
 

 ۲۰۰/۹۷/۱۷۲بخشنامه: 

 

 تسعیر ارز

 

 ۲۰۰/۹۷/۱۷۲شماره: 

 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲تاریخ: 

 بخشنامه

 م ۱۴۸ماده  ۲۴بند  -۸۶ ۹۷ ۱۷۲  

  

 مخاطبان/ ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

  

   تسعیر ارز موضوع

 ت محترمر هیأاز آنجا که به موجب مصوبات اخی با توجه به ابهامات موجود در خصوص نحوه تسعیر ارز و

دیده است، به اعمال گر ۱۳۹۷وزیران و بخشنامه های بانک مرکزی تغییراتی در نحوه تأمین ارز در سال 

 منظور رفع ابهامات مالیاتی ایجاد شده در این خصوص مقرر می دارد:

مورخ  ۲۰۰/۹۳/۵۲۴عمل شماره انواع نرخ ارز مورد اشاره در دستورالعمل شماره در دستورال -۱

( تغییر زاد )سنانرخ آ )مرجع مبادله ای و توافقی( به نرخ رسمی، بازار ثانویه ) سامانه نیما( و ۱۳۹۳/۰۶/۲۲

 یافته است.

، داخت گرددچنانچه تخصیص یا پرداخت حقوق و مزایای حقوق بگیران به صورت ارزی تخصیص یا پر -۲

نشأ رغ از می( فاات حقوق ) اعم از مالیات حقوق اتباع ایرانی یا خارجنرخ تسعیر ارز برای محاسبه مالی

د رد خواهسب موحتأمین ارز بر اساس نرخ آزاد ارز )اعالمی در سامانه سنا( در تاریخ تخصیص یا پرداخت 

 بود.

 ق(ده حقورداخت کنندرآمد حقوق اتباع خارجی که در ایران اشتغال دارند، اعم از اینکه کارفرما ) پ -۳

وضوع مآمدهای یق درایرانی یا خارجی یا اینکه مقیم خارج و فاقد شعبه و نمایندگی درایران باشد، از مصاد

 واهد بود.قانون مالیات های مستقیم بوده و با رعایت مقررات مشمول مالیات حقوق خ ۱ماده  ۵بند 

  



وص پرداخت حقوق به درخص ۱۳۷۸/۰۸/۲۳مورخ  ۳۰/۴/۹۱۲۴/۴۲۱۷۶بخشنامه شماره  ۳-۴مفاد بند  -۴

 ۱۰/۱۱-۵۲کید است.ع توسط کارفرمایان خارجی مورد تأوجه رایج کشور متبو

  

 محمدقاسم پناهی                                                         

 سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور                                                        

  

تاریخ اجرا: 

۱۳۹۷/۰۱/۰۱ 

مدت 

 اجرا:نامحدود

 مرجع ناظر:

 دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابالغ: 

 فیزیکی/سیستمی

  

  

 مواد قانونی وابسته

این  (۸۵) ماده پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقرراتپرداخت کنندگان حقوق هنگام هر  - ۸۶ ماده  

 تا ... قانون محاسبه و کسر و

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

 خرید کاالی فروخته شد...
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