اصالحیه قانون مالیات مستقیم :
تٌذ  :13در هادُ  311عثارت (طٌذٍق حوایت اس تَسعِ تخش کشاٍرسی) تعذ اس عثارت (طذ در طذ درآهذ) ٍ قثل اس
شزکت ّای تعاٍى رٍستایی اضافِ هی شَد.
هادُ _311طذ در طذ درآهذ شزکت ّای تعاًٍی رٍستایی ،عشایزی ،کشاٍرسی ،طیاداى ،کارگزی ،کارهٌذی ،داًشجَیاى ٍ
داًش آهَساى ٍ اتحادیِ ّای آًْا اس هالیات هعاف است.
هادُ ّ –341شیٌِ ّای قاتل قثَل تزای تشخیض درآهذ هشوَل هالیات تِ شزحی کِ ضوي هقزرات ایي قاًَى هقزر هی
گزدد عثارت است اس:
ّشیٌِ ّایی کِ درحذٍد هتعارف هتکی تِ هذارک تَدُ ٍهٌحظزاً هزتَط تِ تحظیل درآهذ هؤسسِ در دٍرُ هالی هزتَط تا
رعایت حذ ًظاب ّای هقزر تاشذ .در هَاردی کِ ّشیٌِ ای در ایي قاًَى پیش تیٌی ًشذُ یا تیش اس ًظاب ّای هقزر در
ایي قاًَى تَدُ ٍلی پزداخت آى تِ هَجة قاًَى ٍ یا هظَتِ ّیأت ٍسیزاى طَرت گزفتِ تاشذ قاتل قثَل خَاّذ تَد.
تثظزُ – اس لحاظ هقزرات ایي فظل هؤسسِ عثارت است اس کلیِ اشخاص حقَقی ٍ ّوچٌیي طاحثاى هشاغل هَضَع
تٌذّای الف ٍ ب هادُ  59ایي قاًَى.
ّشیٌِ ّایی کِ حائش شزایط هشکَر در هادُ فَق هی تاشذ تِ شزح سیز در حساب ّای هالیاتی قاتل قثَل است .
تٌذ31ـ سَد کارهشدی کِ تزای اًجام دادى عولیات هَسسِ تا تاًکْا ،طٌذٍق تعاٍى ٍ ّوچٌیي هَسسات اعتثاری غیز
تاًکی هجاس پزداخت شذُ یا تخظیض یافتِ تاشذ.
هادُ  –349سَد دریافتی تِ ّز عٌَاى در هَارد سیز اسپزداخت هالیات هعاف است:
 – 3سَد هتعلق تِ سپزدُ ّای هزتَط تِ کشَر تاسًشستگی ٍ پس اًذاس کارهٌذاى ٍکارگزاى ًشد تاًک ّای ایزاًی در حذٍد
هقزرات استخذاهی هزتَطِ.
 – 2سَد یا جَایش هتعلق تِ حساب ّای پس اًذاس ٍسپزدُ ّای هختلف ًشد تاًک ّای ایزاًی یا هؤسسات اعتثاری غیز
تاًکی هجاس .ایي هعافیت شاهل سپزدُ ّایی کِ تاًک ّا یا هؤسسات اعتثاری غیز تاًکی هجاس ًشد ّن هی گذارًذ ًخَاّذ
تَد.
 – 1جَایش هتعلق تِ اٍراق قزضِ دٍلتی ٍ اسٌاد خشاًِ.
 – 4سَد پزداختی تاًک ّای ایزاًی تِ تاًک ّای خارج اس ایزاى تاتت اضافِ تزداشت (اٍردرافت) ٍ سپزدُ ثاتت تِ شزط
هعاهلِ هتقاتل.
 – 9سَد ٍ جَایش هتعلق تِ اٍراق هشارکت.

تبصره – درمواردی که درقانون مالیات های مستقیم به بانک ها اشاره می شود امتیازات ،تسهیالت،
ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک
مرکسی جمهوری اسالمی ایران تاسیس شده اند یا می شوند نیس خواهد شد.

