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 تاریخ ابالغیه : 1396/11/21
شماره ابالغیه : 147979/

تاریخ تصویب : 1396/11/18 ت54586هـ

الحاق ماده (14) به آیین نامه اجرایی ماده (132) اصالحی قانون مالیات هاي مستقیم موضوع
ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور

 

 

  

شماره147979/ت54586هـ                                                                                                                                     1396/11/21  

 

وزارت امور اقتصادي و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت راه و شهرسازي

 

معاونت علمی و فناوري رییس جمهور

 

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري

 

هیأت  وزیران در جلسه 1396/11/18 به پیشنهاد شماره 200/7135/94099 مورخ 1396/5/17 وزارت امور اقتصادي و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده (132) 

اصالحی قانون مالیات هاي مستقیم، موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور ـ مصوب 1394ـ تصویب کرد:

 

متن زیر به عنوان ماده (14) به آیین نامه اجرایی ماده (132) اصالحی قانون مالیات هاي مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي 

نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره 165311/ت52642هـ مورخ 1394/12/16 الحاق می شود:

 

ماده14ـ واحدهاي موضوع صدر ماده (132) اصالحی قانون مالیات هاي مستقیم که از تاریخ 1395/1/1 به بعد از طرف مراجع قانونی ذی ربط براي آنها پروانه 

بهره برداري یا مجوز فعالیت صادر گردیده ولی تاریخ شروع بهره برداري یا فعالیت آنها قبل از 1395/1/1 باشد شروع دوره برخورداري از نرخ صفر مالیاتی آنها از 

تاریخ 1395/1/1 تعیین می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیري

 

1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی ایران می باشد  
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