
 

 ص/۲۰۰/۹۷/۱۳۸بخشنامه: 

 

درخصوص  ۰۸/۰۷/۱۳۹۷هـ مورخ  ۵۵۷۸۵ت /۸۸۹۲۶ارسال تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 

 تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون( ۱) ماده اجرایی نامهآیین( ۱۳) ماده اصالحی( ۲) و( ۱) هایتبصره اصالح

 (۲) دولت مالی مقررات از بخشی

 

 ص/۱۳۸/۹۷/۲۰۰شماره: 

 ۱۱/۱۰/۱۳۹۷تاریخ: 

 بخشنامه

 الف ( قانون مالیات بر ارزش افزوده۱۷ماده ) ۹۷ ۱۳۸  

 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مخاطبین

 مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

 مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

 امور مالیاتی استان هامدیران کل محترم 

هـ مورخ  ۵۵۷۸۵ت /۸۸۹۲۶ارسال تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره  موضوع

نامه آیین (۱۳ماده ) ( اصالحی۲و ) (۱) هایتبصره اصالح درخصوص ۰۸/۰۷/۱۳۹۷

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  (۱اجرایی ماده )

 (۲دولت )

 هیئت محترم وزیران مبنی ۰۸/۰۷/۱۳۹۷هـ مورخ  ۵۵۷۸۵ت /۸۸۹۲۶به پیوست تصویب نامه شماره 

مواد به قانون تنظیم  قانون الحاق برخی (۱نامه اجرایی ماده )آیین (۱۳ماده ) (۲و ) (۱) هایتبصره اصالح بر

 ( که مقرر می دارد:۲بخشی از مقررات مالی دولت )

گازی و گاز غنی خریداری شده از دولت توسط شرکت ملی نفت ایران و  ـ نفت خام، میعانات۱تبصره» 

ها به شرکت های موجود در زنجیره و صادرات آن، مستلزم محاسبه و دریافت همچنین فروش داخلی آن

افزوده مربوط به فروش سایر کاالها مالیات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدی نیست. مالیات و عوارض ارزش



توسط شرکت ملی نفت ایران و اعتبار مالیاتی مربوط کاالها و خدمات یادشده، مطابق قانون مالیات  و خدمات

 قابل پذیرش، محاسبه و دریافت است. -۱۳۸۷مصوب  -بر ارزش افزوده

آن، در مورد مالیات بر ارزش افزوده ( ۱ـ سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت حکم این ماده و تبصره )۲تبصره

 «ملی نفت ایران اقدام می کند.شرکت 

 مراتب جهت اطالع و بهره بردری ارسال می گردد.

 سید کامل تقوی نژاد                                                                      

 اتی کشوررئیس کل سازمان امور مالی                                                                      

  

: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش مرجع پاسخگویی خارجی:* -۲داخلی: * -۱:دامنه کاربرد

 ۰۲۱-۳۳۹۵۱۲۸۱افزوده تلفن: 

 تاریخ اجرا:

 نحوه ابالغ:فیزیکی/ سیستمی مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی -بخشنامه های منسوخ:

  

 

 مواد قانونی وابسته

مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کاال یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره  -۱۷ ماده  

 موضوع این قانون پرداخت نموده ا.
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