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 بخشنامه

 م 81ماده  1400 7  

مخاطبان/ 

 ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

 20/12/1399مورخ  201-29 شماره صورتجلسه موضوع مالیاتی عالی شورای عمومی هیات رای ابالغ موضوع

 موضوع مالیاتی معافیت خصوص در 20/12/1399مورخ  201-29 شماره صورتجلسه موضوع مالیاتی عالی شورای عمومی رای تصویر پیوست به

 (25۸) ماده مقررات اجرای در تسلیمی اظهارنامه در شده کتمان درآمد به نسبت حقوقی اشخاص برای مستقیم هایمالیات قانون (۸1) ماده

 .شودمی ابالغ اجرا برای ،است شده صادر مذکور قانون

 

 

 محمود علیزاده

  

 

 

 

  

 7/1400/210شماره : 

 21/02/1400تاریخ: 
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 مالیاتی عالی شورای عمومی رای هیات

 مستقیم مالیاتهای قانون 258 ماده اجرای در

 

و  19/12/1399مورخ  32193/11765/201طی آرای شماره  مالیاتی عالی شورای ششم و پنجم شعبه سوی از صادره متناقض آرای به توجه با

 درآمد به نسبت حقوقی اشخاص برای مستقیم مالیاتهای قانون ۸1 ماده موضوع مالیاتی معافیت با در ارتباط 19/09/139۸/د مورخ 14۸3۸/201

 جلسه در مالیاتی عالی شورای رئیس درخواست سبح مستقیم مالیاتهای قانون 25۸ ماده اجرای در مراتب ،تسلیمی اظهارنامه در شده انمتک

 .ردیدگ مطرح مالیاتی عالی شورای عمومی تهیا

 مستقیم هایمالیات قانون 258 ماده اجرای در مالیاتی عالی شورای عمومی تهیا ،فوق شرح به شده مطرح موضوع به توجه با 

 نظر اعالم زیر شرح به مطروحه موضوع خصوص در نظر تبادل و شور و الزم هایبررسی از پس آن بعدی اصالحات و 13۶۶ مصوب

 :نماید می

 :عمومی هیات رای 

 در مندرج مالیاتی مشوق ای معافیت هرگونه و صفر نرخ شمول 21/03/139۸مورخ  24/9۸/200 شماره بخشنامه 4بند  3ء جز مطابق که آنجا از 

 مالیاتی اظهارنامه در یابراز درآمدهای نسبت مذکور قانون مکرر 146 ماده (1) تبصره مقررات رعایت با قوانین سایر و مستقیم هایمالیات قانون

 کتمان شده درآمدهای 07/12/1399مورخ  15۸/96/200 شماره بخشنامه (5) بند به عنایت با و فوق مراتب به توجه با لذا دارد موضوعیت

 .بود نخواهد قوانین سایر و مستقیم هایمالیات قانون در مندرج مالیاتی مشوق یا معافیت هرگونه نرخ صفر، مشمول

 201-29شماره: 

 20/12/1399تاریخ 


