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 دستورالعمل

 الف کل کشور 1400( قانون بودجه سال 6( بند )د( تبصره )2جزء ) 1400   

مخاطبان/ 

 ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

 تولیدی و خدماتی و جابجایی پرونده های مالیاتیچگونگی توزیع مالیات و عوارض واحدهای  موضوع

 افزوده ارزش عوارض و مالیات »:ددارمی مقرر که کشور کل 1400 سال بودجه قانون (6) تبصره )د( بند (2) جزء راستای در

 و (1) های جزء رعایت با حساب استان به استان در واقع )پروژه(های طرح پیمانکاران و تولیدی واحدهای از دریافتی

 مالیاتی امور سازمان .شودمی منظور تولیدی واحدهای استقرار محل توسعه ششم برنامه قانون (6) ماده بند )ب( (2)

 که را فعالیت محل یک دارای حقوقی یا حقیقی شخصیت با خدماتی و تولیدی واحدهای هایپرونده مکلف است

 مالیاتی امور کل ادارهبه  نیست آنها مرکزی دفتر استقرار محل استان در آنها خدماتی یا تولیدی واحد استقرار محل

 به ملی خدماتی واحدهای افزوده ارزش.مالیات و عوارض بر دنمای ارسال خدماتی و تولیدی واحد  استقرار محل

 موظف مالیاتی امور سازمان .شودمی واریزذی ربط  استان خزانه حساب به ،کشور جمعیت از استان هر سهم نسبت

 اجرای منظور به دارد ضرورت «نماید. ارائه کشور محاسبات دیوان ماههسه مقاطع در را دبن این عملکرد گزارش است

 :نمایند اقدام ذیل موارد انجام به نسبت مالیاتی امور کل ادارات ،تاناس هر سهم عوارض و مالیات موقع به واریز و مقررات صحیح

 اداره به باشد نمی فعالیت محل استان در پرونده فعالیت که محل یک با خدماتی و تولیدی واحدهای مالیاتی پرونده -1

 واحدهای فهرست موظفند مزبور واحدهای فعالیت محل مالیاتی امور کل مدیران .شود ارسال فعالیت محل استان کل

 محل کل اداره ازرا  آن انتقال و صااح نیست فعالیتمحل  استان در که را فعالیت محل یک دارای خدماتی و تولیدی

 در موظفند نیز پرونده محل مالیاتی امور لک ادارات ..نماید درخواست فعالیت محل مالیاتی امور کل هادار به پرونده

 اداره به را ندسته فعالیت محل یک دارای که واحدهایی پرونده فعالیت محل مالیاتی امور کل ادارات درخواست راستای

 خدمات و مودیان امور دفتر به ارسالی و درخواستیرونوشت پرونده های  .نمایند ارسال فعالیت محل مالیاتی امور کل

 فعالیتبه محل  فعالیت محل چند دارای خدماتی و تولیدی واحدهای پرونده ارسال و بررسی اًضمن .شود ارسال مالیاتی

 .بود خواهد تبوعم سازمان محترم کل رئیس 24/09/1398 مورخ د/47739/200 شماره نامه تابع اصلی

ها/ پیمانکاران طرحاز  1400 سال عملکرد بابت دریافتی افزوده ارزش عوارض و مالیات موظفند مالیاتی امور کل ادارات -2

 واریز طرح/ پروژه محل استان حساب به قانونی کسورات کسر از پس را پروژه یا طرح محل چندپروژه های دارای 

 د/10236/230 شماره :

 28/02/1400تاریخ: 
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 ،هاشهرداری حساب به ایران اسالمی جمهوری توسعه ششم برنامه قانون( 6) ماده با رعایت بند عوارض تا دننمای

 .دگرد واریز مناطق عشایری و هادهیاری

 کسر از را پس فعالیت محل چند دارای تولیدی مالیات و عوارض واحدهای کماکان ادارات کل امور مالیاتی موظفند -3

عوارض یاد شده را با  فعالیت محل مالیاتی امور کل ادارات ،نمایند واریز فعالیت محل استان حساب به قانونی کسورات

 مناطق و هادهیاری ،هاشهرداری حساب به ایران اسالمی جمهوری توسعه ششم برنامه قانون( 6رعایت بند )ب( ماده )

 .نماید واریز عشایری

 از) ملی خدماتی واحدهای از 1400شده در سال  لوصو افزوده ارزش عوارض و مالیات ندمکلف مالیاتی امور کل ادارات -4

کسورات  رکس از قبل را (شودمی ارائه کشور سراسر در ملی صورت بهکه  ی و ...مخابرات ای،بیمه ،پستی خدمات جمله

 به استان هر جمعیت شاخص اساس بر عوارض و مالیات، واریز نمایند تا  شد خواهد اعالم متعاقباً که حسابی به قانون

 واریز گردد. استانهر  مالیاتی امور کل ادارات

 از پسرا  ملی خدماتی واحدهای افزوده ارزش عوارض و مالیات ظف استمو مالیاتی استردادو  صولو ،حسابداری دفتر  -5

 تا نماید واریز مالیاتی امور کل ادارات بطرا حساب به ستانهر ا جمعیت شاخص رعایت با و قانونی کسورات کسر

 هاشهرداری حساب به ایران اسالمی جمهوری توسعه ششم برنامه قانون (6بند )ب( ماده ) مقررات رعایت با عوارض

 . شود یزوار عشایری مناطق و هادهیاری

مسیحی محمد  

مالیاتی درآمدهای معاون   

 

 

 

 

 


