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 بخشنامه

 س کل کشور1400بودجه سال   قانون 6بند )ق(تبصره  2جز  1400 16  

مخاطبان/ 

 ذینفعان
 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

مبنای محاسبه پنج )  کل کشور 1400قانون بودجه سال  6بند )ق( تبصره  2جز از حکم فع ابهام ر موضوع

 (واحد درصد بخشودگی
بند  2خصوص نحوه اجرای بخشودگی موضوع مقررات جز  با توجه به سواالت و ابهامات مطرح شده در

 :کل کشور، بدین وسیله مقرر می دارد1400سال  بودجه  قانون 6تبصره  )ق(

 26/2/1400مورخ  12/1400/210بخشودگی یاد شده با توجه به بخشنامه محاسبه مبنای  -1

 قانون مالیات های مستقیم حسب 131و  105از نرخ های مالیاتی موضوع مواد  واحد درصد پنج 

مالیاتهای مستقیم  مکرر قانون146ماده  1مورد با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره 

 .خواهد بود 31/4/1394الحاقی 

بیش از یک معافیت ، بخشودگی یا تخفیف در نرخ  در مواردی که مودی استحقاق برخورداری -2

 .اقدام شود 3/3/1396مورخ  35/96/200بخشنامه شماره  مالیاتی را دارد با رعایت

ریال و  (1.000.000.000) احدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیاردو کلیه -3

کارمزدی، فروش ضایعات حاصل از تولید و  درآمد کلیه واحدهای تولیدی اعم از تولید، تولید

از این  1399برداری و یا مجوز، برای عملکرد سال  فروش محصوالت مازاد بر پروانه بهره

 .اعم از اینکه دارای پروانه با مجوز کسب یا تولید باشند یا نباشند می گردندبخشودگی بهره مند 

که به علت عدم انطباق سال مالی با سال  شخاص حقوقی یادشده دارای در آمد تولیدیا تمامی  -4

قق یافته باشد، به نسبت درآمد مشمول تح 1399سال  شمسی، قسمتی از درآمدهای آنها در

امکان برخورداری از بخشودگی مذکور را دارا  1399محقق شده در سال  مالیات متعلق به در آمد

بازه  بود. در این راستا چنانچه جهت تعیین درآمد مشمول مالیات در آمدهایی که در خواهند

 16/1400/200 شماره :

 08/03/1400تاریخ: 
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مقدار  :سهیم از قبیلت بانی مناسبتحقق یافته است نیاز به تسهیم باشد از م 1399زمانی سال 

با توجه به شرایط فعالیت و  و غیره هزینه ها و مبلغ قیمت تمام شده، مبلغ فروش، فروش

در دسترس حسب مورد با رعایت بخشنامه  وضعیت پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مثبته

 .خواهد شد های صادر شده در این ارتباط استفاده

درآمد مشمول مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی شده حسب  ،اعمال بخشودگی مذکور مالک  -5

های برگشتی نیز با رعایت سایر مقررات از بخشودگی مذکور برخوردار  مورد خواهد بود. هزینه

 ان شده و هزینه های غیر واقعی تعلق نمیلیکن این بخشودگی به درآمدهای کتم می گردد

حسابرسی  گیرد. شایان ذکر است چنانچه درآمد مشمول مالیات واحد صنفی در مراحل ابراز،

بخشودگی موردنظر قابل  ریال تجاوز نماید  1.000.000.000مالیاتی و یا قطعیت از حد نصاب

مراحل دادرسی مالیاتی درآمد مشمول  اعمال نخواهد بود. همچنین در مواردی که پس از طی

 .ریال شود بخشودگی مذکور قابل اعمال می باشد  1.000.000.000مالیات واحد صنفی کمتر از

اعم از قهری یا اختیاری اداره می  واحدهای صنفی که به صورت مشارکت مدنی خصوص در  -6

ریال( مجموع درآمد مشمول مالیات  1.000.000.000 ی محاسبه حد نصاب کمتر ازشوند )برا

 .مشارکت مالک عمل خواهد بود

 امیدعلی پارسا

 


