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 بسمه تعالی

 بخشنامه
 

 س-م آئین نامه نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال 1401 46

 ادارات کل امور مالیاتی مخاطبان /ذینفعان

 ها دهیاری و ها شهرداری هزینه و پایدار درآمد قانون مالیاتی احکام موضوع

  

موضوع تصویب  دیجتالکو ها و کسب و کارهای اقتصادی سنامه حمایت از در احکام مالیاتی آیین

تصویب )اساسی قانون  138کمیسیون موضوع  10/08/1401مورخ  ک 60511/ت 142180 نامه شماره

 :برای اجرا ابالغ می شود ،به شرح زیر (پیوست 

 :دنرومشروح مربوط به کار میزیر معانی  در زیر طالحاتاصدر این تصویب نامه  -1ماده 

مشارکت برخط مصرف کنندگان و عرضه  یابستر یا زیرساختی که امکان حضور  :داخلیسکوی -1

نماید و دارای قواعد و کاال و خدمات و محتوا را بر روی شبکه ملی اطالعات فراهم می متکثر کنندگان 

 .کارهای شفاف و بدون تبعیض استو ساز 

ارتباطات و فناوری اطالعات ی داخلی که بر اساس ضوابط ابالغی وزارت کوس :سکوی مشمول -2

 .رسدمیعالیت نموده و به تایید وزارتخانه مذکور ف

 اب ین تصویب نامههای ااز حمایت ضوابط شناسایی سکوهای مشمول بر شرایط بهره مندی -تبصره 

زان ها و میقابلیت ،مانند تعداد کاربران فعال یبر اساس معیارهای سکوهاتعیین روش ثبت بندی 

 آنسکو و بازخورد کاربران  فعالیتزمانی  هباز ،حجم گردش مالی ،های فنی سکوآمادگی زیرساخت

 .خواهد بود

46/1401/200شماره:   

28/80/1401 :تاریخ  
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و طبق قوانین  مولهای مشکوقوقی که بر بستر ساشخاص حقیقی و ح :کسب و کارهای مشمول -3

 .فعالیت اقتصادی می نمایندیا جمهوری اسالمی ایران اقدام به فروش کاال یا خدمات و 

و  - 1366مصوب  -قانون مالیاتهای مستقیم (100)سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده - 6ماده 

فاقد که  مولکارهای مش است برای کلیه کسب واصالحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف 

 ه سکوهایبرا در صورتی که فعالیت خود  ،دنفعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشبابت سابقه مالیاتی 

 :های زیر را اعمال نماید وقمش ،مشمول انتقال دهند

 (فروش کاال یا ارائه خدمت ) از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد  معافیت -1

 -قانون مالیاتهای مستقیم مصوب (100)میزان مقرر در ماده  اسکوهای مشمول داخلی ت اصله درح

 (برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد 30)و اصالحات بعدی آن  -1366

با رویکرد کمک به  پلکانیبه صورت  مولمقطوع کسب و کارهای مشحداقل نرخ مالیات  عیینت- 2

توسط سازمان یادشده با همکاری  دبخشنامه مربوط به این بن ،رشد اقتصاد دیجیتال در کشور

 .شودتهیه و ابالغ میو دارایی های ارتباطات و فناوری اطالعات و امور اقتصادی وزارتخانه

ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و  هیمگونه جر د از هر نب این ینولمکلیه مش -تبصره

 .شدخواهند ی معاف آتهای مهر و موم  درمدارک مربوط 

 ،های داخلی سکوو کسب و کارها در  وهانمودن کلیه هزینه های ایجاد و توسعه سکمحسوب  -2

 ارتسازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری وز ،قابل قبول مالیاتیجرء هزینه های 

خشنامه های ب ،نامهابالغ این تصویبیک ماه از تاریخ  ظرف  ارتباطات و فناوری اطالعات

 . سقف هزینه های قابل قبول به پیشنهاد ابالغ نماید مربوطمرتبط را تهیه و به کلیه واحدهای 

 رسید.دارایی به تصویب کارگروه ویژه خواهد و یوزارت امور اقتصاد

های مستقیم و قانون مالیات در قانون مالیات مودیان کهبخشودگی های  عافیت ها وکلیه م -تبصره

و خدمات  فعالیت حسب نوعبخشنامه های صادره از سازمان امور مالیاتی کشور و بر ارزش افزوده 

 این مولارائه خدمات توسط کسب و کارهای مشیا در صورت انجام این فعالیت  ،تعیین شده است
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می  ررداوخربا رعایت قوانین و مقررات مربوط ب ها و بخشودگی های مذکورعافیتنامه از متصویب

 .شوند

 

 داود منظور          


