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آیین نامه / قوانین عنوان لینک  

ف
ردی

 
 

http://bayanbox.ir/view/6945262451075270028/ 1-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf 111  تفادُ اس آًْارٍش اساس ضزکت ّای داًص بٌیاى ٍ بزًاهِ حوایتی  
آییي ًاهِ 

1ضوارُ   

http://bayanbox.ir/view/5440148041109109270/ 2-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf 2  تزاػاتًَآٍری ّا ٍ اخٍ تجاری ساسی  داًص بٌیاى ٍ هَسسات ت ّاضزک اس حوایت ىًَلا 

http://bayanbox.ir/view/7674354147736132255/ 3-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf  ًَآٍری ّا ٍ اختزاػاتتجاری ساسی ضزکت ّای داًص بٌیاى ٍ ًاهِ اجزایی حوایت اس آییي  3 

http://bayanbox.ir/view/2406187506098730560/ 4-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf 
جوَْری اجتواػی ٍ فزٌّگی التصادی،  لاًَى بزًاهِ چْارم تَسؼِ (47)ًاهِ اجزایی هادُ آییي 

 اسالهی ایزاى
4 

http://bayanbox.ir/view/4052752722842771885/ 5-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf  فؼالیت ّای داًص بٌیاىپیطزفتِ  احذّایاستمزار ٍضَابط ٍ  5 

http://bayanbox.ir/view/4775371587596162945/ 6-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf  ِدر اهاکي هسکًَیضزکت ّای داًص بٌیاى اهکاى استمزار ضْزداری تْزاى هبٌی بز ابالغی  6 

http://bayanbox.ir/view/4281226203051453783/ 7-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf 
ٍ کارهٌذاى ًوایٌذگاى هجلسیي ٍسرا ٍ هٌغ هذاخلِ بِ لاًَى راجغ بِ وَل اػضای ّیات ػلوی ضػذم 

هؼاهالت کطَری ٍ دٍلتیدر   
7 

http://bayanbox.ir/view/6548173424588563964/ 8-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf  فؼال در ضزکت ّای داًص بٌیاىاػضای ّیات ػلوی هزتبِ ارتمای اهتیاس  8 

http://bayanbox.ir/view/803267376238323576/ 9-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf  ُ9  کطَر هالی ًظام ٍ ارتمای رلابت پذیزتَلیذ لاًَى رفغ هَاًغ ( 4)هاد 

http://bayanbox.ir/view/3402586933949659369/ 11-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf  ُ11  کطَر هالی ًظام ٍ ارتمای رلابت پذیزتَلیذ لاًَى رفغ هَاًغ  (43)هاد 

http://bayanbox.ir/view/2962553817638194923/ 11-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf 
َى حوایت اس ضزکت ّای داًص آییي ًاهِ اجزایی لاً 22هالیاتی دستَرالؼول اجزایی هادُ بخطٌاهِ 

 بٌیاى ٍ تجاری ساسی ًَآٍری ّا ٍ اختزاػات
11 

http://bayanbox.ir/view/8219229585482776276/ 12-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf 
َسسات داًص بٌیاى ٍ تجاری ساسی ( لاًَى حوایت اس ضزکت ّا ٍ ه9ًاهِ اجزایی هادُ )آییي 

 ًَآٍری ّا ٍ اختزاػات
12 
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http://bayanbox.ir/view/1652454217196240914/ 13-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf  تسلین اظْارًاهِ هالیاتی در هَػذ همزردستَرالؼول  13 

http://bayanbox.ir/view/9046248722219091707/ 14-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf 
ّای ابالؽ فْزست ضزکت ّا ٍ هَسسات داًص بٌیاى بزای هؼافیت هالیاتی در سال ّای بخطٌاهِ 

94ٍ  93، 92هالی   
14 

http://bayanbox.ir/view/1201300260068324006/ 15-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf  ِ15  ضاغل در پارن ّای ػلن ٍ فٌاٍری کارکٌاىهالیات بز حمَق  هؼافیتهصَب 

http://bayanbox.ir/view/2628565139489143237/ 16-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf  لاًَى هالیات ّای هستمیناصالحی  (132ًاهِ اجزایی هادُ )آییي  16 

http://bayanbox.ir/view/7842648687986880699/ 17-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf  ( لاًَى رفغ هَاًغ تَلیذ رلابت پذیز ٍ ارتمای ًظام هالی کطَر31)س( هادُ )بٌذ  17 

http://bayanbox.ir/view/2774484105017295301/ 18-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf 
ى رفغ هَاًغ لاًَ 31لاًَى هالیات ّای هستمین هَضَع هادُ  132اجزایی بٌذ )س( هادُ دستَرالؼول 

 تَلیذ رلابت پذیز
18 

http://bayanbox.ir/view/3943000558792171600/ 19-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf  ُهالی کطَر( لاًَى رفغ هَاًغ تَلیذ رلابت پذیز ٍ ارتمای ًظام 31)هاد  19 

http://bayanbox.ir/view/967111819138390017/ 21-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf  َُ21  ٍ ػَارضسَد باسرگاًی  هؼافیت گوزکی، اػطای ًاهِضی 

http://bayanbox.ir/view/6700428004440081448/ 21-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf  ُ( لاًَى رفغ هَاًغ تَلیذ رلابت پذیز ٍ ارتمای ًظام هالی کطَر38)هاد  21 

http://bayanbox.ir/view/6623282925362506597/ 22-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf  فؼاالى هجاس التصادیتسْیالت  22 

http://bayanbox.ir/view/6120917868010052905/ 23-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf 
ّای ضزکت ّای داًص دستَر اداری ساسهاى تاهیي اجتواػی دربارُ هحاسبِ حك بیوِ لزاردادابالؽ 

 بٌیاى
23 

http://bayanbox.ir/view/3217452770752265526/ 24-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf  24  بزای ضزکت ّای داًص بٌیاى در اجارُ فضای غزفِ در ًوایطگاُ ّای داخل ٍ خارجی ٪51تخفیف 

http://bayanbox.ir/view/6880506678568569605/ 25-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf 
صالحیت ضزکت ّا ٍ هَسسات داًص بٌیاى بزای اجزای لزاردادّای پژٍّطی ٍ استفادُ اس هصَبِ 

 بَدجِ پژٍّطی دستگاُ ّای اجزایی
25 

http://bayanbox.ir/view/2297900374741255863/ 26-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf  تَسؼِ هلی بزای ضزکت ّای داًص بٌیاى( ٍاحذ درصذ تسْیالت صٌذٍق 4چْار )تخفیف  26 

http://bayanbox.ir/view/1503806803836660341/ 27-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf  دٍگاًِ با کاربزیًْایی الالم  ًْایی اخذ گَاّیفزایي  27 
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http://bayanbox.ir/view/5144952738697890228/ 28-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf 
بستِ حوایت اس تَسؼِ »سْن آٍردُ ضزکت ّای داًص بٌیاى بزای استفادُ اس تسْیالت کاّص 

«اضتغال پایذار  
28 

http://bayanbox.ir/view/8049737859455428455/ 29-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf  ِضکَفاییصٌذٍق ًَآٍری اساسٌاه ٍ  29 

http://bayanbox.ir/view/5214863843021148301/ 31-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf  ِغیز دٍلتی ٍ فٌاٍری ّای پژٍّصًوًَِ صٌذٍق اساسٌاه  31 

http://bayanbox.ir/view/1840671924049213977/ 31-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf  ( لاًَى رفغ هَاًغ تَلیذ رلابت پذیز ٍ ارتمای ًظام هالی کطَر44ًاهِ اجزایی هادُ )آییي  31 

http://bayanbox.ir/view/7284628576359871554/ 32-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf  ًاهِ تضویي هؼاهالت دٍلتیآییي  32 

http://bayanbox.ir/view/4273571663614913575/ 33-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf  ( آییي ًاهِ تضویي هؼاهالت دٍلتی4هادُ )« خ»اجزایی بٌذ دستَرالؼول  33 

http://bayanbox.ir/view/7300693691535917813/ 34-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf  ارتباطات فٌاٍری اطالػاتتَسؼِ ٍ گستزش ًاهِ آببي ٍ  34 

http://bayanbox.ir/view/8554315956715057516/ 35-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf  یاىضزکت ّا ٍ هَسسات داًص بٌ یابی ٍ تطخیصسًاهِ ارآییي  35 

http://bayanbox.ir/view/5067118202322932569/ 36-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf  َُبٌیاى صاًضزکت ّای دٍ فؼالیت  ًاهِ اًتصابضی  36 

http://bayanbox.ir/view/7314233660809235160/ 37-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf  ضزکت ّای داًص بٌیاى ارسیاباىفْزست  37 

http://bayanbox.ir/view/4019402531041632598/ 38-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf  داًص بٌیاى فٌاٍری ضزکت ّایاس صادرات ٍ تبادل حوایت  38 

http://bayanbox.ir/view/3629311001393132106/ 39-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf  ضزکت ّای داًص بٌیاىافزاد فؼال در تخصصی بزای ًظام ٍظیفِ تسْیالت  39 

http://bayanbox.ir/view/8432740657009615668/ 41-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf  راّبزدیفٌاٍری ّای  ضبکِ آسهایطگاّیخذهات  41 

http://bayanbox.ir/view/6147340852295615523/ 41-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf  آٍردُ ًمذی در ٍاگذاری سهیي ضْزن ّای صٌؼتیکاّص  41 

http://bayanbox.ir/view/3444909950993146302/ 42-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf  ( آگْی ّای صذا ٍ سیوا بزای ضزکت ّای داًص بٌیاىاضافِ پخص تطَیمی )تخفیفاهتیاس  42 

http://bayanbox.ir/view/2423314196919047061/ 43-ضوارُ-ًاهِ-يییآ .pdf پیطٌْاد کاالّا ٍ خذهات جذیذ بزای اضافِ ضذى بِ فْزست کاالّا/خذهات داًص بٌیاى فْزست  43 

http://bayanbox.ir/view/2185314429282580163/ اًتصاب-احکام .pdf احکام اًتصاب * 

http://bayanbox.ir/view/25690553929521834/ ضزکت-ًام-ثبت-ٌذیفزآ .pdf ثبت ًام ضزکت ٌذیفزآ  * 
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http://bayanbox.ir/view/6340928656023354327/ -داًص-خذهات-ٍ-کاالّا-فْزست

اىیبٌ .pdf 
اىیفْزست کاالّا ٍ خذهات داًص بٌ  

* 

http://bayanbox.ir/view/7777697627447904292/ -لاًَى-یاجزا-هختصز-گشارش

تیحوا .pdf 
تیلاًَى حوا یگشارش هختصز اجزا  

* 

http://bayanbox.ir/view/1617559152802808732/ -اس-تیحوا-ٍ-یابیارس-راُ-ًمطِ

اىیبٌ-داًص-هَسسات-ٍ-اّ-ضزکت .pdf 
اىیاس ضزکت ّا ٍ هَسسات داًص بٌ تیٍ حوا یابیًمطِ راُ ارس  

* 

 

  

 


