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ندارد

سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

 
دستورالعمل اصالحی

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

مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی موضوع

    
 پیرو دستورالعمل شماره ٢٣٠/١٠٢٣٦/د مورخ ١٤٠٠/٢/٢٨ موضوع واریز مالیات و عوارض ارزش افزوده وصول 
شده در سال ١٤٠٠ از واحدهای خدماتی ملی، نظر به اینکه امکان جابجایی مالیات از طریق ردیف درآمدی مالیات 
واحدهای یاد شده از طریق خزانه داری کل کشور وجود دارد، ادارات کل امور مالیاتی صرفاً نسبت به واریز 
عوارض واحدهای یاد شده قبل از کسر کسورات قانونی به حساب شماره ٤٠٠١٠٠١٠٠٨٠٦٠٠٤٧ تحت عنوان 
تمرکز درآمدی (مالیات و عوارض واحدهای خدماتی موضوع جزء (٢) بند (د) تبصره (٦) قانون بودجه سال 
١٤٠٠) اقدام نمایند و در خصوص مالیات، میزان مالیات واحدهای خدماتی ملی را اعالم تا براساس شاخص 
جمعیت سهم هر استان توسط دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی مشخص و از طریق جابه جایی ردیف 

درآمدی ذیربط اقدام الزم به عمل آید. 

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

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. 

بسمه تعالی

_شماره_
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