
 راهنماي قوانين و مقررات مالياتي سمن

 مالياتي مربوط هب سازمان اهي مردم نهاد قوانيه
 

، تِ ًحَُ 1380لاًَى هاليات ّاي هستمين هصَب   آييي ًاهِ اصالحي139 هادُ "ط"فصل ششن هَضَع تٌذ  • 

 .خيشيِ اي، اشاسُ داسد (غيشدٍلتي)ًْاد هعافيت هالياتي ساصهاى ّاي هشدم

  : ، تصشيح شذُ است139 هادُ "ط"ششن هَضَع هعافيت تٌذ   فصل6دس هادُ 

ششايظ  الوٌفعِ دس صَستي هي تَاًٌذ اص هعافيت هالياتي ايي تٌذ استفادُ ًوايٌذ وِ ٍاجذ هَسسات خيشيِ ٍ عام"

 :صيش تاشٌذ

 ًيض دس اساسٌاهِ تصشيح  آىاًتفاعي تَدى هَسسِ سسواً تحت يىي اص عٌاٍيي فَق تِ ثثت سسيذُ ٍ غيش- الف

 .شذُ تاشذ

 "ح"دسيافتي ًمذي ٍ غيش ًمذي آًْا تِ هَجة اساسٌاهِ تِ هصاسف اهَس ياد شذُ دس تٌذ  ووه ّا ٍ ّذاياي- ب

ساصهاى اهَس هالياتي   تشسذ ٍ ايي اهش تَسظ27/11/1380هصَب -  اصالحي لاًَى هالياتْاي هستمين139هادُ 

 .ايي آييي ًاهِ تاييذ شَد (9)الي(7)وشَس عثك هَاد 

آًاى، هَضَع  اساسٌاهِ آى ّا صشيحا هتضوي ايي هَضَع تاشذ وِ هَسساى ٍ ٍاتستگاى عثمات اٍل ٍ دٍم -ج

 .تا هَسسِ ًٌوايذ  ايي لاًَى ٍ ّيات اهٌا ٍ هذيشاى آًْا هثادست تِ اًجام هعاهل18ِهادُ 

صاحثاى سشهايِ حك ّيچ گًَِ تشداشت ٍ يا  اساسٌاهِ هَسسِ صشيحا حاوي اص ايي تاشذ وِ هَسساى يا- د

ٍ غيشًمذي سا ًذاسًذٍ تعذ اص اًحالل، داسايي هَسسِ تِ ساصهاى  تخصيص اص هحل ووه ّا ٍ ّذاياي دسيافتي ًمذي

 " .اص هَسسات دٍلتي ٍ يا هَسسات خيشيِ ٍ عام الوٌفعِ ديگش ٍاگزاس گشدد تْضيستي وشَس يا يىي

تا استفادُ  ،1380 آييي ًاهِ اصالحي لاًَى هاليات ّاي هستمين هصَب 139 هادُ "ي"ّفتن هَضَع تٌذ  فصل •

 :ًْاد تِ ششح ريل اشاسُ داسد اص عثاست تشىل ّاي غيشدٍلتي تِ ًحَُ هعافيت هالياتي ساصهاى ّاي هشدم

دٍلتي هىلفٌذ هجَص صادس شذُ اص هشاجع ريشتظ سا جْت  هجاهع حشفِ اي، احضاب ٍ اًجوي ّا ٍ تشىل ّاي غيش "

 ".ًوايٌذ  هادُ هزوَس تِ اداسُ اهَس هالياتي هشتَط تسلين"ي"تٌذ استفادُ اص هعافيت همشسهَضَع

 : توضيحات در خصوص نحوه استفاده از معافيت مالياتي

استفادُ اص هعافيت هالياتي تايذ تِ دفاتش  ساصهاى ّاي هشدم ًْاد پس اص اخز پشٍاًِ فعاليت ٍ ثثت حمَلي ، جْت

پس اص تسلين اظْاس ًاهِ . الذام تِ تسلين اظْاس ًاهِ هالياتي ًوايٌذ ساصهاى اهَس هالياتي هشتَعِ هشاجع ًوَدُ ٍ

ٍ سٌذ ثثت  ّوشاُ هذاسن هثثتِ دال تش فعاليت عام الوٌفعِ ٍ غيش اًتفاعي هثل اساسٌاهِ ٍ پشٍاًِ هالياتي تِ

غيشدٍلتي ٍ عام الوٌفعِ ٍ غيش اًتفاعي  ساصهاى، واسشٌاساى ساصهاى اهَس هالياتي پس اص تشسسي ٍ تاييذ فعاليت

  .ساصهاى هشدم ًْاد الذام هي گشدد سوي، ًسثت تِ صذٍس هعافيت هالياتي تشاي

 :نكته مهم

ٍ هٌجش تِ  سوي تِ دفاتش اهَس هالياتي ٍ عذم تسلين اظْاس ًاهِ هالياتي تِ هٌضلِ تخلف تلمي شذُ عذم هشاجعِ

هشدم ًْاد جْت استفادُ اص  لزا ساصهاى ّاي. تعييي تذّي تشاي سوي اص سَي دفاتش اهَس هالياتي خَاّذ شذ

  .هالياتي الذام ًوايٌذ هعافيت هالياتي حتوا تايذ ًسثت تِ اسايِ اظْاسًاهِ


