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تبصره ()18

دو محیوده بروسیها ،دستگاههای اجرایدی مندیو دو جدیول زیدر مالیداک اوز افد وده

دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( )5قانون مدییریت ددیماک وردووی و قراودادهدای
پیمانکاوی مکلفنی حیاوثر تا پایان ماه بعی از تاویخ دویافت صووکوضدعیت یدا صدووکحسدا

متعلقه به قراودادهای پیمانکاوی وا حیاوثر تا پایان ماه بعی از تاویخ دویافت صووکوضدعیت یدا

حسب موود ،مالیاک متعلق به قراودادهای پیمانکاوی مربوط به پیمانکاو وا پرداددت نمایندید دو

صووکحسا پردادت ننمودهانی وه

غیر این صووک ،حسب دودواست مؤدی (پیمانکاو) ،اصل مالیاک و جریمههای متعلق از طریدق
عملیاک اجرایی از واوفرما وصول و به حسا های تعیینشیه سازمان اموو مالیاتی وروو واوید
میشودد دو این صووک اصل مالیاک وصولی به حسا مؤدی ذیوبط منظوو و حسب مقدرواک
مربوط به مؤدی م بوو مسترد دواهی شی.
جریمه استنکاف واوفرما ،معادل ده دوصی ( )%10مالیاک پردادتنریه محاسبه و مطالبه
میشودد همچنین تأدیر دو پردادت مالیاکهای موضوع این تبصره دو مواود مقرو موجب تعلدق
جریمه به می ان دو دوصی ( )%2دو ماه نسبت به مالیاک پردادتنردیه از زمدان انتظداو م لدت
تسلیم اظ اونامه یا سروسیی پردادت مالیاک ،هر ویام وه مقدیم باشدی اسدتد دو ایدن صدووک
پیمانکاوان و م نیسان مراوو دو وابطه با پردادت مالیداک متعلدق و جدرامم مد ووو مسدئولیتی
نخواهنی داشت.

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

( -1قسمت دوم)

مبين عدم رعايت مفاد حكم اين تبصره ميباشد.

نام دستگاههای اجرایی

شماره

مستقر در مرکز /استان

طبقهبندی

دستگاههای اجرایی مستقر دو مرو

11000001
11010001
13400305
14350002
14350003
14350075
14350076
14351001
14850001
14900001
15100005
15120001
15300001
15300012
15500001
15500007
200500
200505
219700
219800
229300
230170

عنوان دستگاه اجرایی
وزاوک اموو اقتصادی و داوایی
سازمان اموو مالیاتی وروو
مؤسسه تحقیقاک علوم شیالک ایران
پژوهرگاه نیرو
مؤسسه تحقیقاک آ
سازمان ب رهووی انرژی ایران
سازمان انرژیهای نو ایران
آموز عالی علمی واوبردی صنعت آ و برق
سازمان هواپیمایی ورووی
وزاوک اوتباطاک و فناووی اطالعاک
سازمان حفظ نباتاک وروو
سازمان شیالک ایران
وزاوک واه و ش رسازی
سازمان مجری سادتمانها و تأسیساک دولتی و عمومی
وزاوک صنعت ،معین و تجاوک
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معینی ایران
بانک وراووزی ایران
صنیوق بیمه محصوالک وراووزی
شروت مییریت منابع آ ایران
شروت توسعه منابع آ و نیروی ایران
شروت مادوتخصصی تولیی نیروی برق حراوتی
شروت ت یه و تولیی مواد معینی ایران
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ردیف
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
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نام دستگاههای اجرایی

شماره

مستقر در مرکز /استان

طبقهبندی

دستگاههای اجرایی مستقر دو مرو

مرو ی

گیالن

مازنیوان

267000
269510
276000
278000
280100
283100
283400
285100
286650
291260
294680
291910
1276000152
1285000152
1337000152
1510000152
1530000152
217200
218500
291880
1081000153
1082000153
1105000153
1355000153
1400000153
1510000153
1530000153
11950001
139253
219000
400853
401953

عنوان دستگاه اجرایی
سازمان دصوصیسازی
شروت مادوتخصصی سازمان جمعآووی و فرو اموال تملیکی
بانک مرو ی جم ووی اسالمی ایران
بانک صنعت و معین
بانک توسعه صادواک
شروت پست جم ووی اسالمی ایران
سازمان فناووی اطالعاک ایران
شروت عمران ش رهای جییی
شروت عمران و ب سازی ش ری ایران
شروت توسعه و تج ی و نگ یاوی اماون ووزشی وروو
شروت مییریت شبکه برق ایران
شروت آ و فاضال ووستایی استان مرو ی
اداوه ول نوسازی ،توسعه و تج ی میاوس استان گیالن
اداوه ول ووز و جوانان استان گیالن
بنیاد مسکن انقال اسالمی استان گیالن
اداوه ول ج ادوراووزی استان گیالن
اداوه ول واه و ش رسازی استان گیالن
شروتهای آ و فاضال ش ری استان گیالن
آ منطقهای استان گیالن
آ و فاضال ووستایی استان گیالن
دادگستری استان مازنیوان
اداوه ول زنیانها و اقیاماک تامینی و تربیتی استان مازنیوان
اداوه ول گمرک استان مازنیوان
اداوه ول دامپ شکی استان مازنیوان
اداوه ول حفاظت محیطزیست استان مازنیوان
اداوه ول ج ادوراووزی استان مازنیوان
اداوه ول واه و ش رسازی استان مازنیوان
دانرگاه مازنیوان
اداوه ول منابعطبیعی و آبخی داوی نوش ر
شروت آ منطقهای استان مازنیوان
ش رداوی قاممر ر
ش رداوی وینه

ردیف
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

( -2قسمت دوم)

نام دستگاههای اجرایی

شماره

مستقر در مرکز /استان

طبقهبندی
402953
403053
403253
404453
405053
405253
405753
1276000155
1390000155
1510000155
1530000155
1530000955
12370101
12440001
1285000161
1390000161
1510000355
1530000161
1530000961
222500
285200
291700
295530
400661
402161
402861
404161
408461
409761
1276000163
1530000163
217800
257140
291790

مازنیوان

آذوبایجانغربی

اصف ان

سیستان و بلوچستان

عنوان دستگاه اجرایی
ش رداوی تنکابن
ش رداوی درمآباد
ش رداوی نرتاوود
ش رداوی گ نک
ش رداوی دابودشت
ش رداوی شیرود
ش رداوی امام اده عبیاهلل
اداوه ول نوسازی ،توسعه و تج ی میاوس استان آذوبایجانغربی
اداوه ول منابعطبیعی و آبخی داوی استان آذوبایجانغربی
اداوه ول ج ادوراووزی استان آذوبایجانغربی
اداوه ول واه و ش رسازی استان آذوبایجانغربی
اداوه ول واهیاوی و حمل و نقل جادهای استان آذوبایجانغربی
دانرگاه علوم پ شکی واشان
دانرگاه علوم پ شکی اصف ان
اداوه ول ووز و جوانان استان اصف ان
اداوه ول منابعطبیعی و آبخی داوی استان اصف ان
اداوه ول اموو عرایر استان اصف ان
اداوه ول واه و ش رسازی استان اصف ان
اداوه ول واهیاوی و حمل و نقل جادهای استان اصف ان
شروت برق منطقهای استان اصف ان
شروت عمران ش ر جییی ب اوستان
شروت آ و فاضال ووستایی استان اصف ان
تولیی نیروی برق استان اصف ان
ش رداوی اصف ان
ش رداوی گ
ش رداوی عسگران
ش رداوی میانیشت
ش رداوی وضوانر ر
ش رداوی ق جاووستان
اداوه ول نوسازی ،توسعه و تج ی میاوس استان سیستان و بلوچستان
اداوه ول واه و ش رسازی استان سیستان و بلوچستان
شروت آ و فاضال استان سیستان و بلوچستان
شروت ش رکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان
شروت آ و فاضال ووستایی استان سیستان و بلوچستان
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ردیف
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
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نام دستگاههای اجرایی

شماره

مستقر در مرکز /استان

طبقهبندی

ایالم

سمنان

ید

ت ران

12260001
1113000167
1276000167
1285000167
1315000167
1390000167
1510000167
1510000367
1530000167
218900
400167
401367
12570001
12620001
1276000171
1530000171
219300
291780
294980
1530000172
12750074/2
1085000174
1084000174
1316000174
1276000174
12380013
1400000174
12430001
1390000174
1100000174
294770

عنوان دستگاه اجرایی
دانرگاه ایالم
سپاه پاسیاوان انقال اسالمی استان ایالم
اداوه ول نوسازی ،توسعه و تج ی میاوس استان ایالم
اداوه ول ووز و جوانان استان ایالم
اداوه ول ب یستی استان ایالم
اداوه ول منابعطبیعی و آبخی داوی استان ایالم
اداوه ول ج ادوراووزی استان ایالم
اداوه ول اموو عرایری استان ایالم
اداوه ول واه و ش رسازی استان ایالم
شروت آ و فاضال استان ایالم
ش رداوی ایالم
ش رداوی بیوه
دانرگاه علوم پ شکی استان سمنان
دانرگاه شاهرود
اداوه ول نوسازی ،توسعه و تج ی میاوس استان سمنان
اداوه ول واه و ش رسازی استان سمنان
شروت آ و فاضال ش ری استان سمنان
شروت آ و فاضال ووستایی استان سمنان
شروت آ منطقهای استان سمنان
اداوه ول واه و ش رسازی استان ی د
اداوه ول آموز و پروو ش رستانهای استان ت ران
اداوه ول ثبت اسناد و امالک استان ت ران
مرو پ شکی قانونی استان ت ران
اداوه ول بنیاد ش یی و اموو ایثاوگران استان ت ران
اداوه ول نوسازی ،توسعه و تج ی میاوس استان ت ران
بیماوستان مسیح دانرووی
اداوه ول حفاظت محیطزیست استان ت ران
دانرگاه علوم پ شکی و دیماک ب یاشتی دومانی ایران
اداوه ول منابعطبیعی و آبخی داوی استان ت ران
اداوه ول اموو اقتصادی و داوایی استان ت ران
شروت پترو پاوس

ردیف
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

( -3قسمت دوم)

نام دستگاههای اجرایی

شماره

مستقر در مرکز /استان

طبقهبندی

ت ران

اودبیل

ق وین

دراسانشمالی

دراسانجنوبی

288150
1143000174
1143001074
1285000174
1530000174
1337000174
1130000174
11600201
12580001
113000175
1276000175
1285000175
1390000175
1510000175
1530000175
1530000975
202500
257260
291690
295060
294960
1085000179
1285000179
1337000179
1530000979
294880
294930
12310201
12410101
1025000180
1050000180
1081000180
1082000180

عنوان دستگاه اجرایی
شروت ش رکهای صنعتی استان ت ران
اداوه ول تبلیغاک اسالمی استان ت ران
اداوه ول حوزه هنری سازمان تبلیغاک اسالمی استان ت ران
اداوه ول ووز و جوانان استان ت ران
اداوه ول واه و ش رسازی استان ت ران
اداوه ول بنیاد مسکن استان ت ران
اداوه ول هواشناسی استان ت ران
دانرگاه محقق اودبیل
دانرگاه علوم پ شکی و دیماک ب یاشتی دومانی استان اودبیل
اداوه ول میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان اودبیل
اداوه ول نوسازی ،توسعه و تج ی میاوس استان اودبیل
اداوه ول ووز و جوانان استان اودبیل
اداوه ول منابعطبیعی و آبخی داوی استان اودبیل
اداوه ول ج ادوراووزی استان اودبیل
اداوه ول واه و ش رسازی استان اودبیل
اداوه ول واهیاوی ،حمل و نقل جادهای استان اودبیل
شروت ورت ،صنعت و دامپرووی دامغان
شروت ش رکهای صنعتی استان اودبیل
شروت آ و فاضال ووستایی استان
شروت آ منطقهای استان اودبیل
شروت آ منطقهای استان ق وین
اداوه ول ثبت اسناد و امالک استان دراسانشمالی
اداوه ول ووز و جوانان استان دراسانشمالی
بنیاد مسکن انقال اسالمی استان دراسانشمالی
اداوه ول واهیاوی و حمل و نقل جادهای استان دراسانشمالی
شروت آ و فاضال استان دراسانشمالی
شروت آ منطقهای استان دراسانشمالی
دانرگاه صنعتی بیرجنی
علوم پ شکی و دیماک ب یاشتی دومانی بیرجنی
سازمان برنامه و بودجه استان دراسانجنوبی
استانیاوی استان دراسانجنوبی
اداوه ول دادگستری استان دراسانجنوبی
اداوه ول زنیان ا و اقیاماک تامینی استان دراسانجنوبی
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ردیف
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نام دستگاههای اجرایی

شماره

مستقر در مرکز /استان

طبقهبندی
1105000180
1126000180
1140000180
1276000180
1285000180
1390000180
1510000180
1530000180
1530000980
1540000180
223100
294720
294890
294910
294940
400991
408380
1355000181
295380
295410
295450

153
154
155
156
157
158
159
160
 161دراسانجنوبی
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
البرز
172
173

ی د دو سایر استانها ،مودیان مالیاتی دودواستی ج ت اجرای حکم این تبصره نیاشتهانید

عنوان دستگاه اجرایی

استان ایالم:

اداوه ول گمرک استان دراسانجنوبی
اداوه ول آموز فنی و حرفهای استان دراسانجنوبی
اداوه ول فرهنگ و اوشاد اسالمی استان دراسانجنوبی
اداوه ول نوسازی ،توسعه و تج ی میاوس استان دراسانجنوبی
اداوه ول ووز و جوانان استان دراسانجنوبی
اداوه ول منابعطبیعی و آبخی داوی استان دراسانجنوبی
اداوه ول ج ادوراووزی استان دراسانجنوبی
اداوه ول واه و ش رسازی استان دراسانجنوبی
اداوه ول واهیاوی و حمل و نقل جادهای استان دراسانجنوبی
اداوه ول تعاون ،واو و وفاه اجتماعی استان دراسانجنوبی
شروت توزیع نیروی برق استان دراسانجنوبی
شروت ش رکهای صنعتی استان دراسانجنوبی
شروت آ و فاضال استان دراسانجنوبی
شروت آ و فاضال ووستایی استان دراسانجنوبی
شروت آ منطقهای استان دراسانجنوبی
ش رداوی اوسک
ش رداوی سه قلعه
اداوه ول دامپ شکی استان البرز
شروت آ منطقهای استان البرز
شروت گاز استان البرز
شروت آ و فاضال ووستایی استان البرز

تعیادی از پیمانکاوان طرف قراوداد دستگاه های اجرایی منیو دو جیول فدوق ،مطالبداک
دود وا دو قالب اوواق اسناد د انه اسالمی دویافت و پس از آن نسبت به پردادت مالیاک اقدیام
نموده انی وه به دلیل تادیر دو پردادت مالیاک دو سروسیی مقرو مرمول جریمه شیهاندی ،لد ا از
اداوه ول اموو مالیاتی استان دودواست نمودهانی نسبت به وصول جرایم از دستگاههای اجرایدی
اقیام نمایی لیکن اداوه ول م ووو با دستگاههای اجرایی مربدوط مکاتبده نمدوده وده تدا تداویخ
تحریر این گ او

با توجه به ومبود اعتباو اجرامیه صادو نریه و مبلغدی بابدت جدرامم وصدول

نریه استد
استان یزد:

مؤدیان مالیاتی طرف قراوداد با اداوه ول واه و ش رسازی استان ی د دودواست دود وا بده

سازمان اموو مالیاتی وروو احکام این تبصره وا به اداواک ول اموو مالیداتی ابدالن نمدوده

اداوه ول اموو مالیاتی استان اوسال نمودهانی وه اداوه ول ادیرال ور با دستگاه اجرایدی ذیوبدط

استد مطابق حکم قسمت اول این تبصره دو صووک عیم پردادت مالیاک موضوع ایدن تبصدره

مکاتبه ورده و دستگاه اجرایی م ووو اعالم داشته به دلیل عدیم وجدود اعتبداو الزم ،قدادو بده

توسط دستگاههای اجرایی ،سازمان اموو مالیاتی وروو حسب دودواست مودی (پیمانکاو) اصدل

پردادت مالیاک پیمانکاوان نمیباشی ،ل ا اداوه ول اموو مالیداتی اسدتان اقدیامی ج دت وصدول

مالیاک و جریمههای متعلق وا از طریق عملیاک اجرایی از واوفرمدا وصدول و بده حسدا هدای

مالیاک و جرامم آن از طریق عملیاک اجرایی ننموده استد

مربوط واوی مینمایید بر اساس بروسیها ،به استثناء استانهای سیستان و بلوچستان ،ایدالم و
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تبصره ()18

گزارش تفريغ بودجه سال 1395
استان سیستان و بلوچستان:

تعیادی از پیمانکاوان طرف قراوداد دستگاههای اجرایی منیو دو جیول فدوق دودواسدت
اد مالیاک بر اوز اف وده موضوع این تبصره وا از اداوه ول اموو مالیاتی استان نمدودهاندی وده
اداوه ول م ووو نسبت به مکاتبه با دستگاههای اجرایی موصوف اقیام نمدوده ،لدیکن عملیداک
اجرایی توسط اداوه ول اموو مالیاتی ج ت وصول مالیاک این تبصره انجام نریه استد
عیم اقیام اداواک ول اموو مالیاتی استانهای م ووو ج ت وصدول مالیداک اوز افد وده
موضوع این تبصره از طریق صیوو اجرامیه،

مبين عدم رعايت مفاد حكم اين تبصره ميباشد.

مطابق ابالغیه سازمان اموو مالیاتی وروو جریمه استنکاف واوفرمدا و تدأدیر دو پرداددت
مالیاک های موضوع این تبصره دو مواود مقرو معادل نصا های مد ووو دو حکدم قسدمت دوم
این تبصره ابالن و موود عمل بوده استد
شایان ذور است ،دو مواودی وه پیمانکاوان و مراووان نسبت به اعمال این تبصره اقدیام
نمودهانی ،مسئولیتی دو قبال پردادت مالیاک نیاشتهانید
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