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دستورالعمل
الف جزء (٢) بند (د) تبصره (٦) قانون بودجه سال ١٤٠٠ کل کشور ١٤٠٠

امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی استانها

مخاطبین اصلی/ 
ذینفعان

چگونگی توزیع مالیات و عوارض واحدهای تولیدی و خدماتی و جابجایی پروندههای مالیاتی موضوع
 

    در راستای جزء (٢) بند (د) تبصره (٦) قانون بودجه سال ١٤٠٠ کل کشور که مقرر میدارد «مالیات و 
عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه)های واقع در استان به حساب 
استان با رعایت جزءهای (١) و (۲) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه محل استقرار واحد تولیدی 
منظور میشود. سازمان امور مالیاتی مکلّف است پروندههای واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی 
یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار 
دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. 
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملّی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب 
خزانه استان ذیربط واریز میشود. سازمان امور مالیاتی موظف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع 
سه ماهه به دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.» ضرورت دارد به منظور اجرای صحیح مقررات و واریز به موقع 

مالیات و عوارض سهم هر استان، ادارات کل امور مالیاتی نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند:
پرونده مالیاتی واحدهای تولیدی و خدماتی با یک محل فعالیت که پرونده در استان محل فعالیت نمی باشد  .١
به اداره کل استان محل فعالیت ارسال شود. مدیران کل امور مالیاتی محل فعالیت واحدهای مزبور موظفند 
فهرست واحدهای تولیدی و خدماتی دارای یک محل فعالیت را که در استان محل فعالیت نیست احصا و 
انتقال آن را از اداره کل محل پرونده به اداره کل امور مالیاتی محل فعالیت درخواست نمایند. ادارات کل 
امور مالیاتی محل پرونده نیز موظفند در راستای درخواست ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت پرونده 
واحدهایی که دارای یک محل فعالیت هستند را به اداره کل امور مالیاتی محل فعالیت ارسال نمایند. 
رونوشت پروندههای درخواستی و ارسالی به دفتر امور مؤدیان و خدمات مالیاتی ارسال شود. ضمناً بررسی و 
ارسال پرونده واحدهای تولیدی و خدماتی دارای چند محل فعالیت به محل فعالیت اصلی تابع نامه شماره 

٢٠٠/٤٧٧٣٩/د مورخ ١٣٩٨/٠٩/٢٤ رئیس کل محترم سازمان متبوع خواهد بود.
ادارات کل امور مالیاتی موظفند مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی بابت عملکرد سال ١٤٠٠ از  .٢
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پیمانکاران طرحها/ پروژههای دارای چند محل طرح یا پروژه را پس از کسر کسورات قانونی به حساب 
استان محل طرح/ پروژه واریز نمایند تا عوارض با رعایت بند ماده (٦) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری 

اسالمی ایران به حساب شهرداریها، دهیاریها و مناطق عشایری واریز گردد.
ادارات کل امور مالیاتی موظفند کماکان مالیات و عوارض واحدهای تولیدی دارای چند محل فعالیت را  .٣
پس از کسر کسورات قانونی به حساب استان محل فعالیت واریز نمایند، ادارات کل امور مالیاتی محل 
فعالیت عوارض یاد شده را با رعایت بند (ب) ماده (٦) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران به 

حساب شهرداریها، دهیاریها و مناطق عشایری واریز نمایند.
ادارات کل امور مالیاتی مکلفند مالیات و عوارض ارزش افزوده وصول شده در سال ١٤٠٠  از واحدهای  .٤
خدماتی ملی (از جمله خدمات پستی، بیمه ای، مخابراتی و... که به صورت ملی در سراسر کشور ارائه 
می شود) را قبل از کسر کسورات قانون به حسابی که متعاقباً اعالم خواهد شد، واریز نمایند تا مالیات و 

عوارض بر اساس شاخص جمعیت هر استان به حساب ادارات کل امور مالیاتی هر استان واریز گردد.
دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی موظف است مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای خدماتی  .٥
ملّی را پس از کسر کسورات قانونی و با رعایت شاخص جمعیت هر استان به حساب رابط ادارات کل امور 
مالیاتی واریز نماید تا عوارض با رعایت مقررات بند (ب) ماده (٦) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری 

اسالمی ایران به حساب شهرداریها و دهیاریها و مناطق عشایری واریز شود.

مرجع پاسخگویی: دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی  تلفن:   ٣٣٩٦٧٨١٥-٠٢١   :٢ـ خارجی        :دامنه کاربرد:  دامنه کاربرد:  ١ـ داخلی

نحوه ابالغ: مرجع ناظر: دادستان انتظامی مالیاتی مدت اجراء: تاریخ اجراء:  ١٤٠٠/١/١
رونوشت:

ـ رئیس کل محترم سازمان برای استحضار.
ـ معاونین محترم سازمان برای اطالع.                                                                                                          ـ جامعه مشاوران رسمی مالیاتی. 

ـ دفتر مرکزی حراست سازمان برای اطالع.                                                                                                ـ دادستانی انتظامی مالیاتی .
ـ دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان برای اطالع.                                                               ـ شورای عالی مالیاتی. 

ـ گروه حسابرسی هیأت دوازدهم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور برای اطالع.                    ـ دفتر حقوقی جهت درج در بانک اطالعات بخشنامهها. 
ـ دفاتر ستادی سازمان برای اطالع.                                                                                                             ـ جامعه حسابداران رسمی ایران. 

ـ مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات.                                                                                                            ـ مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و صالحیت حرفهای.
ـ امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری.

 

يروهمج تسایر  يزکرم   هناخریبد 

20546   : هرامش

1400/02/28 خیرات :  

11:14 تعاس :

www.dotic.ir

http://dotic.ir

