
معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات

شماره:87/96/200

تاریخ: 07/06/1396

بخشنامه

 
م8796141

 

مخاطبین/ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل ازموضوع
صادرات

    پیرو بخشنامه شماره 17/96/200 مورخ 13/02/1396 و باتوجه به بند ب
ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 مبنی
بر اینکه سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات
معاف است، بنابراین از تاریخ 01/01/1396(حسب حکم مندرج در ماده 73
قانون فوق) بند 1 قسمت نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل شماره

524/93/200 مورخ 22/06/1393 به شرح زیر اصالح می گردد:

" سود حاصل از تسعیر ارز به استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل
از صادرات صرفنظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است
زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز با توجه به ماده 105 و تبصره 2 ماده 147

قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول نخواهد بود."50/96

 

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

: مطابق بخشنامهتاریخ اجرا

 

:مدت اجرا

مطابق بخشنامه

 

: فیزیکی/نحوه ابالغدادستانی انتظامی مالیاتیمرجع ناظر:

سیستمی

):بخشنامه های منسوخ(شماره و تاریخ

 

مواد قانونی وابسته

تاریخ سند: 1396/06/07
شماره سند: 200/96/87

کد سند: م/141/1396/87
وضعیت سند: معتبر

بازگشت به ماده قانونیبازگشت به ماده قانونی  

سایر بخشنامه ها

اضافه نمودن هزینه های سهم 
معاف به در آمدمشمول مالیات

صرفامالیات پرداختی سهم سود 
سهامداران بعنوان پیش پرداخت
مالیات قابل قبول است

و10%مالیات قابل قبول نیست
*عدم تسلیم صورتجلسه مجمع 

عمومی یا فهرست سهامداران هر
یک موجب احتساب مالیات به نرخ

131میشود
*معافیت از پرداخت ده درصد 

مالیات قابل کسر از درآمد نمی باشد
*عدم معافیت صید ماهی و میگو 

شرکت شیالت و سایر آبزیان
موضوع فعالیت شرکت سهامی

شیالت ایران
اجرای بند «ه» ماده 31 قانون برنامه 

چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و
*رسیدگی به مالیات پیمانکاران 

خارجی و شعب و نمایندگی های
آنها

*در خصوص نحوه رسیدگی به 
مالیاتهای نمایندگی و شعب
شرکتهای خارجی که در ایران به امور

بازاریابی و ... اشتغال دارند
*تصویر دادنامه شماره 360 مورخ 

83/7/26 رئیس محترم هیات
عمومی دیوان عدالت اداری موضوع
ابطال رای شماره 3258-20 مورخ
82/3/25 هیات عمومی شورای

عالی مالیاتی
*احتساب 10% مالیات در منبع 

بعنوان مالیات علی الحساب سرمایه
گذار

*محاسبه مالیات کامل اشخاص 
حقوقی

دستورالعمل ارشادی در خصوص 
ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی و....

*حق عضویت اتحادیه و مجامع 
امور صنفی

*محاسبه مالیات پیمانکاران 
*شرکتهای منحله مشمول %10 

مالیات می باشند

بازگشت

بخشنامه: 200/96/87
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ماده 105ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف

در ایران یا خارج  از ایران...
 

ماده 141- صددرصد(100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای غیرنفتی و محصوالت بخش
کشاورزی و بیست درصد(20%) درآمد حاصل از صا...

 

ماده 147- هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون
مقرر می گردد عبارت است از  ...

بازگشتسایر اسناد مرتبطسایر اسناد مرتبط  
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