
5/3/2020 بخشنامھ: 210/99/11

www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/1/3/4/95/4910 1/2

ابالغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201- 41 مورخ 1398/11/26

شماره: 210/99/11

تاریخ: 1399/01/26

بخشنامه

 
م273 و 119995

 امور مالیاتی شهر و استان تهرانمخاطبان/ ذینفعان

ادارات کل امور مالیاتی

 موضوع

ابالغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره -201 
 41 مورخ 1398/11/26

  به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره-201
 41 مورخ 1398/11/26 در خصوص "معافیت مقرر در ماده (7) قانون تشکیل هیأت
امنای صرفه جویی ارزی" که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای
مستقیم اصالحی مصوب 1394/04/31 به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور

مالیاتی کشور رسیده، برای اجراء ابالغ می شود. 1/20-8

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

نحوه ابالغ: فیزیکی/سیستمیمرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتیمدت اجرا: ---تاریخ اجرا: ---

     

 

 

مواد قانونی وابسته

 
ماده 255 - وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است: 

1- تهیه آ�ن نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجر...
 

ماده 273ـ تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلیة اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از
اول فروردین  ماه سال 1380...

تاریخ سند: 1399/01/26
شماره سند: 210/99/11

کد سند: م/273 و 95/99/11
وضعیت سند: معتبر

دانلود پیوستدانلود پیوست  

بازگشت به ماده قانونیبازگشت به ماده قانونی  

سایر بخشنامه ها

*اجاره به شرط تملیک 
*معافیتهای بند 6 ماده 91 به سایر 

فوق العاده های غیر مصرح در بند
مزبور تعلق نمی گیرد

*تصویر دادنامه شماره 360 مورخ 
83/7/26 رئیس محترم هیات
عمومی دیوان عدالت اداری موضوع
ابطال رای شماره 3258-20 مورخ
82/3/25 هیات عمومی شورای

عالی مالیاتی
*لزوم رعایت نظرات شورا توسط 

مراجع مالیاتی
مهلت اعتراض به رأی هیأت 
قانون استفاده از خدمات تخصصی 

حسابداران رسمی
صورتجلسه مورخ 20/3/1392 

شورای عالی مالیاتی در خصوص
کمک شهرداری ها به سازمانها و

موسسات وابسته به شهرداری ها
صورتجلسه مورخ 6/3/1392 

شورای عالی مالیاتی در خصوص
ورود هیأت های حل اختالف جهت
منتفی نمودن مطالبه علی الحساب
مالیات موضوع ماده 104 قانون

مالیاتهای مستقیم
صورتجلسه مورخ 20/8/1392 

شورای عالی مالیاتی به شماره 27-
201 مورخ 9/10/1392 در
خصوص هزینه سود سپرده پرداختی
موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

صور مختلف انتقال اراضی مشجر و 
نحوه شمول مالیات دیگری به جز
مالیات نقل و انتقال قطعی امالک

باشجار
ابالغ نظر اکثریت اعضای شورای 

عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه
شماره 43-201 مورخ

13/12/1398

بازگشت

بخشنامه: 210/99/11
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ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و
ضوابط مربوط از جمله ا...

ابالغ نظر اکثریت اعضای شورای 
عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه
شماره 201- 41 مورخ

1398/11/26
ابالغ نظر اکثریت اعضای شورای 

عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه
شماره 201- 38 مورخ

1397/12/13
سایر اسناد مرتبطسایر اسناد مرتبط  

بازگشت
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