
 

 

 

www.hemattaraz.ir 

 دستورالعمل

 الف کل کشور 1400( قانون بودجه سال 8آئین نامه اجرایی بند )ز( تبصره ) 1400   

مخاطبان/ 
 ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران
 ادارات کل امور مالیاتی

 ( قانون برنامه ششم توسعه6( بند )ب( ماده )1نحوه اعمال تغییرات عوارض جزء ) موضوع

 قانون( 8) تبصره )ز( بند اجرای راستای در و 02/1396 /17مورخ   503/96/200 شماره دستورالعمل پیرو
 (الف) بند موضوع غیررسمی هایگاه سکونت ساماندهی برای» داردمی مقرر که کشور کل 1400 سال بودجه

 و حریم در واقع فرسوده هایبافت و محیط های اسکان یز سابه ییر شاع و توسعه ششم برنامه قانون (۵۹) ماده
 ،مدرسهاعم از  عمومی خدماتحداقل  کردن فراهم و زیرساخت تأمین ،روستا محدوده و شهرها حریم از خارج

 ریزیامهبرنتوسعه و  شورای ،مناطق این در کالنتری و ، پاسگاهبسیج پایگاه ،محیط روشنایی ،کتابخانه ،مسجد
 یاجرای نامهآیین اساس بررا  استان هر جمعیت کل از مناطق این در ساکن معادل سهم جمعیت ند، موظفها استان

ف رص توسعه ششم برنامه قانون (6) ماده )ب( بند (1) جزء عوارض ازمحل رسدمی وزیران تهیا تصویب به که
فوق الذکر در  مناطق بهسازی و دیده آسیب محالت برای زدایی محرومیت و اجتماعی هایآسیب هشکا طرح

 سهم عوارض موقع به واریز و مقررات صحیح اجرای منظور به دارد ضرورت.« استان نمایند نماه
 مالیاتی امور کل ادارات ،هااستان هوجو تمرکز و عشایری مناطق و هاستارو ،هادهیاری ،هاشهرداری

 :نمایند اقدام ذیل موارد انجام به نسبت

جمعیتی مناطق یاد  سهم نامهآیین (3( و )2بندهای ) راستای در ظفندمو مالیاتی امور کل ادارات -1
 ماستعال استان ریزی برنامه و مدیریت سازمانرا از  انتاس هر وجوه تمرکز حساب و استان هر رشده د

 .نمایند پیگیری و
 ماده( بند )ب( 1ء )جز عوارض از حاصل درآمد از مذکور مناطق سهم ندمکلف مالیاتی امور کل ادارات -2

 بعد اهم پانزدهم تا حداکثر قانونیکسورات  رکس ازپس  را توسعه ششم ساله پنج برنامه قانون( 6)
ستان ا وجوه تمرکز حساببه  وکل استان مشخص  جمعیت بهاین مناطق  ساکن جمعیت نسبت به

 .نمایند واریز نزد خزانه داری کل کشور
 انآن به وجوه تمرکز حساب و ورزبم مناطق یجمعیت سهم که هایی استان مالیاتی امور کل ادارات  -3

 رنامهب و مدیریت سازمان توسط مذکور مناطق جمعیتی ضریب اعالم مکلفند تا است شدهن اعالم
 ماده )ب( بند (1) جزء موضوعوصولی  عوارض از (%1) درصد یک داشتنگه به نسبتاستان  ریزی
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 ، نسبتدستورالعمل این (1د )مطابق بن طقانسهم م شدن مشخص از پستا  اقدام برنامه قانون (6)
 .نمایند اقدام سال ابتدای از یواریز  مازاد یا بدهی تسویه به

 مسیحی محمد 

 مالیاتی درآمدهای معاون

 


