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 تعالی بسمه

 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

 الف کل کشور 1401( قانون بودجه سال 6( بند )د( تبصره )2جزء ) 1401 شماره   

مخاطبان/ 

 ذینفعان
 مالیاتیادارات کل امور 

 چگونگی انتقال پرونده های مالیاتی و توزیع مالیات و عوارض واحدهای تولیدی و خدماتی موضوع

مالیات و »کل کشور که مقرر می دارد  1401( قانون بودجه سال 6( بند )د( تبصره )2در راستای جزء )

های واقع در استان به عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح )پروژه( 

( قانون مالیات 39( و ماده )38( ماده )2حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء )

سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های  نظور می شود.م 02/03/1400بر ارزش افزوده مصوب 

لیت را که محل واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعا

استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آن ها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آن ها نیست، به اداره 

کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش 

به حساب خزانه استان افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، 

ذی ربط واریز می شود. سازمان امور مالیاتی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار 

ه ضرورت دارد ب« به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

ر استان، ادارات کل امور منظور اجرای صحیح مقررات و واریز به موقع مالیات و عوارض سهم ه

 مالیاتی نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند:

پرونده مالیاتی واحدهای تولیدی و خدماتی با یک محل فعالیت که پرونده در استان محل فعالیت  -1

نمی باشد به اداره کل استان محل فعالیت ارسال شود. مدیران کل امور مالیاتی محل فعالیت 

 /ص2444/200شماره : 

 10/02/1401تاریخ: 



 

 

 

www.hemattaraz.ir 

وظفند فهرست واحدهای تولیدی و خدماتی دارای یک محل فعالیت را که در واحدهای مزبور م

استان محل فعالیت نیست، احصا و انتقال آن را از اداره کل محل پرونده به اداره کل امور مالیاتی 

موظفند در راستای  زمحل فعالیت درخواست نمایند. ادارات کل امور مالیاتی محل پرونده نی

مور مالیاتی محل فعالیت، پرونده واحدهایی که دارای یک محل فعالیت درخواست ادارات کل ا

 هستند را به اداره کل امور مالیاتی محل فعالیت ارسال نمایند.

 

رونوشت پرونده های درخواستی و ارسالی به دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی ارسال شود. ضمنآ 

ی یت اصلفعالیت به محل فعالبررسی و ارسال پرونده واحدهای تولیدی و خدماتی دارای چند محل 

رئیس کل محترم )وقت( سازمان امور مالیاتی  24/09/1398/ د مورخ 47739/200تابع نامه شماره 

 کشور خواهد بود.

 

ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض واحدهای تولیدی دارای چند محل فعالیت را قبل از  -2

ت واریز نمایند. ادارات فعالیکسر کسورات قانونی به حساب ادارات کل امور مالیاتی استان محل 

کل امور مالیاتی محل فعالیت موظفند سهم عوارض را با رعایت قانون مالیات بر ارزش افزوده 

مورخ  522/1400/200و دستورالعمل اجرایی نحوه توزیع عوارض به شماره  02/03/1400مصوب 

ساب وزرات کشور، و اصالحات بعدی پس از کسر کسورات قانونی، حسب مورد به ح 09/11/1400

 شهرداری ها، دهیاری ها، فرمانداری ها و ادارات کل امور عشایر واریز  نمایند.

ادارت کل امور مالیاتی موظفند سهم مالیات واحدهای تولیدی دارای چند محل فعالیت را در  -3

مالیات  ییپایان هر ماه به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعالم نمایند تا نسب به جابجا

 ذیل کد درآمدی استان ذیربط اقدام شود.

از واحدهای  1401ادارات کل امور مالیاتی مکلفند عوارض ارزش افزوده وصول شده در سال  -4

خدماتی ملی )از جمله خدمات پستی، بیمه ای، مخابراتی و ... که به صورت ملی در سراسر کشور 
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تمرکز »تحت عنوان   4001001008060047به حساب ارائه می شود( را قبل از کسر کسورات قانونی 

( قانون 6( بند )د( تبصره )2درآمدی)مالیات و عوارض واحدهای خدماتی ملی موضوع جزء )

نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، واریز نمایند تا عوارض بر اساس شاخص جمعیت « بودجه(

 واریز شود.هر استان به حساب ادارات کل امور مالیاتی استان ها 

از واحدهای خدماتی  1401ادارت کل امور مالیاتی موظفند سهم مالیات وصول شده در سال  -5

ملی را در پایان هر ماه به د فتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعالم نمایند تا نسبت به 

 شود.تخصیص مالیات بر اساس شاخص جمعیت ذیل کد درآمدی ادارات کل امور مالیاتی اقدام 

دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی موظف است عوارض ارزش افزوده واحدهای  -6

خدماتی ملی را قبل از کسر کسورات قانونی و با رعایت شاخص جمعیت هر استان به حساب رابط 

مورخ  522/1400/200ادارات کل امور مالیاتی واریز نماید تا عوارض یا رعایت دستورالعمل شماره 

و اصالحات بعدی، حسب مورد به حساب وزرات کشور، شهرداری ها ، دهیاری ها،  09/11/1400

 فرمانداری ها و ادارات کل امور عشایر واریز شود.

 ود منظوردا

 


