بسمه تعالی

از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مصوب  1387با اصالحات بعدی
ماده  -12عرضهکاالها و ارائهخدماتزیر وهمچنین وارداتآنها حسبمورد از پرداخت مالیات معاف میباشد :
-6کاالهای اهدایی به صورت بالعوض به وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران و حوزههای
علمیه با تأیید حوزه گیرنده هدایا؛
 -7کاالهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات ،وارد کشور میشود .مازاد
بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود؛
-8اموال غیر منقول؛
 -11خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون شهری جادهای ،ریلی ،هوایی و دریایی؛

 -13انواع خدمات پژوهشیییی و آموزشیییی که طبق آئیننامهای که با پیشییینهاد مشیییترت وزارتخانههای علوم تحقیقات و فناوری ،امور
اقتصادی و دارای ،بهداشت،
 -16رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترت وزارت راه و شهرسازی 1و
وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد؛
 -17اقالم با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد .فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب
هیأت وزیران قابل اجراءخواهد بود .
ماده  -48لغو گردیده

است 2.

 1به موجب ماده  4قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب  1390که مقرر می دارد« ،در کلیه قوانین به جای وزارتخانههای یادشده و
وزیران آنها به ترتیب وزارت راه و شهرسازی و وزیر آن جایگزین میگردد» ،عبارت «وزارت راه و شهرسازی» جایگزین عبارت «وزارت راه
و ترابری» گردید.
 2به موجب تبصره  3ماده واحده قانون اصالح ماده  87قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب  1390لغو گردیده است.
ماده  -48به منظور تأمین هزینه اجراءبرنامههای نگهداری ،بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیر بناها در فرودگاهها و نیز استفاده از تجهیزات و
سیستمهای جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیتی ،به شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده میشود با تصویب شورایعالی هواپیماییکشوری دو
درصد ( )%2قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند .

