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اداره کل استان
مدیریت درمان استان

با سل م

احترامًا،با توجه به تصویب قانون " استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت
تاهای مستقیم" و ابلغ آن طططی بخشططنامه شططماره  200/12392مططورخ
آنها در امر صادرات و اصل ح ماده  ۱۰۴قانون مالیا ه
 1391/6/21سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر اجرای احکا م مالیاتی منططدرج در قططانون موصططوف وهمچنیططن وفططق مططاده 8
قانون فوق الذکر » ماده  -۸در ماده  ۱۰۴قانون مالیات اهای مستقیم مصوب  ۱366 /۱2 /3و اصععلاحات و الحاقععات بعععدی
آن ،عبارت “پنج درصد آن به عنوان علی الحساب مالیات مودی )دریافت کننده وجوه( کسر و ظرف سی روز “احععذف و
عبارت” سه درصد آن به عنوان علی الحساب مالیات مودی )دریافت کننده وجه( کسر و تا پایان ماه بعععدی” ،جععایگزین
می گردد«  ،ضمن ارسال بخشنامه مذکور )تصویر پیوست ( ،اعل م می گردد :قانون مذکور ازتاریططخ  1391/6/25لز م الجططرا
گردیده و پرداخت های مشمول مالیات تکلیفی موضوع مططاده 104ق .م .م و مططوارد اضططافه شططده در اجططرای تبصططره ) (5مططاده
104ق .م .م ،مشمول کسر  %3علی الحساب مالیات مودی می باشد که می بایست علی الحساب مکسوره هرماه حداکثر تاپایان
ماه بعد به حساب اداره امور مالیاتی واریز گردد ،لیکن قرارداد اها واهمچنین پرداخت اهای انجام شده قبععل از تاریععخ فععوق
تابع مقررات قبل از اصل ح ماده  ۱۰۴ق.م.م می باشد ،لذا مقتضی است ضمن ابلغ به کلیه واحدهای تابعه دسططتور فرماییططد
حسب مفاد این دستور اداری اقدا م نمایند.

علیرضا رخشنده رو
معاون اداری و مالی

رونوشت:
 جناب آقاي حسینی معاون محترم حقوقی و امور مجلس جهت استحضار جناب آقاي ملکی مدیرکل محترم دفتر مدیرعامل جهت آگاهی. جناب آقاي درویش پور مشاور محترم مدیر عامل و مدیرکل دفتر بازرسی جهت آگاهی. جناب آقاي ضابطی مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل روابط عمومی جهت آگاهی. -جناب آقاي ابراهیمی مدیرکل محترم حراست جهت آگاهی.
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 -اداره کل امور مالی جهت اطلع واقدام لزم
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