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 سال"تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین"

 بخشنامه

 م مستقیم های مالیات قانون 2 ماده( 3) بند 1401 56 

 ادارات کل امور مالیاتی مخاطبان/ذینفعان

 موضوع
 ها شهرداری درآمد به نسبت مالیات شمول عدم خصوص در مالیاتی عالی شورای صورتجلسه ابالغ

 ایرانی غیر اتباع خدمات بهای دریافت محل از

 عدم درخصوص 05/04/1401 مورخ 5-201 شماره صورتجلسه موضوع مالیاتی عالی شورای اعضای اکثریت نظر

 قسمت اجرای در ایرانی غیر اتباع خدمات بهای دریافت محل از ها شهرداری درآمد به نسبت مالیات شمول

 :شود می ابالغ اجرا و اطالع برای مستقیم، های مالیات قانون( 255) ماده( 3) بند اخیر

 مشمول عینا   که هایی فعالیت از ناشی درآمدهای و ها شهرداری وصولی قانونی عوارض و حقوق کلی بطور"

 با. شود منظور اقتصادی فعالیت از ناشی درآمد اقالم جزء نباید باشد، قانونی عوارض و حقوق مالی مقررات

 خراسان استانداری شوراهای و شهری امور کل اداره 17/08/1399 مورخ 38/42/24606 شماره نامه به عنایت

 انتخاب و وظایف تشکیالت، قانون( 80) ماده( 16) بند استناد به ایرانی غیر اتباع از دریافتی وجوه رضوی،

( 50) ماده( 1) تبصره و آن بعدی اصالحات با 01/03/1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای

 شهر اسالمی شورای توسط آن، بعدی های اصالحیه و 17/02/1387 مصوب افزوده ارزش بر مالیات قانون

 مصادیق از مزبور وجوه اینکه به باتوجه همچنین و شود می وصول محل شهرداری توسط و تصویب مربوط

 اعالمی فهرست موضوع)  خدمات ارائه و کاال عرضه محل از کشور های شهرداری درآمدهای عناوین فهرست

 مصوب افزوده ارزش بر مالیات قانون( 17) ماده( 7) تبصره مقررات به یدگیرس نحوه دستورالعمل ضمیمه

 56/1401/200 شماره:

 25/11/1401تاریخ:
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 از خروج با و بوده «عوارض» عنوان وصف واجد یادشده وجوه فوق، مراتب به توجه با لذا باشد، نمی( 1387

 مستقیم های مالیات قانون( 2) ماده( 2) تبصره موضوع «اقتصادی های فعالیت از حاصل درآمدهای» عنوان

 ".بود نخواهد اخیرالذکر قانون درآمد بر مالیات مشمول مأال بعدی، اصالحات با 1366/12/03 مصوب

منظور داود  

کشور مالیاتی امور سازمان کل رئیس  


