
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 همانطوریکه مستحضرید حسب مقررات تبصره ماده ١٠٠ قانون مالیات های مستقیم اصالحی 
مصوب ١٣٩٤/٤/٣١ و نیز بند هـ تبصره ٨ قانون بودجه سال ١٤٠٠ ، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از 
مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فروش کاال و خدمات ساالنه آنها حداکثر ٣٠ برابر معافیت موضوع 
ماده (٨٤) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه 

اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.
       در همین راستا به پیوست تصویر دستورالعمل شماره ٢٠٠/١٤٠٠/٥١١ مورخ ١٤٠٠/٠٣/١٧ پیرامون اجرای 
تبصره ماده ١٠٠ اصالحی مصوب ١٣٩٤/٤/٣١ قانون مالیاتهای مستقیم جهت استحضار و دستور اطالع رسانی به 

مودیان، صاحبان مشاغل و اتحادیه های تحت پوشش، ارسال میگردد.
     شایان ذکر است، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ١٣٩٩ صاحبان محترم مشاغل، جهت 

بهره مندی از معافیت مالیاتی موضوع ماده ١٠١ ق.م.م و مزایای دستورالعمل صدرالذکر، ١٤٠٠/٠٣/٣١ میباشد.

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