
 

 ص/۲۰۰/۹۷/۱۳۱بخشنامه: 

 

 کشور کل ۱۳۹۷ سال بودجه قانون واحده ماده (۵) تبصره ارسال تصویر اصالحیه آیین نامه اجرایی بند )هـ(

 

 ص/۱۳۱/۹۷/۲۰۰شماره: 

 ۱۸/۰۹/۱۳۹۷تاریخ: 

 بخشنامه

 م ۱۴۷-۱۴۸ ۹۷ ۱۳۱  

  

 مخاطبین/ ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 امورمالیاتیادارات کل 

( ماده واحده قانون ۵اصالحیه آیین نامه اجرایی بند )هـ( تبصره ) موضوع

 کل کشور ۱۳۹۷بودجه سال 

 کل ۱۳۹۷ سال هبودج قانون واحده ماده( ۵) تبصره( هـ) بند اجرایی نامه آیین به پیوست تصویر اصالحیه

 ومحترم وزیران، تصویب  هیأت ۱۷/۰۷/۱۳۹۷ مورخ هـ۵۵۴۵۵ ت/۹۴۱۴۱ نامه تصویب طی که کشور

هـ  ۵۵۲۴۶ت /۱۲۱۵۵( به تصویب نامه ۱۳( آن، متن زیر به عنوان ماده )۴ابالغ شده و به موجب بند )

آگهی  ۲۵/۰۷/۱۳۹۷مورخ  ۲۱۴۳۷هیأت یادشده الحاق و در روزنامه رسمی شماره  ۰۹/۰۲/۱۳۹۷مورخ 

 گردیده است، برای اطالع و اجرا ارسال می گردد.

 کت و سایرز اسناد خزانه اسالمی، اوراق مشاراه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسالمی اعم هزین -۱۳ماده 

در  واست  اوراق مالی اسالمی که توسط دولت منتشرشده و تضمین صددرصد بازپرداخت آن برعهده دولت

ا به مستقیمقبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری 

اص دریافت کننده ( قانون مالیات های مستقیم، صرفا برای اشخ۱۴۷آنها واگذارشده است، به استناد ماده )

ر و اعتبا ی پولاوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورا

 ۲۶/۸-۴۵به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می شود.

 



 

 سید کامل تقوی نژاد                                                               

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور                                                                 

: پانزده تاریخ اجرا

روز پس از انتشار در 

 روزنامه رسمی کشور

 مدت اجرا

:مطابق 

 بخشنامه

دادستانی انتظامی ناظر:مرجع 

 مالیاتی

 : فیزیکی/سیستمینحوه ابالغ

  

 

 مواد قانونی وابسته

گردد قانون مقرر میهای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این هزینه -۱۴۷ ماده  

 هایی که در حدو...هزینه عبارت است از

 قیمت -۱باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است: فوق می ماده هایی که حائز شرایط مذکور درهزینه -۱۴۸ ماده  

 خرید کاالی فروخته شد...
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