200/98/94بخشنامه: 
 1398/7/21مصوب  کل کشور 1398قانون بودجه سال  )1( تبصره »ه«ابالغ قانون اصالح بند 

 200/98/94شماره: 

  1398/11/14تاریخ: 

  بخشنامه

  الف  کل کشور 1398) قانون بودجه سال 1تبصره (» هـ«بند  98  94 

  مخاطبان/ ذینفعان
  امور مالیاتی شهر و استان تهران 

  ادارات کل امور مالیاتی

  1398/7/21مصوب » کل کشور 1398) قانون بودجه سال 1تبصره (» هـ«قانون اصالح بند ابالغ   موضوع

مجلس  1398/07/21مصوب » کل کشور 1398) قانون بودجه سال 1تبصره (» هـ«قانون اصالح بند «به پیوست تصویر 

شرکت «جمهوري اسالمی ایران مبنی بر اینکه  1398آبان ماه سال  20شوراي اسالمی مندرج در روزنامه رسمی مورخ 

ز منابع دریافتی خوراك مایع تحویلی به ) ریال ا60،000،000،000،000ملی نفت ایران مکلف است مبلغ شصت هزار میلیارد (

پتروشیمی ها و پاالیشگاهها را به صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه داري کل کشور افتتاح می شود واریز کند. سازمان 

) مبالغ واریزي را به صورت ماهانه به دستگاههاي اجرایی ذیربط در %100برنامه و بودجه کشور موظف است صد در صد (

ابالغ می شود. نظر » سهمیه هاي زیر براي خرید قیر مصرفی و پرداخت هزینه هاي اجراي آسفالت اختصاص دهد. سقف

) توسط شرکت ملی نفت ایران) در VBبه تغییرات ایجاد شده (اختصاص و واریز وجه نقد به جاي اهداء مواد اولیه قیر (

کشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور)، وزارت توسط وزارت جهاد  )VB( بند مذکور، خرید مواد اولیه قیر

راه وشهرساي، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، وزات کشور (سازمان امور شهرداري ها و دهیاري هاي کشور) و وزارت آموزش 

و شرکت ملی  ) قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج12) ماده (6و پرورش از شرکت ملی نفت ایران از شمول معافیت بند (

  قانون مبنی بر مطالبه مالیات و عوارض موضوعه خواهد بود. 20نفت ایران مکلف به رعایت ماده 

  امیدعلی پارسا

  رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

   
  تاریخ اجرا: 

  از تاریخ الزم االجراشدن قانون
  روز پس از انتشار در روزنامه رسمی) 15(

  مدت اجرا:
   1398 تا پایان سال

  مرجع ناظر:
  دادستانی انتظامی مالیاتی

  نحوه ابالغ:
  فیزیکی/سیستمی

   
 


