اطالعیه
مالیات مقطًع عملکرد سال  8931خریذاران سکٍ از باوک مرکسی
تا تَجِ تِ هفاد هَاد ( )۳3( ٍ )1لاًَى هالیاتّای هستمین اصالحی هصَب  ٍ 13۳4/4/31تٌا تِ اختیاس حاصل اص تثصشُ هادُ
( )100لاًَى هزوَس ٍ تِ هٌظَس تىشین هَدیاى ٍ تسْیل ٍصَل هالیات ػولىشد سال  13۳۱دسیافت وٌٌذگاى سىِ توام تْاس
آصادی اص تاًه هشوضی جوَْسی اسالهی ایشاى ،همشس هیداسد:
 )8مشمًلیه مالیات مقطًع ي تکالیف آنَا
 )1-1تواهی اضخاظ حمیمی خشیذاس سىِ اص تاًه هشوضی جوَْسی اسالهی ایشاى وِ دس سال  13۳۱تِ دسیافت حذاوثش
( )1۱5لطؼِ سىِ الذام ًوَدُ هطوَل هالیات همطَع هَضَع ایي دستَس الؼول هی تاضٌذ.
ایي گشٍُ اص خشیذاساى سىِ اص ًگْذاسی اسٌاد ٍ هذاسن هَضَع لاًَى صذساالضاسُ ٍ تسلین اظْاسًاهِ هالیاتی هؼاف هی
تاضذ .تذیْی است تا استٌاد لسوت اخیش تثصشُ هادُ ( )100لاًَى هالیاتّای هستمین اصالحیِ 13۳4/4/31هالیات اضخاظ
هَضَع ایي تٌذ وِ اظْاس ًاهِ هالیاتی خَد سا دس هَػذ همشس تسلین ًوایٌذ تش اساس سسیذگی تِ اسٌاد ٍ هذاسن اسائِ ضذُ
تؼییي خَاّذ ضذ.
 )2-1هْلت پشداخت هالیات هَضَع ایي دستَسالؼول حذاوثش تا پایاى هشدادهاُ سال  13۳۳هی تاضذ خشیذاساى هزوَس هىلفٌذ
تا هشاجؼِ تِ ساهاًِ ػولیات الىتشًٍیىی هَدیاى هالیاتی ساصهاى اهَس هالیاتی وطَس تِ ًطاًی ً http://tax.gov.irسثت تِ
پشداخت هطالثات هتؼلك تِ ضشح تٌذ ( )2ایي دستَسالؼول الذام ًوایٌذ .پشداخت هالیات تؼذ اص سشسسیذ تؼییي ضذُ هَجة تؼلك
جشیوِ دیشوشد هَضَع هادُ  1۳0لاًَى هالیات ّای هستمین خَاّذ ضذ.
 )2میسان مالیات مقطًع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کىىذٌ سکٍ براساس تعذاد سکٍ
تحًیلی طی سال 8931
 )1-2تا ( )10لطؼِ سىِ هطوَل هالیات ًویتاضذ.
ً )2-2سثت تِ هاصاد ( )10لطؼِ سىِ تا ( )30سىِ تِ اصای ّش لطؼِ سىِ  4.000.000سیال هالیات همطَع.
ً )3-2سثت تِ هاصاد ( )30لطؼِ سىِ تا ( )50ػذد سىِ تِ اصای ّش لطؼِ سىِ  5.200.000سیال هالیات همطَع.
ً )4-2سثت تِ هاصاد ( )50لطؼِ سىِ تا ( )1۱5ػذد سىِ تِ اصای ّش لطؼِ سىِ  6.500.000سیال هالیات همطَع.

 )9سایر مًارد
 )1-3دس خصَظ اضخاصی وِ اهىاى پشداخت هالیات همطَع هَضَع ایي دستَسالؼول سا تِ صَست واهل تا پایاى هشدادهاُ
سال ً 13۳۳ذاسًذ ،هالیات همطَع تؼییي ضذُ حذاوثش چْاس هاُ تِ صَست هساٍی تمسیط هیضَد.
 )2-3اضخاصی وِ دس سال ً 13۳۱سثت تِ دسیافت تیص اص ( )1۱5لطؼِ سىِ اص تاًه هشوضی الذام ًوَدُ ٍ ّوچٌیي صاحثاى
هطاغلی وِ حسة سَاتك پشًٍذُ تا هجَص صادسُ اص سَی هشاجغ ریشتط تِ ضغل هشتثط تا خشیذ ٍ فشٍش سىِ اضتغال داسًذ
هطوَل ایي دستَسالؼول ًثَدُ ٍ هىلف تِ تسلین اظْاسًاهِ هالیاتی ٍ پشداخت هالیات هتؼلك دس هَػذ همشس پایاى هشدادهاُ
 13۳۳هیتاضٌذ.
 )3-3اص آًجا وِ هطاتك حىن تثصشُ هادُ ( )100لاًَى هالیاتّای هستمین اصالحی هصَب  13۳4/4/31هالیات همطَع تؼییي
ضذُ هطاتك تٌذ ( )2ایي دستَسالؼول دس صَست ػذم تسلین اظْاسًاهِ هالیاتی دس هَػذ همشس ،لطؼی ٍ ٍفك همشسات لاتل ٍصَل
هی تاضذ ،لزا اٍساق لطؼی تواهی هطوَلیي هَضَع تٌذ ( )1ایي دستَسالؼول ،یه هاُ پس اص سشسسیذ پشداخت هالیات صادس ٍ
تِ هَدیاى ریشتط اتالؽ خَاّذ ضذ.
 )4-3آى دستِ اص هطوَلیي ایي دستَسالؼول وِ تِ هالیات لطؼی ضذُ اػتشاض داضتِ تاضٌذ ،اػتشاض آًْا تشاتش همشسات دس
ّیأت حل اختالف هالیاتی هَضَع تثصشُ یه هادُ ( )216لاًَى هالیاتْای هستمین اصالحی هصَب  31/04/13۳4لاتل
سسیذگی خَاّذ تَد.

