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 براي است گرديده تعيين كه حدودي تا باشد مدارك به مستند كه صورتي در نامه آئين اين در شده تعيين هاي نصاب -1 ماده

 و بود خواهد قبول قابل گردد مي تعيين قانوني دفاتر به رسيدگي طريق از آنها ماليات مشمول درآمد كه مودياني ماليات تشخيص

 .نيست پذيرش قابل ماليات مشمول درآمد محاسبه در آن بر مازاد

 :گردد مي تعيين زير شرح به مسافرت العاده فوق و سفر هزينه  نصاب -2 ماده

 تا باشد موسسات به مربوط حوائج منظور به كه ايران از خارج به حقوقي اشخاص كاركنان و بازرسان و مديران مسافرت هزينه -1

 :بود خواهد پذيرش قابل ذيل حدود

 و سيصد روزي قرار به چهارماه حداكثر سال هر در جمعاً توليدي هاي شركت كاركنان و بازرسان و مديران اقامت هزينه -الف

 .ريال هزار پنجاه

 روزي قرار به ماه دو حداكثر سال هر در جمعاً حقوقي اشخاص و ها شركت ساير كاركنان و بازرسان و مديران اقامت هزينه -ب

 .ريال هزار پنجاه و سيصد

 روزي قرار به ماه يك حداكثر سال هر در جمعاً شغلي حوائج رفع منظور به ايران از خارج به حقيقي اشخاص مسافرت هزينه -2

 .ريال هزار پنجاه و سيصد

 سال هر در جمعاً نامه، آئين اين 2 ماده يك بند »الف« جزء در مذكور ماه چهار بر عالوه توليدي هاي شركت به نسبت -1 تبصره

 .شد خواهد پذيرفته اقامت هزينه عنوان به آموزش بابت نيز ريال هزار پنجاه و سيصد روزي قرار به ديگر ماه دو حداكثر

 مبالغ اين بر عالوه و باشد مي نيز ايران از خارج در پذيرائي هزينه شامل فوق 1 تبصره و 2 ماده در مذكور هاي هزينه -2 تبصره

 .شد نخواهد پذيراييپذيرفته هزينه عنوان به ديگري هزينه



 بر اضافه ها عوارض و مرز از خروج به مربوط هاي هزينه و دريائي و زميني هوائي، نقليه وسيله با ذهاب و اياب هزينه -3 تبصره

 .است پذيرش قابل نيز است شده تعيين فوق شرح به كه خارج در اقامت هزينه

 .است شده حذف -4 تبصره

 ماليات مشمول درآمد تشخيص در كشور از خارج در مسافرت العاده فوق عنوان به ديگري هزينه مذكور مبالغ از خارج -3 ماده

 .بود نخواهد قبول قابل

 

 


