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 71/99/210شماره: 

  17/10/1399تاریخ: 

 بخشنامه

 (6) تبصره (ک) بند ( 1) جزء ،کشور کل 1398 سال بودجه قانون ( 8) تبصره )ج( بند (1) جزء 99 71  

 و ... مستقیم مالیاتهای قانون  132 ماده ،کشور کل 1399 سال بودجه قانون
 م/س

مخاطبان/ 

 ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

و  1۳98 های سال بودجه نیانوق ( 6) تبصره )ک(  بند( 1یا جزء ) (8) تبصره (ج) بند (1ء )جز مقررات زمان هم اجرای موضوع

 مالیاتی با نرخ صفر ها معافیت خصوص در مستقیم هایمالیات قانون مقررات با کشور کل 1۳99

 صادرات از حاصل درآمد به مالیاتی صفر نرخ با معافیت هرگونه اعمال با ارتباط در شدهمطرح ابهامات و سواالت به عنایت با

 هایسال بودجه قوانین (6) تبصره (ک) بند (1زء )( یا ج8) تبصرهج( ) بند (1) جزء مقررات اجرای با همزمان ،خدمات و کاال

 :داردمی مقرر وسیله بدین کشور لک 1399و  1398

 یراب خدمات و کاال صادرات از حاصل درآمد به مستقیم هایمالیات قانون 1۴1 ماده موضوع مالیاتی صفر نرخ اعمال -1

 به مرکزی بانک اعالمی مقرراتطبق   صادرات از حاصل ارز برگشت به منوط 1399 لغایت 1397 سالهای عملکرد

 برای مهندسی و فنی خدمات و کشاورزی بخش صادرات .باشدمی مربوط مقررات رعایت با کشور اقتصادی چرخه

 .هستند مستثنی حکم این شمول از 1399 و 1398 هایسال عملکرد

 ارز تسعیر نرخ تفاوت سود به کشور توسعه هایبرنامه دائمی احکام قانون ۴۵ ماده (ب) بند موضوع مالیاتی معافیت -2

 مقررات طبق صادرات از حاصل ارز برگشت منوط به 1399غایت ل 1397 هایسال عملکرد در صادرات از حاصل

 خدمات و کشاورزی بخش صادرات .باشدمی مربوط مقررات رعایت با کشور اقتصادی چرخه به مرکزی بانک اعالمی

 .هستند مستثنی ماده این شمول از 1399و  1398 سالهای عملکرد برای مهندسی و فنی

 چگونگی قانون 13 ماده ،مستقیم مالیاتهای قانون 132 و 81 مواد جمله از) مالیاتیصفر نرخ اب هامعافیت سایر اعمال -3

 هاشرکت از حمایت قانونموضوع  فناوری و علم هایپارک و بنیان دانش هایعافیتم و صنعتی-تجاری آزاد مناطق اداره

 رعایت با ،آنها صادرات از حاصل ارز برگشت از فارغ (اتاختراع و هانوآوری سازیتجاری و بنیان دانش موسسات و

 .باشدمی پذیرامکان مربوطه مقررات

 

 محمود علیزاده

  

 


