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اصالح ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 210/99/9

تاریخ: 1399/1/20

بخشنامه

 
مماده 999172

 امور مالیاتی شهر و استان تهرانمخاطبان/ ذینفعان

ادارات کل امور مالیاتی

 موضوع

اصالح ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم

به پیوست تصویر اصالحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای
مستقیم به شماره 745 مورخ 1399/1/9 که به امضای وزرای محترم امور اقتصاد و

دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و
پرورش رسیده برای اجرا ابالغ می شود.

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تاریخ اجرا:
1399/1/1

مدت اجرا:
نامحدود

نحوه ابالغ: فیزیکی/سیستمیمرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

     

 

مواد قانونی وابسته

 
ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب های تع�ن شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و

نظایر آن به صورت بالعوض پرداخت می...

تاریخ سند: 1399/01/20
شماره سند: 210/99/9

کد سند: م/ماده 172/99/9
وضعیت سند: معتبر

دانلود پیوستدانلود پیوست  

بازگشت به ماده قانونیبازگشت به ماده قانونی  

سایر بخشنامه ها

*اعالم شماره حساب بازسازی 
خرمشهر

*اعالم شماره حساب برای زلزله 
زدگان گیالن و زنجان

*ضوابط اجرایی ماده 172 
*ضوابط اجرائی اصالح شده ماده 

172 و کمکهای نقدی و غیر نقدی
*اعالم حساب های کمک به زلزله 

زدگان استان های گیالن و زنجان
*تصویب نامه در خصوص هزینه 

های قابل قبول انجام شده توسط
اشخاص حقیقی و حقوقی برای
پشتیبانی از فعالیت سازمانهای غیر
دولتی حامی محیط زیست و منابع

طبیعی به عنوان هزینه قابل قبول
*کمک برای احداث و تکمیل پایگاه 

های بسیج در صورت نظارت مراجع
ذیربط قابل کسر از درآمد مشمول

مالیات میباشد
*اعالم شماره حساب استانداری 

گیالن
*پذیرش هزینه اشخاص خیر جهت 

احداث و تکمیل فضاهای آموزشی،
بهداشتی و …

کمک به منظور پشتیبانی از فعالیت 
سازمانهای غیر دولتی حامی محیط

زیست جزءهزینه های قبول است
کسر وجوه پرداختی بالعوض 

اشخاص حقیقی و حقوقی به
مدرسه عالی شهید مطهری از درآمد

مشمول مالیات عملکرد سال
تصویر مصوبه شماره 21610/ت 

بازگشت
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31910/ت31910ه مورخ
1384/4/12 هیات وزیران

خوداظهاری و تع�ن قرینه مالیاتی 
از طریق تفاهم با مجامع امور صنفی

تفویض اختیار جهت توافق با 
اتحادیه ها

ابالغ مصوبه شماره 83354/ 
ت34076هـ مورخ 27/5/86
هیئت محترم وزیران مبنی بر ملغی

نمودن تعدادی از مصوبات قبلی
سایر اسناد مرتبطسایر اسناد مرتبط  

بازگشت
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