
بسمه تعالی

جناب آقای دودانگی – مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور  سرمایه گذاری و اشتغال استانداری گلستان

جناب آقای نصیبی - مدیرکل محترم دفتر روستایی استانداری گلستان

جناب آقای طلوعیان - رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان

جناب آقای آهنگری -بخشدار محترم مرکزی گرگان

جناب آقای خلیلی- رئیس محترم اتاق اصناف شهرستان گرگان

جناب آقای دکتر مطهری - رئیس محترم سازمان نظام پزشکی استان گلستان

جناب آقای دکتر منتظری - رئیس محترم انجمن داروسازان

جناب آقای سلیمانی - رئیس محترم کانون وکالی دادگستری استان گلستان

جناب آقای مهندس ابراهیم پور - رئیس محترم سازمان نظام مهندسی استان گلستان

سرکار خانم مهندس رمضانی- رئیس محترم مرکز کارشناسان رسمی دادگستری

جناب آقای مهندس عاشری - رئیس محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری

رئیس محترم مرکز کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه

رئیس محترم کانون سردفتران و دفتریاران استان گلستان

      احتراماً پیرو نامه شماره ١٢٨/١/٣٧٢/ص مورخ ١٤٠٠/٠٣/١٨ و دستورالعمل شماره ٢٠٠/١٤٠٠/٥١١ مورخ 
١٤٠٠/٠٣/١٧ با عنایت به مفاد جزء (٢) بند الف مصوبه شماره (٢) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا 
مبنی بر افزایش یک و نیم برابری حکم مقرر در بند (ع) تبصره (٦) قانون بودجه سال ١٤٠٠موارد به شرح ذیل را 

مقرر میدارد:
١-عبارت « سی برابر » مندرج در بند (١) دستورالعمل ٢٠٠/١٤٠٠/٥١١ به عبارت « چهل و پنج برابر» افزایش 
یافته ، لذا سقف تعیین شده به عنوان حداکثر فروش کاال و خدمات مودیان موضوع تبصره ماده (١٠٠) اصالحی 
مصوب ١٣٩٤/٠٤/٣١ قانون مالیات های مستقیم در بندهای (١)،(٢)،(٥)و(٦) دستورالعمل یاد شده ، از مبلغ ده 
میلیارد و هشتصد میلیون (١٠/٨٠٠/٠٠٠/٠٠٠) ریال به مبلغ شانزده میلیارد و دویست میلیون 

(١٦/٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠) ریال افزایش می یابد.

  مراتب به پیوست دستورالعمل اصالحی به شماره ٢٠٠/١٥١٦١/د مورخ ١٤٠٠/٠٣/١٨ ،  جهت استحضار و 
دستور اطالع رسانی به مودیان،صاحبان مشاغل و اتحادیه های تحت پوشش ارسال می گردد.

اداره کل امور مالیاتی استان گلستان
تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها
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