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بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص اعالم حد نصاب معامالت کوچک سال هاي 1399 و
1400 - مصوب 1400/03/23

معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و

مقررات 

معاونت حقوقی ریاست جمهوري

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص اعالم حد نصاب معامالت کوچک سال هاي 1399 و 1400  
مصوب 1400,03,23

در اجراي مفاد ماده (14) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) اصالحی مصوب 31 /04 /1394 قانون مالیات هاي مستقیم،
به پیوست تصویب نامه هاي هیئت وزیران به شماره 9853 /ت57607هـ مورخ 07 /02 /1399 و شماره 17809 /ت58769 /هـ مورخ

21 /02 /1400 در خصوص اعالم حد نصاب معامالت موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات مصوب سال 1383 به ترتیب
براي سال هاي 1399 و 1400 و نحوه تسري نصاب معامالت موصوف در بند (الف) تصویب نامه هاي مذکور به موجب ماده (12) قانون

الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 به مواردي که معامله به صورت مزایده انجام می
شود، ارسال می گردد. 

وفق مصوبات مزبور، حد نصاب معامالت کوچک تا سقف مبلغ چهار صد و پنجاه میلیون (000 /000 /450) ریال براي سال 1399 و تا
سقف مبلغ ششصد و پنجاه میلیون (000 /000 /650) ریال براي سال 1400 می باشد که ماخذ مذکور در اجراي تکالیف مرتبط با مفاد

آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات هاي مستقیم حائز اهمیت می باشد.

امیدعلی پارسا

شماره: 9853 /ت57607هـ - 7 /2 /1399  
تصویب نامه در خصوص تعیین نصاب معامالت موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383 -  

وزارت امور اقتصادي و دارایی  
هیأت وزیران در جلسه 3 /2 /1399 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري

مناقصات - مصوب 1383 - و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 -
تصویب کرد:  

الف - نصاب معامالت موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383 - به شرح زیر تعیین می شود:  
1 - معامالت کوچک: معامالتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (000 /000 /450) ریال باشد.  

2 - معامالت متوسط: معامالتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معامالت کوچک بوده و از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (000 /000
500/ /4) ریال تجاوز نکند.  

3 - معامالت بزرگ: معامالتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /500 /4) ریال باشد.  
ب - نصاب معامالت موضوع بند (الف) به موجب ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -

مصوب 1393 - به مواردي که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسري می یابد.  
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیري

شماره: 17809 /ت 58769 هـ  
تاریخ: 21 /2 /1400  

بسمه تعالی  
"با صلوات بر محمد و آل محمد" 
وزارت امور اقتصادي و دارایی  

هیئت وزیران در جلسه 19 /2 /1400 به پیشنهاد شماره 18667 /56 مورخ 8 /2 /1400 وزارت امور اقتصادي و دارایی و به استناد
تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383 - و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات

مالی دولت (2) – مصوب 1393 – تصویب کرد:  
1 – نصاب معامالت موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383 – به شرح زیر تعیین می شود:  

الف – معامالت کوچک: معامالتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ ششصد و پنجاه میلیون (000 /000 /650) ریال باشد.  
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ب – معامالت متوسط: معامالتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معامالت کوچک بوده و از مبلغ شش میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (000
000/ /650 /6) ریال تجاوز نکند.  

پ – معامالت بزرگ: معامالتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ شش میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (000 /000 /650 /6) ریال
باشد.  

2 – نصاب معامالت موضوع بند (1) به موجب ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به
مواردي که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسري می یابد.  

اسحاق جهانگیري  
معاون اول رییس جمهور


