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 مصوبات

دستگاه مربوطه جهت 

 اجرا

 

1 
عالم لیست هٌاطق کوتش تَسعِ یافتِ استاى سا ا هی بایستساصهاى هذیشیت هتعاقباٌ با تَجِ بِ ایٌکِ 

ًوایذ کِ حذاقل هٌاطق  فْشست سا تٌظین ٍ اعالمی شدیذ ساصهاى هذیشیت بِ گًَِ اًوایذ هقشس گ

دسج ٍ  کوتش تَسعِ یافتِهٌاطق کوتش تَسعِ یافتِ کًٌَی استاى دس لیست جذیذ ّوچٌاى بِ عٌَاى 

 شًَذ. هحسَب

ساصهاى هذیشیت ٍ 

 بشًاهِ سیضی استاى

 

2 
ششکت شْشک  ٍاحذّای تَلیذی ٍ طٌعتی یهعافیت ّای هالیات هقشس گشدیذجْت بْشُ بشداسی اص

سا بِ استاًذاسی اعالم ًوایذ تا  هعافیت  ی لیست شْشک ّای طٌعتی هشوَلّای طٌعتی طی ًاهِ ا

 جْت استفادُ اص هعافیت ّای هالیاتی بِ ساصهاى اهَس هالیاتی استاى ابالغ شَد.

ششکت شْشکْای 

 طٌعتی

 

3 
اص ٍضعیت  بسیاسی اص ششکت ّای هَجَد دس هٌاطق کوتش تَسعِ یافتِ با تَجِ بِ عذم آگاّی

هقشس گشدیذ ساصهاى اهَس هالیاتی هاتشیسی تْیِ ًوایذ کِ دس آى اسن  هعافیت ّای هالیاتی خَد

بش اساس تاسیخ طذٍس پشٍاًِ بْشُ بشداسی یا هجَص فعالیت  شْشک، تاسیخ هشوَلیت یا هعافیت هالیاتی

ساصهاًْای ری سبط اص جولِ طوت، جْاد کشاٍسصی ٍ ششکت شْشکْای وِ ٍاحذّا تْیِ ٍ بِ ّ

 غ ًوایذ.ابالطٌعتی جْت اطالع ٍاحذّای هشوَل 

 ساصهاى اهَس هالیاتی

 

4 
هقشس گشدیذ ششکت شْشک ّای طٌعتی ٍ ساصهاى اهَس هالیاتی دٍسُ ّای آهَصشی سا بشای ٍاحذّای 

ٍ استفادُ اص هعافیت ّای هالیاتی اتْای هستقین قاًَى هالی  132تَلیذی ٍ طٌعتی پیشاهَى هادُ 

 بشگضاس ًوایٌذ.

 ساصهاى اهَس هالیاتی

ششکت شْشکْای 

 طٌعتی

 

5 

 

 

هقشس گشدیذ ششکت شْشک ّا، ساصهاى طٌعت، هعذى ٍ تجاست،  جْاد کشاٍسصی هعافیت ّای 

 هالیاتی سا بِ افشاد هتقاضی دسیافت هجَص ٍ پشٍاًِ بْشُ بشداسی اعالم ًوایٌذ.

ششکت شْشک ّا، 

ساصهاى طٌعت، هعذى 

 ٍ تجاست،  

 جْاد کشاٍسصی
 

6 

 

قاًَى هالیات ّای هستقین ٍ عذم  132هقشس گشدیذ با تَجِ بِ ٍجَد قیذ شخض حقَقی دس هادُ 

قاًَى هالیات  132استفادُ اشخاص حقیقی دس ایي هٌاطق پیشٌْاد حزف قیذ شخض حقَقی اص هادُ 

 ی هشکض جْت طشح دس جلسات کاسشٌاسی اسسال شَد.ّای هستقین بِ شَسای گفت ٍ گَ

ی دٍلت شَسای گفتگَ

 ٍ بخش خظَطی

 


