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 قدمهم

نین، هر صالح قواار وضع و ر کنادو کار و تجارتی در دنیای امروز است.  نین و مقررات مالیاتی نیاز هر کسباطالع از قوا
     ادامه  دارد در ر نظرساله بخشنامه های مالیاتی نیز تهیه و جهت اجرا ابالغ می گردد. انجمن مدیران صنایع د

ی، ی مالیاتخشنامه هاموضوعات مالیاتی، جهت اطالع اعضای خود و سهولت دسترسی به بمرتبط با قبلی های گزارش
 هد.دقرار  وع در اختیار کارآفرینان و اعضای انجمنها را بصورت یکجا و بر اساس موضاین  بخشنامه

 :را بر اساس موضوع و در چهار بخش 1398گزارش پیشرو کلیه بخشنامه های مالیاتی سال 
     ، اداری ان عدالتراء دیوبخشنامه های مرتبط با آ -ب، های مرتبط با مواد قانون مالیاتهای مستقیمبخشنامه -الف

ر هر بخش . ده استوری کردگردآ سایر بخشنامه های مالیاتی -دو  مرتبط با مواد سایرقانون های مالیاتیبخشنامه -ج
 متن بخشنامه و به ترتیب تاریخ صدور آنها آمده است.نیز با ذکر شماره و 
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 مواد قانون مالیاتهای مستقیمبخشنامه های مرتبط با  -الف

 

  38/98/200شماره: بخشنامه 

  :7/5/1398تاریخ 

درخصوص  -( قانون مالیات های مستقیم با اصالحات بعدی آن2( ماده )3ارسال قانون اصالح بند ) موضوع:

 دهیاری ها

ی آن که در تاریخ ( قانون مالیات های مستقیم با اصالحات بعد2( ماده )3به پیوست قانون اصالح بند ) متن:
منتشر  1398/04/20مورخ  1174روزنامه رسمی شماره  به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده و در 1398/03/20

 گردیده است برای اطالع و اجرا ارسال می گردد.

 متن قانون مذکور بدین شرح است:
ات بعدی آن، بعد از عبارت با اصالح 1366/12/03( قانون مالیات های مستقیم مصوب 2( ماده )3در بند ) -ماده واحده

 اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:« او دهیاری ه»عبارت « شهرداری ها»
شدن این م االجراز الزاعمال این ماده از زمان تاسیس دهیاری های کشور می باشد.مالیات هایی که قبل ا -تبصره

 قانون به دهیاری ها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی شود.
 امید علی پارسا

 ان امور مالیاتی کشوررئیس کل سازم
 

 پیوست:

 قانون مالیاتهای مستقیم با اصالحات بعدی 2ماده  3قانون اصالح بند 
صالحات بعدی آن بعد از ابا  3/12/1366قانون مالیاتهای مستقیم با اصالحات بعدی  2ماده  3در بند  -ماده واحده

 ر به آن الحاق میشود:عبارت شهرداریها عبارت و دهیاری ها اضافه و یک تبصره به شرح زی
دن این قانون شاالجرا  الزم تبصره: اعمال این ماده از زمان تاسیس دهیاری های کشور میباشدو مالیاتهایی که قبل از

 به دهیاری ها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی شود.
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  41/98/200شماره: بخشنامه 

  :8/5/1398تاریخ 

مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  169شودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده بخ موضوع:

قانون مالیات بر  23و  22قانون مالیاتهای مستقیم و مواد  199و  197، 193، 190، 169و مواد  1380/11/27

 ارزش افزوده برای مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی

الی ولید و کاتاستای حمایت از مزین شده به نام سال رونق تولید، لذا این سازمان در ر 1398سال باتوجه به اینکه  متن:
ان محترم ندی مودیمضایت ایرانی و به منظور حمایت از فعاالن اقتصادی، رعایت اصل تکریم ارباب رجوع و افزایش ر

مکرر قانون  169بخشش موضوع ماده مالیاتی، تصمیماتی به شرح زیر در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی قابل 
 23و  22ستقیم و مواد قانون مالیاتهای م 199و  193،197، 169،190و مواد  1380/11/27مالیاتهای مستقیم مصوب 

ا در اذ تاتخ برای مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی قانون مالیات بر ارزش افزوده ،

در  ال جاری،سایان پد ) اعم از اصل بدهی و جرائم غیر قابل بخشش( تا صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده خو
لقی و به تر این مرحله دقانون مالیات های مستقیم بعنوان مودی خوش حساب از این حیث و  191اجرای مقررات ماده 

 شرح زیر مورد بخشودگی قرار گیرد:

 قابل بخشش. جرائم %100معادل  1398/07/30در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده تا تاریخ      .1
برای مودیان  1398/08/30تا تاریخ  1398/08/01در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ      .2

جرائم قابل  %98عادل مواحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط 
 م قابل بخشش.جرائ %96بخشش و برای سایر مودیان 

ی برای مودیان واحدهای تا پایان سال جار 1398/09/01در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ      .3
و برای  %2 اه معادلهر م تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذی ربط به ازای

 فوق کسر می گردد. 2ند از درصد بخشودگی موضوع ب %4سایر مودیان معادل 
 ی باشد.وات ممیزان بخشودگی جرائم براساس تاریخ پرداخت مانده بدهی قطعی شده هر یک از سن     .4
م را به دگی جرائبخشو برای بخشودگی جرائم در اجرای این بخشنامه مودیان یاد شده می بایست درخواست     .5

 نامه مورد بخشودگی قرارگیرد.اداره امور مالیاتی تسلیم تا در اجرای این بخش
دام نموده اند ه خود اقعی شدمودیان مذکور که قبل از ابالغ این بخشنامه نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قط     .6

امور مالیاتی تسلیم تا  به ادارات 1398/12/20می توانند درخواست بخشودگی جرائم خود را حداکثر تا تاریخ 
 مورد بخشودگی قرار گیرد.

اد این ال از مفسی آن مودیان محترم مالیاتی می توانند برای هریک از سنوات با پرداخت بدهی مالیات     .7
 بخشنامه بهره مند گردند.

و  1396، 1395استفاده از مفاد این بخشنامه برای بخشودگی جرائم عملکرد و دوره های مالیاتی سالهای      .8
این  3قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی تبصره  169ده برای مودیانی که طبق مقررات ما 1397
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ماده مکلف به ارسال فهرست معامالت می باشند، منوط به ارسال فهرست معامالت هریک از سالهای مذکور 
 می باشد. 1398/07/30تا 
  

 امید علی پارسا
 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

  :47/98/200بخشنامه شماره 

 28/5/1398یخ: تار 

 قانون مالیات های مستقیم 172اصالحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده  موضوع:

ه به امضای وزرای قانون مالیات های مستقیم ک 172به پیوست تصویر اصالحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده  متن:
 محترم ذیربط رسیده است، جهت اطالع و بهره برداری ارسال می گردد.

بعد از « کشور( ستاد دیهزمند )ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیا»تب فوق عبارت با عنایت به مرا
نون مالیاتهای مستقیم اضافه قا 172ضوابط اجرایی ماده  3در بند « موسسه بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان»عبارت 

 می شود.

 امیدعلی پارسا
 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 پیوست:

 ورای اسالمیشمجلس  27/11/1380قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  173اصالحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 

می، ضوابط اجرایی محلس شورای اسال 27/11/1380اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  173در اجرای ماده 
 موضوع این ماده به شرح زیر اصالح میشود:

 اضافه میشود. 172ضوابط اجرایی موضوع ماده  3به بند موسسه مندرج در زیر 

 )ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند )ستاد دیه کشور 
 میباشد. 1/1/1391تاریخ بهره برداری موسسه فوق از 
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  :52/98/200بخشنامه شماره 

  :6/6/1398تاریخ 

در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کاال موضوع تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده  موضوع:

 قانون مالیاتهای مستقیم 143بخشودگی مقرر در ماده 

دگی موضوع به منظوراعمال بخشو 1398/04/29مورخ  230/98/35 پیرو بخشنامه های منتهی به شماره متن:
یدیه شرکتهای پذیرفته مورد تای 18ست مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهر 143 ماده

االهای پذیرفته شده در کمورد تاییدیه  4تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به  شده در بورس اوراق بهادار
رست مذکور موضوع مربوط به دوره های مالی مندرج درفه 1398/05/16لغایت  1398/04/22بورس کاال از تاریخ 

 .رددسازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گ 1398/05/20مورخ  122/52607اره پیوست نامه شم

نمایند. بدیهی  ات اقداممقرر مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق
 است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

 نادر جنتی
 یاتهای مستقیممعاون مال

 پیوست:

 جناب آقای جنتی

 معاونت محترم مالیاتهای مستقیم
 سازمان امور مالیاتی کشور

 با سالم و احترام
کتهای یت مالیاتی برای شراین سازمان به پیوست لیست تاییدیه های معاف 8/7/93مورخ  286033/121پیرو نامه شماره 

االهایی که ز فروش کاصل احبورس ایران )جدول شماره یک( و معافیت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرا
 16/5/98لغایت  22/4/1398در بورسهای کاالیی پذیرفته شده و به فروش می رسد )جدول شماره دو( صادره از تاریخ 

 دد.ی تقدیم می گرجهت هرگونه بهره بردار CDبصورت کتبی )ممهور به مهر سازمان( و فایل در قالب یک فقره 
 لی بورس اصل تاییدیهضوابط محاسبه سهام شناور ازاد مصوب شورای عا 4الزم به ذکر است این سازمان وفق ماده 

 مالیاتی مربوط را برای حوزه مالیاتی  مودیان ارسال نموده است.
 حسن امیری
 نایب رئیس هیات مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران
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  :59/98/200بخشنامه شماره 

  :30/6/1398تاریخ 

 هیئت وزیران 1398/04/01هـ مورخ 55839ت /37229ابالغ تصویب نامه شماره  موضوع:

مبنی بر مجازبودن  هیئت وزیران 1398/04/01هـ مورخ  55839ت /37229شماره  به پیوست تصویر تصویب نامه متن:
ر قانون مالیات ( مکر169اده )پایگاه اطالعات م سازمان امور مالیاتی کشور به در اختیار قراردادن اطالعات موجود در

 می شود. ی، ابالغالیاتمهای مستقیم با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز مرکز آمار از طریق دفتر اطالعات 
 امیدعلی پارسا

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 

 پیوست:
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  :55/98/200بخشنامه شماره 

  :25/6/1398تاریخ 

تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کاال موضوع  :موضوع

 قانون مالیاتهای مستقیم 143بخشودگی مقرر در ماده 

 143 ی موضوع مادهبه منظوراعمال بخشودگ 1398/6/6مورخ  230/98/52 پیرو بخشنامه های منتهی به شماره متن:
تهای پذیرفته شده در بورس مورد تاییدیه شرک 42م، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به قانون مالیاتهای مستقی

فته شده در بورس کاال از مورد تاییدیه کاالهای پذیر 3تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به  اوراق بهادار
ماره وع پیوست نامه شست مذکور موضمربوط به دوره های مالی مندرج درفهر 1398/06/13لغایت  1398/05/19تاریخ 
 .سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد 1398/0620مورخ  122/53910

نمایند. بدیهی  ات اقداممقرر مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق
 اهد شد.است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خو

 نادر جنتی
 معاون مالیاتهای مستقیم

 پیوست:

 جناب آقای جنتی
 معاونت محترم مالیاتهای مستقیم

 سازمان امور مالیاتی کشور
 با سالم و احترام
کتهای یت مالیاتی برای شراین سازمان به پیوست لیست تاییدیه های معاف 8/7/93مورخ  286033/121پیرو نامه شماره 

االهایی که ز فروش کاصل احرس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران )جدول شماره یک( و معافیت پذیرفته شده در بو
 13/6/98لغایت  19/5/1398در بورسهای کاالیی پذیرفته شده و به فروش می رسد )جدول شماره دو( صادره از تاریخ 

 ی تقدیم می گردد.ونه بهره بردارجهت هرگ CDبصورت کتبی )ممهور به مهر سازمان( و فایل در قالب یک فقره 
 لی بورس اصل تاییدیهضوابط محاسبه سهام شناور ازاد مصوب شورای عا 4الزم به ذکر است این سازمان وفق ماده 

 مالیاتی مربوط را برای حوزه مالیاتی  مودیان ارسال نموده است.
 حسن امیری
 نایب رئیس هیات مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران
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  :70/98/200بخشنامه شماره 

  :1/8/1398تاریخ 

تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کاال موضوع  موضوع:

 قانون مالیاتهای مستقیم 143بخشودگی مقرردرماده 

دگی موضوع اعمال بخشو به منظور 1398/06/25مورخ  230/98/55 پیرو بخشنامه های منتهی به شماره متن:
یدیه شرکتهای پذیرفته شده مورد تای 49قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به  143 ماده

های پذیرفته شده در بورس مورد تاییدیه کاال 5تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به  در بورس اوراق بهادار
مه ذکور موضوع پیوست نامربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست م 1398/07/17لغایت  1398/06/16کاال از تاریخ 

حسب اعالم سازمان  همچنین  .سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد 1398/07/20مورخ  122/55247شماره 
ست بخشنامه )پیو 1398/06/20مورخ  122/53910مزبور، ردیف شماره یک جدول بورس کاال در نامه شماره 

 می باشد. 10101874640صدرالذکر( مربوط به بورس کاالی پاالیش نفت تهران به شناسه ملی 
نمایند. بدیهی  ات اقداممقرر مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق

 است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

 نادر جنتی
 معاون مالیاتهای مستقیم

 پیوست:

 جناب آقای جنتی
 معاونت محترم مالیاتهای مستقیم

 سازمان امور مالیاتی کشور
 با سالم و احترام
کتهای یت مالیاتی برای شراین سازمان به پیوست لیست تاییدیه های معاف 8/7/93مورخ  286033/121پیرو نامه شماره 

االهایی که ز فروش کاصل احق بهادار تهران و فرابورس ایران )جدول شماره یک( و معافیت پذیرفته شده در بورس اورا
 17/7/98لغایت  16/6/1398در بورسهای کاالیی پذیرفته شده و به فروش می رسد )جدول شماره دو( صادره از تاریخ 

 تقدیم می گردد. ه برداریجهت هرگونه بهر CDبصورت کتبی )ممهور به مهر سازمان( و فایل در قالب یک فقره 
 لی بورس اصل تاییدیهضوابط محاسبه سهام شناور ازاد مصوب شورای عا 4الزم به ذکر است این سازمان وفق ماده 

 مالیاتی مربوط را برای حوزه مالیاتی  مودیان ارسال نموده است.
 حسن امیری
 نایب رئیس هیات مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران
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 78/98/200مه شماره: بخشنا 

  :11/8/1398تاریخ 

 قانون مالیات های مستقیم 172اصالحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده  موضوع:

رائی موضوع ماده به پیوست تصویر اصالحیه ضوابط اج 1398/05/28مورخ  200/98/78پیرو بخشنامه شماره  متن:
سال می رداری ارببهره  بط رسیده است، جهت اطالع وقانون مالیات های مستقیم که به امضای وزرای محترم ذیر 172

 گردد.
پس « ع()ن مجتبی مام حسابنیاد زینب کبری )س( و موسسه خیریه ایتام و مستمندان »با عنایت به مراتب فوف عبارت 

رایی ماده ط اجضواب 3ند بدر (« ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند )ستاد دیه کشور»از عبارت 
 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می شود. 172

  
 امیدعلی پارسا
 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 پیوست:
 مجلس شورای اسالمی 27/11/1380قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  172اصالحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 

ایی موضوع این ماده به مجلس شورای اسالمی ضوابط اجر 27/11/1380اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  172در اجرای ماده 
 شرح زیر اصالح میشود:

 اضافه میشود 172ضوابط اجرایی موضوع ماده  3موسسات مندرج در زیر به بند 
 بنیاد زینب کبری -1
 موسسه خیریه ایتام و مستمندان امام حسن مجتبی -2

 .میباشد 1/7/1398تاریخ بهره برداری موسسات فوق از 
 

  :81/98/200بخشنامه شماره 

  :10/9/1398تاریخ 

 قانون مالیاتهای مستقیم 132اصالح دستورالعمل اجرایی بند )س( ماده  موضوع:

قانون  132درخصوص دستورالعمل اجرایی بند )س( ماده  1394/11/03مورخ  200/94/101پیرو بخشنامه شماره  متن:
و با  1394موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  قانون رفع 31مالیات های مستقیم موضوع ماده 

توجه به تغییر مرجع تشخیص یا تایید قراردادهای تحقیقاتی، پژوهشی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به موجب 
 1398/2/15ب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصو 12بند )ب( ماده 

( دستورالعمل اجرایی مذکور که از طرف وزرای امور اقتصادی و دارایی، 1( اصالحی ماده )3به پیوست تصویر بند )
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صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تصویب گردیده است جهت 
 اطالع و اجرا ابالغ می گردد.

 امیدعلی پارسا

 سازمان امور مالیاتی کشور رئیس کل

 پیوست:

قانون رفع  31ضوع ماده قانون مالیات های مستقیم مو 132دستورالعمل اجرایی بند )س( ماده  1ماده  3اصالح بند 
قانون حداکثر استفاده از توان  12به استناد بند )ب( ماده  1394موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 

 1398/2/15خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب تولیدی و 
قات و لوم تحقیهای ع ( قراردادهای تحقیقاتی، پژوهشی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تایید وزارت خانه3

ت و م تحقیقای علوفناوری اطالعات و بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد و در سامانه اطالعاتی شورا
 عتف( ثبت شود.فناوری )

 

  :86/98/200بخشنامه شماره 

  :24/10/1398تاریخ 

 1394/04/31قانون مالیاتهای مستقیم اصالحیه مصوب  219نامه اجرایی موضوع ماده ابالغ آیین  موضوع:

که به  1394/04/31صوب مقانون مالیاتهای مستقیم با اصالحات  219نامه اجرایی موضوع ماده  به پیوست آیین متن:
جهت اجرای مفاد آن  رسیده است 1398/09/13مورخ  180718ویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی شماره تص

 ابالغ می شود.
 امیدعلی پارسا

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
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  :د/4319/130بخشنامه شماره 

  :11/10/1398تاریخ 

به استعالمات در مهلت مقرر با توجه به ماده  لزوم بروز رسانی پرونده های مالیاتی و پاسخگویی موضوع:

 ق.م.م186

  متن:

 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
 مدیران کل محترم امور مالیاتی...
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 با سالم و احترام
کار  انی و پروانه کسب یاصدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگ» ق.م.م 186همان گونه که آگاهی دارید مطابق ماده 

بنی بر پرداخت ذیربط م الیاتیدار منوط به ارائه گواهی از اداره امور ماص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صالحیتاشخ
 رداختسبت به پامر ن باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئوالنشده مییا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی

ا بامور مالیاتی در مواجهه  لذا اقتضاء دارد، ادارات کل «.شتهای مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند دامالیات
ندرج در ماده گواهی م ز اخذمراجع مستنکف ا مسئولیت تضامنی موارد تخطی از مفاد مقرره قانونی مذکور و با توجه به

 صدراالشاره، اقدامات الزم را به منظور وصول حقوق حقه دولت معمول دارند.
( بخشنامه شماره 7و برابر بند ) ونیکی شدن فرآیند استعالم وصدور گواهی موصوفالکتر همچنین با توجه به

 186وضوع ماده ترتیبات صدور گواهی م» رئیس کل محترم سازمان متبوع موضوع 1398/04/05مورخ  200/98/31
در سامانه مربوطه خ ثبت آن روز از تاری 10، مهلت پاسخگویی به درخواست/ استعالمها حداکثر «قانون مالیاتی مستقیم

دامات الزم را لیاتی اقای مامی باشد، لذا در راستای تکریم ارباب رجوع ، ضرورت دارد مسئوالن امر و متصدیان واحده
مترین ک ردپاسخ مقتضی  ،پرونده های مالیاتی معمول دارند تا به محض دریافت استعالم     در راستای بروز رسانی

دولت تسریع  صول حقوقوو در سارائه گردد.بدیهی است با انجام ترتیبات فوق ، از یک  زمان، قبل از انقضاء مهلت مقرر
 ردد.گم می بعمل آمده و از سوی دیگر رضایت مودیان محترم مالیاتی و زمینه رعایت حقوق ایشان فراه

ه نحو بمراتب د رماییعلی ایحال ضمن اعمال نظارت کافی و موثر بر عملکرد ابواب جمعی، خواهشمند است دستور ف
 مقتضی به کلیه کارکنان شاغل در ادارات امور مالیاتی اطالع رسانی شود.

 عباس بهزاد
 دادستان انتظامی مالیاتی

  
  :د/52003/230بخشنامه شماره 

  :14/10/1398تاریخ 

 ق.م.م 186لزوم تسهیل و تسریع در رسیدگی به استعالم های دریافتی در اجرای ماده  موضوع:

اتی در زمینه مور مالیارات اوجه به برخی مباحث مطروحه از سوی اتاق های اصناف در رابطه با نحوه عمل ادبا ت   متن:
ان رخواست آنب یا کار و دقانون مالیاتهای مستقیم، برای متقاضیان دریافت پروانه کس 186صدور گواهی موضوع ماده 

ی دریافتی لکترونیکاهای  ضی است در پاسخ به استعالممبنی بر تسهیل و تسریع روند مذکور برای صاحبان مشاغل، مقت
 وجه قرار گیرد:ل مورد تر کاماز سوی اتحادیه های صنفی، در هنگام بررسی پرونده های مودیان مربوط، موارد زیر به طو

ر صدو دم امکانع» اسخپبه منظور حصول اطمینان از رعایت حقوق مودیان محترم مالیاتی، در تمامی مواردی که  -1
ال پاسخ ش از ارسیست پیبرای مرجع استعالم کننده ارسال می شود، روسای گروه و روسای امور ذیربط می با «گواهی

ایند. حاصل نم طمینانابه اتاق های اصناف، با بررسی دقیق گزارش مربوط، از مستند و مستدل بودن پاسخ ارسالی 
تی عات هویقص اطالعی شده و یا بدون ذکر مصادیق نچنانچه گزارش مذکور بدون انعکاس دقیق بدهی مالیاتی قط

    تهیه شده باشد، می بایست جهت بررسی و تکمیل به واحد مالیاتی مربوطه عودت شود.
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ای تمامی اشخاص حقیقی امکان ثبت استعالم بر 1398/04/05مورخ  200/98/31( بخشنامه شماره 3بر مبنای بند ) -2
خشنامه ب( 5ر اجرای بند )دکمیل نموده باشند فراهم گردیده است. بر این اساس و ت 44که ثبت نام خود را تا مرحله 

صحت  بت بهواهی، نسدور گفوق الذکر، اداره امور مالیاتی ذیربط می بایست پیش از تهیه گزارش مربوط در سامانه ص
ی معدود واهی براگدور صم سنجی اطالعات ثبت نام مودی نیز اقدام و نتیجه را در سامانه ثبت نام وارد نماید. عد

یجاد یری از اجلوگ مودیانی که اطالعات ثبت نام آنها صحت ندارد، می بایست مستند و مستدل باشد. به منظور
اتی به طور جدی مور مالیاارات نارضایتی برای مودیان و جلوگیری از تکرار استعالمها، انتظار می رود در این موارد اد

  مودیان پیش از تهیه پاسخ استعالم، اهتمام نمایند.نسبت به صحت سنجی اطالعات 
ی مودی ای مالیاتی قطع( بخشنامه فوق الذکر صدور گواهی مربوط منوط به پرداخت بدهی ه2در اجرای بند )     -3

بدهی  ا مطالبهیعی و می باشد. لذا می بایست جدا از تاخیر در صدور گواهی به منظور وصول بدهی های غیر قط
شخاص الیاتی ادهی مباز شمول بخشنامه موصوف )از جمله بدهی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و  های خارج

    ثالث در همان محل( اجتناب شود.
دارای بدهی مالیاتی   قانون مالیات های مستقیم 186در مواردی که متقاضیان دریافت گواهی موضوع ماده      -4

گیری از  با بهره رات کلبخشودگی جرائم را داشته باشند، ضرورت دارد، اداقطعی بوده و درخواست تقسیط بدهی و 
است به درخو سیدگیحداکثر ظرفیت حاصل از تفویض اختیار به عمل آمده و در کمترین زمان ممکن، نسبت به ر

ت توسط اخنونی پردات قامودی و پاسخگویی اقدام نمایند. در این موارد الزم است بالفاصله پس از انجام ترتیب
 مودی، گواهی مربوط از طریق سامانه صادر و به مراجع ذیربط ارسال گردد.

ی خاص دارد، رینیاز به پیگ به منظور تسریع در پاسخگویی به مودیانی که مشکالت آنان در زمینه صدور گواهی،     -5
ستان معرفی اق اصناف اتا به مقتضی است یکی از معاونین به عنوان نماینده اداره کل، جهت رسیدگی به موارد ویژه

د خاص، می با موار رخوردشود )رونوشت معرفی نامه به این معاونت ارسال گردد(. اتاق اصناف استانها در صورت ب
 د.توانند با انعکاس موضوع به نماینده محترم اداره کل درخواست پیگیری و رسیدگی نماین

  
 محمد مسیحی
 معاون درآمدهای مالیاتی

 

 

 91/98/200ماره: بخشنامه ش 

  :30/10/1398تاریخ 

تسلیم فهرست  -حق بیمه سهم کارفرما  -ذخیره حق سنوات و ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده  موضوع:

 197ماده 

با توجه به سواالت و ابهامات مطرح شده در خصوص ذخیره حق سنوات، ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده  متن:
در  1394/4/31قانون مالیات های مستقیم مصوب  86فرما و همچنین نحوه اجرای مقررات ماده و حق بیمه سهم کار
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زمان حسابرسی مالیاتی از حیث تاریخ تخصیص اقالم مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه درخصوص موضوع و سایر 
 موضوعات مرتبط بدینوسیله مقرر می دارد:

 ات حقوق،به مالی مول تسلیم فهرست حقوق نبوده و در زمان رسیدگیثبت و شناسایی ذخیره های یادشده مش -1
نون مالیاتهای مستقیم به قا 197موضوع شمول مالیات حقوق و یا اعمال معافیت مالیاتی و همچنین شمول جریمه ماده 

 مبالغ فوق در زمان ذخیره گیری فاقد موضوعیت می باشد.

انون مالیات های مستقیم ق 148( ماده 2ن مندرج در جزء )و( و بند )هزینه مربوط به ذخیره حق سنوات به میزا -2
قابل قبول  ان هزینهعنو به  )معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل(

 مالیاتی تلقی خواهد گردید.
قانون  148و  147مواد  عدم پیش بینی در هزینه مربوط به ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده با توجه به -3

مان پرداخت و زذکور در مزینه مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود، لیکن ه
تقیم به عنوان هزینه قابل قانون مالیات های مس 148ماده  2یا تخصیص )بستانکار نمودن حقوق بگیر( به استناد بند 

 مالیاتی تلقی می شود.قبول 
ختی یا تخصیصی بابت وجوه پردا 1394/4/31قانون مالیات های مستقیم اصالحی مصوب  91ماده  5براساس بند  -4

امه کار حقوق و یا اد مکاریهحق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده، فارغ از بازنشستگی، از کار افتادگی، قطع 
 ی باشد.بگیر، از پرداخت مالیات معاف م

لیم ه عدم تسمول جریمشحق بیمه سهم کارفرما مشمول مالیات حقوق و تسلیم فهرست حقوق نمی باشد، بنابراین  -5
 قانون مالیات های مستقیم نیز در این خصوص موضوعیت ندارد. 197فهرست موضوع ماده 

  
 امیدعلی پارسا
 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

  :93/98/200بخشنامه شماره 

  :30/10/1398تاریخ 

( قانون مالیات های 132ابالغ فهرست اطالعات واحدهای تولیدی فناوری اطالعات موضوع بند )د( ماده ) موضوع:

 ( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور31مستقیم اصالحی موضوع ماده )

، به 1396/10/9مورخ  230/96/134و شماره  1397/10/02مورخ  230/97/134پیرو بخشنامه های شماره  متن:
 1397ال پایان س ها تاپیوست فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به همراه محصوالت آن

 .قدام ابالغ می شودمعاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، جهت ا 1398/08/04مورخ  11/31108موضوع نامه شماره 
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 پیوست:

 
 

  :88/98/200بخشنامه شماره 

  :9/10/1398تاریخ 

اعالم بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای  موضوع:

 قانون مالیاتهای مستقیم 17قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده  43و  42وارداتی موضوع مواد 

( قانون مالیاتهای مستقیم، 17و ماده ) 1387( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 43( و )42در اجرای مواد ) متن:
( حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق CDبدین وسیله لوح فشرده )
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حق الثبت  ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین
 ;گیرد، به شرح جداول( اصالحی قانون ثبت قرار می123موضوع ماده )

مرکی و حقوق ورودی .مجموع ارزش گ2.بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل. 1
 مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی.

 ل.ید داخوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تول.بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و ع3
ی خودروها الیانهس.مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض 4

میالدی  2020خل و سال برای خودروهای تولید و مونتاژ دا 1399وارداتی، با رعایت نکات ذیل )جهت اجرا در سال 
 خودروهای وارداتی( ارسال می شود: برای

موادی به قانون تنظیم بخشی  قانون الحاق 10( اصالحی قانون ثبت )موضوع ماده 123( ماده )1الف( با توجه به تبصره )
ز بک و سنگین اعم اس( مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای 1384/08/15از مقررات مالی دولت مصوب 

فتن تقلیل ر نظر گربا د تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال سواری و غیر سواری
 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. 42مصرح در ماده 

یل، باالبر، بیل جرثقاز ق ب( مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی
عیین ورودی ت حقوق کسر بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی وبونکر و می

ابل قل مذکور جداو های مندرج درشده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف
 محاسبه و وصول خواهد بود.

مجموع  یا مونتاژ داخل و شاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید( قانون صدراال42( ماده )6ج( در اجرای تبصره )
ید و یا به ذکور تولمبصره تارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در 
 کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان اعالم می گردد .

و عوارض شماره گذاری  ( )مربوط به مالیات4( و )3آنجائی که ارزش و مدل سال اعالم شده در جداول ) همچنین از
وط به مالیات نقل و انتقال ( )مرب2( و )1انواع خودروی سواری و وانت دو کابین( مطابق ارزش های مندرج در جداول )

( و 1ول )ا در جدال آنهری خودروهایی که مدل ساخودرو( می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذا
 ( فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعالم گردد.2)

 امیدعلی پارسا
 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
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 بخشنامه های مرتبط با ابالغ آراء دیوان عدالت اداری -ب

  :53/98/200بخشنامه شماره 

  :6/6/1398تاریخ 

رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره  ارسال موضوع:

مبنی بر عدم ابطال تعدادی از نامه های سازمان امور مالیاتی کشور  1398/05/01مورخ  9809970906010146

رچ قانون مالیات های مستقیم بر درآمد حاصل از تولید کمپوست قا 81در خصوص عدم تسری معافیت موضوع ماده 

 خوراکی

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه  متن:

مبنی بر عدم تسری معافیت موضوع ماده  1398/05/01مورخ  9809970906010146شماره 

قانون مالیات های مستقیم بر درآمد حاصل از تولید کمپوست قارچ خوراکی به شرح ذیل جهت  81

 قدام الزم ارسال می گردد:اطالع وا

مداری، ادامپروری، د درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی،:»قانون مالیات های مستقیم  81به موجب ماده »
ت اشجار از ها، باغاجنگل پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و

ین نامه اجرایی الیحه آی 1برهمین اساس و به موجب ماده « مالیات معاف می باشد.هر قبیل و نخلیات از پرداخت 
ست از بهره عبارت ا اورزیکش»قانونی اصالح الیحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسالمی ایران:

ثمر و غیر مرختکاری ی، دداربرداری از آب و زمین به منظور تولیدات محصوالت گیاهی و حیوانی از قبیل زراعت، باغ
وق الذکر، فن حقوقی موازی نظر به اینکه بر اساس« مثمر، جنگلکاری، جنگلداری، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان.

ل شکل مستقیم قاب هایی است که منتهی به تولید محصوالتی می گردد که به ناظر به فعالیت« کشاورزی»اصطالح
ت قارچ صورت بستر کش سازی بنابراین تولید کمپوست قارچ خوراکی که به منظور آماده ;استفاده توسط افراد می باشند

ای همعافیت ه بر اساس آنهاکهای کشاورزی تلقی نمی گردد. از این رو، مقررات مورد شکایت  می گیرد، در زمره فعالیت
 به آن و قابل تسری اکی نبودهقانون مالیات های مستقیم شامل تولید کمپوست قارچ خور 81مالیاتی موضوع ماده 

تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  قانون 84نمی باشد، لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند ب ماده 
 «رای به رد شکایت صادر و اعالم می کند.  1392عدالت اداری مصوب 

 نادر جنتی
 معاون مالیاتهای مستقیم
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  :61/98/200بخشنامه شماره 

  :3/7/1398تاریخ 

ارسال و ابالغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره  موضوع:

مورخ  11823( بخشنامه شماره 9مبنی بر عدم ابطال بند ) 1398/04/31مورخ  9809970906010149

یأت عمومی شورای عالی ه 1376/05/22مورخ  30/4-5586( رأی شماره 2سازمان و بند ) 1384/06/30

 مالیاتی

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه  متن:

( بخشنامه 9مبنی بر رد خواسته ابطال بند ) 1398/04/31مورخ  9809970906010149شماره 

-5586أی شماره ( ر2سازمان امور مالیاتی کشور و بند ) 1384/06/30به تاریخ  11823شماره 

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، برای اطالع و اقدام الزم ارسال  1376/05/22مورخ  30/4

 گردد.می

 نادر جنتی

 معاون مالیاتهای مستقیم
 

 پیوست:

    97/1331هـ ع/:کالسه پرونده

-5586رأی شماره  2ند بسازمان امور مالیاتی کشور و  30/6/1384مورخ  11823بخشنامه شماره  9ابطال بند :موضوع
 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی 22/5/1376مورخ  4/30

 1398مرداد  1سه شنبه  :تاریخ رأی

 هیات تخصصی اقتصادی مالی                   9809970906010149 شماره دادنامه

  
  31/4/98  :تاریخ                   9809970906010149: دادنامه شماره           97/1331/ع هـ  * شماره پــرونـده :

  زبردست بهمن آقای * شـاکــی :
 کشور مالیاتی امور سازمان * طرف شکایت :

ور مالیاتی کشور و بند ام سازمان 30/6/1384 مورخ 11823 شماره بخشنامه 9 بند ابطال * موضوع شکایت و خواسته :
 ی عالی مالیاتیهیأت عمومی شورا 22/5/1376مورخ  4/30-5586رأی شماره  2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مورخ 11823 شماره بخشنامه 9 بند ابطال خواسته به سازمان امور مالیاتی کشور * شاکی دادخواستی به طرفیت

 شورای عمومی هیأت 22/5/1376 مورخ 4/30-5586 شماره رأی 2 بند و ورکش مالیاتی امور سازمان 30/6/1384
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مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار  عالی
 زیر می باشد :

 صنعتی –راجع به ما ترک متوفی واقع در مناطق آزاد تجاری  -9
 که وقت الیاتیم عالی شورای عمومی هیأت 22/5/1376 مورخ 30/4 – 5586رأی شماره  2ند در این خصوص حکم ب

 ه می باشد :الرعای الزم و باقی خود قوت به گردد می درج ذیالً یادآوری جهت آن متن
 در که است شده قائل صیاشخا برای را مالیاتی معافیت صنعتی –قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری  13ماده » 

 حقیقت رد مزبور اشخاص فوت موارد در بنابراین. نمایند می اقتصادی فعالیت یا و گذاری سرمایه به مبادرت مناطق این
ینکه اه مناسب بلنتیجه وراث ه ترتیب فعالیت اقتصادی می نموده نه وارث وی. باب یا و گذاری سرمایه به اقدام متوفی

 زا مذکور قوقح و اموال ابتب توانند نمی ، است واقع صنعتی –آزاد تجاری  اموال یا حقوق مالی مورث آن ها در مناطق
 «. گردند مند بهره مالی معافیت

  
 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی 22/5/1376مورخ  4/30-5586رأی شماره  2بند 

 در که تاس شده قائل اصیاشخ برای را مالیاتی معافیت صنعتی –قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری  13ماده  -2
 قیقتح در مزبور اشخاص تفو موارد در بنابراین. نمایند می اقتصادی فعالیت و گذاری سرمایه به مبادرت مناطق این

ه مناسبت ث بابالنتیجه ور ،گذاری و یا به هر ترتیب فعالیت اقتصادی می نموده نه وراث وی  سرمایه به اقدام متوفی
 حقوق و والام بابت نندتوا نمی ، است واقع صنعتی –ورث آنها در مناطق آزاد تجاری اینکه اموال یا حقوق مالی م

 .گردند مند بهره مالیاتی معافیت از مذکور
 : *دالیل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

م اعال استه خودای خوشاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبن
 داشته است:

 نواعا به منطقه در که حقوقی و حقیقی اشخاص ، صنعتی –قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری  13بر اساس ماده 
 در درجمن برداری بهره اریخت از آزاد منطقه در اقتصادی فعالیت نوع هر به نسبت ، دارند اشتغال اقتصادی فعالیتهای

دارایی موضوع قانون  وسال ( از پرداخت مالیات بر درآمد  20 قانون صالحیها اساس بر و)  سال 15 مدت به مجوز
ت تقسیر قانون انونی جهقتیار مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. با این حال ، در مقرره مورد شکایت بدون داشتن اخ

چگونگی اداره مناطق آزاد  ونقان 13یا محدود کردن معافیت قانونی ، معافیت مالیاتی مالیات بر دارایی موضوع ماده 
 این حذف با و نشده انستهد دارایی بر مالیات برای متصور مصداق تنها عنوان به ارث بر مالیات شامل صنعتی –تجاری 
 ریادا عدالت دیوان میعمو هیأت قبلی رسیدگی در. است شده معافیت این مشمولین قانونی حقوق تضییع باعث معافیت

رد رسیدگی قرار گرفت و بخشنامه مو 4( صرفاً بند  25/8/1395مورخ  561و  560 دادنامه عموضو)  بخشنامه این به
انون تشکیالت و ق 85رأی صادره هم در خصوص این بند بود و بر همین اساس دادخواست حاضر مشمول حکم ماده 

 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی گردد.
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 * خالصه مدافعات طرف شکایت :
ف به طر 16/5/1397-43907و به موجب نامه شماره  23/5/1397که نسخه دوم دادخواست در تاریخ با وجود این

در اجرای  (یک ماه  )نونی شکایت ابالغ شده ، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قا
 د.یم می باشیای اتخاذ تصمقانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مه 83حکم ماده 

عالیت است و فور مجوز رد صدمتعاقباً پاسخی از طرف شکایت واصل و اعالم داشته است چون معافیت قانونی دایر بر موا
ق حـده است ادر شمجـوز به نام متوفی صـادر شده است و نه ورثه و همان شخصی که مجوز فعـالیت برای وی ص

ت انونی صرفاً عبارر ماده قد و ددارد و از آنجا که وراث مشمول مالیات بر ارث می باشن بهره مندی از معافیت قانونی را
بل ابطال وده و قابانون قاشخاص حقیقی آمده است و عبارت و وراث آنها نیامده است ، مصوبه مورد شکایت منطبق بر 

 نمی باشد. /ت
 : مالی اقتصادی تخصصی هیات *رای

و  یاشخاص حقیق» :صنعتی جمهوری اسالمی ایران  -نگی اداره مناطق آزاد تجاری قانون چگو 13به موجب ماده 
تاریخ  نطقه آزاد ازادی در ماقتص حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت

تهای مستقیم ون مالیاقان ارایی موضوعبرداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دبهره
ان به تصویب یأت وزیرهنهاد انقضاء بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیش معاف خواهند بود و پس از

 –ره مناطق آزاد تجاری قانون چگونگی ادا 13نظر به اینکه حکم مقرر در ماده « مجلس شورای اسالمی خواهد رسید.
ر به آن رفاً ناظصدرخصوص اعطای معافیت مالیاتی بیست ساله به اشخاص حقیقی،  ایران اسالمی جمهوری صنعتی

این مجوز  دارند و شتغالادسته از اشخاص حقیقی است که با داشتن مجوز فعالیت در منطقه آزاد به فعالیت اقتصادی 
قه آزاد زمان منطیص ساد نیاز به تشخقائم به شخص بوده و به اعتبار شخص متقاضی و پس از احراز صالحیتهای مور

خشنامه مورد ب 9بند  قرر درمباشد؛ بنابراین حکم صنعتی به نام او صادر شده و قابل انتقال به وراث او نمی -تجاری 
تی واقع صنع -اریاد تجشکایت که براساس آن وراث به مناسبت اینکه اموال یا حقوق مالی مورث آنها در مناطق آز

ه به ج از اختیار نبودون و خارر قانمند گردند، لذا مغایند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتی بهرهتواناست، نمی
أی به رد شکایت صادر و ر 1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  84ماده « ب»استناد بند 
ا ده نفر از داری و یادالت ر از سوی ریاست ارزشمند دیوان عکند. این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدواعالم می

 قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

  
 دکتر زین العابدین تقوی
 رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی
 دیوان عدالت اداری
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 :ص 62/200/98   بخشنامه شماره 

  :7/7/1398تاریخ 

هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان  1398/05/01مورخ  9709060101539809ابالغ دادنامه شماره  موضوع:

قانون مالیات بر  1388/12/26مورخ  31091( بخشنامه شماره 8عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند )

 ارزش افزوده

ره به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شما متن:
مورخ  31091( بخشنامه شماره 8مبنی بر رد خواسته ابطال بند ) 1398/05/01مورخ  9809970906010153

 قانون مالیات بر ارزش افزوده، که مقرر می دارد: 1388/12/26

ت ت در ایران و همچنین واردا، عرضه کاالها و ارائه خدما1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  1برمبنای ماده  »
ی دمات در این قانون به استثنا( همان قانون، ارائه خ5باشد و مطابق ماده )ت آنها مشمول مقررات این قانون میو صادرا

مذکور نیز  ( قانون8اده )مباشد و براساس موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می
ته شده و ودی شناخنوان منمایند، به عصادرات آنها مبادرت میاشخاصی که به عرضه کاال و ارائه خدمت و واردات و 

های نمایشگاهی در رفهصدی غمشمول مقررات این قانون خواهند بود. نظر به اینکه انجام خدماتی از قبیل هتلداری و ت
( بخشنامه 8)د این بنباشد، بنابرگیرد، در نتیجه مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میقبال ما به ازاء صورت می

ی معافیتها که براساس آن معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور 1388/12/26مورخ  31091شماره 
 اختیار نبوده به خارج از وانون قموضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری به خدمات فوق دانسته نشده، لذا مغایر 

أی به رد شکایت صادر و ر 1392ون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب قان 84ماده « ب»استناد بند 
 جهت اطالع و اقدام الزم ارسال می گردد. «کند.اعالم می

 امیدعلی پارسا
 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
  

 

 پیوست:

        96/1751هـ ع/:کالسه پرونده
مور مالیاتی و اصالح امعاونت ارزش افزوده سازمان  26/12/1388مورخ  31091بخشنامه شماره  8ابطال بند :موضوع

 سامانه دستورالعمل

 1398مرداد  1سه شنبه :تاریخ

 9809970906010153شماره دادنامه 

 هیات تخصصی اقتصادی مالی

  31/4/98  تاریخ:           9809970906010153شماره دادنامه:          96/1751هـ ع/  * شماره پــرونـده : 

  آقای محمد ربیعی نیا * شـاکــی :
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 الک کشورسازمان ثبت اسناد و ام -2معاونت ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی  -1 * طرف شکایت :
ونت ارزش افزوده معا 26/12/1388مورخ  31091بخشنامه شماره  8ابطال بند  * مـوضـوع شکایت و خـواستـه :

 سامانه دستورالعملسازمان امور مالیاتی و اصالح 
اسناد و امالک کشور به  سازمان ثبت -2معاونت ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی  -1* شاکی دادخواستی به طرفیت 

امور مالیاتی و اصالح  معاونت ارزش افزوده سازمان 26/12/1388مورخ  31091بخشنامه شماره  8خواسته ابطال بند 
د شکایت به قرره مورممتن  اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است سامانه دستورالعمل به دیوان عدالت

 قرار زیر می باشد:
 : اموال غیر منقول 8بند 

وارض معـاف می عالیات و خت مـتوجه : به استناد بند مذکور صرفاً عرضه اموال غیر منقول اعم از عین و منفعت از پردا
 نمی باشد. امثالهم اهی ویه خدمات هتل داری ، انبارداری ، غرفه های نمایشگباشد. این معافیت قابل تسری به ارا

 : *دالیل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
 ت یاد شده بیان شده است وموارد معافیت از شمول مالیا 1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  12بر اساس ماده 

یرد و گر بر می آنها را د هم عرضه کنندگان اموال غیر منقول و هم خدماتاموال غیر منقول ذکر گردید که  8در بند 
یات یاد شده اخذ مال فی بهارایه خدمات نسبت به اموال غیر منقول از مصادیق معافیت است و دفاتر اسناد رسمی تکلی

مطالبه مالیات  نحوه آن وه جاراندارند و از امور مربوط به امالک غیر منقول از جمله تنظیم سند رهنی ، صلح ، وصیت ، 
 دارم. ال آن رای ابطبر ارزش افزوده از دفاتر اسناد رسمی می گردد که این مقرره بر خالف قانون است. تقاضا

ص /14087/212ماره ش* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب الیحه 
 ح داده است که :به طور خالصه توضی 31/6/1397مورخ 

ر مورد چگونگی یاران د دفتر قبالً در خصوص تفاهم نامه منعقده فی مابین سازمان امور مالیاتی و کانون سر دفتران و
یت ، که در هارم شکاحله چثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط فعاالن اقتصادی موضوع فراخوان مر

د الت اداری حکم به رهیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عد 29/2/1394مورخ  205قالب دادنامه شماره 
شاکی که  م خواستهمت دوصادر شده است و بخشنامه یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد و قس

 ت/د. اشبعبارت از الزام سازمان ثبت به اصالح ثبت آنی می باشد از صالحیت هیأت عمومی خارج می 
 * رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری :

، عرضه کاالها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و 1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  1برمبنای ماده 
ن به استثنای همان قانون، ارائه خدمات در این قانو 5باشد و مطابق ماده صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می

قانون مذکور نیز  8باشد و براساس ماده موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می
نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و اشخاصی که به عرضه کاال و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می

های نمایشگاهی در نظر به اینکه انجام خدماتی از قبیل هتلداری و تصدی غرفهمشمول مقررات این قانون خواهند بود. 
بخشنامه شماره  8باشد، بنابراین بند گیرد، در نتیجه مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میقبال ما به ازاء صورت می

که براساس آن معافیتهای موضوع  معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور 26/12/1388مورخ  31091
قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری به خدمات فوق دانسته نشده، لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد 
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رأی به رد شکایت صادر و اعالم  1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  84ماده « ب»بند 
صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر کند. رأی می

 دیوان قابل اعتراض است.

  :63/98/200بخشنامه شماره 

  :8/7/1398تاریخ 

هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان  1/5/1398مورخ  9809970906010152ابالغ دادنامه شماره  موضوع:

قانون مالیات بر  12/11/1388مورخ  28004( بخشنامه شماره 15بنی بر رد شکایت ابطال بند )عدالت اداری م

 ارزش افزوده

ره به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شما متن:
مورخ  28004 ( بخشنامه شماره15مبنی بر رد خواسته ابطال بند ) 1/5/1398مورخ  9809970906010152

 ی گردد.قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح ذیل جهت اطالع و اقدام الزم ارسال م 12/11/1388
مورخ  6405/100/97ماره با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اوال دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه ش» 
در  ا در اجرای حکم مقررلذ« ت خالف شرع دانسته نشد.بخشنامه مورد شکای 15بند » اعالم کرده است که:  3/5/1397

موجبی برای ابطال مقرره  1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  87و ماده   84تبصره ماده 
م و نچه مودیان مشمول ثبت نابخشنامه مورد شکایت، چنا 15مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیا بر مبنای بند 

صحیح در  ا به طوروده راجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افز
ز تاریخ قبلی )ا ه هایصورتحساب درج و از خریداران وصول ننموده باشند، مجاز به وصول مالیات ها و عوارض دور

این  مولیت درشاریخ تسب مورد( خواهند بود و منظور از مشمولیت( در قالب صورتحساب یا صورت وضعیت اصالحی )ح
ودیان ملکف به مره فوق، س مقرمقرره، تاریخ شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر مودیان می باشد و در نتیجه براسا

ور صد الثا عدمثشند. وصول مالیات های دوره هایی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده اند، نمی با
پرداخت  آنها از ف شدنصورتحساب منجر به خارج شدن افراد از شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و معا

بهای  ماخذ محاسبه مالیات ،»قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده است:  14مالیات نمی گردد. زیرا براساس ماده 
ودداری شود خرائه آن از ا واردی که صورتحساب موجود نباشد و یاکاال یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در م

ات بهای روز سبه مالیذ محاو یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخ
مورخ  28004ماره شبخشنامه  15بنابه مراتب فوق، بند « کاال یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد.

د بوده و به استناناختیار  خارج از ومعاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قوانین  12/11/1388
د شکایت صادر و اعالم رای به ر 1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  84ماده « ب»بند 

 «می کند.

 امیدعلی پارسا
 ان امور مالیاتی کشوررئیس کل سازم
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  :67/98/200بخشنامه شماره 

  :17/7/1398تاریخ 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی ابطال  1398/01/20مورخ  67ارسال و ابالغ دادنامه شماره  موضوع:

 سازمان امور مالیاتی کشور 1386/02/04مورخ  7304بخشنامه شماره 

ی دائر بر ابطال هیات عمومی دیوان عدالت ادار  1398/01/20رخ مو 67به پیوست تصویر دادنامه شماره  متن:
 د.گردزم ارسال میسازمان امور مالیاتی کشور، جهت اطالع و اقدام ال 1386/02/04مورخ  7304بخشنامه شماره 

 نادر جنتی

 معاون مالیاتهای مستقیم

 پیوست:
 67شماره دادنامه: 

 1398؍1؍20 تاریخ دادنامه:

 1068؍96شماره پرونده: 

 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 شاکی: آقای بهمن زبردست

 سازمان امور مالیاتی کشور 1386؍2؍4-7304موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 

الیاتی کشور در سازمان امور م 1386؍2؍4-7304ابطال بخشنامه شماره  گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی 
ایه ی به سرمپرداخت ستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزدد» خصوص 

ه اعالم کرده ین خواستت تبیرا خواستار شده و در جه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیالت مالی و وام های اعطایی

 :است که

ر مالیاتی کشور، به استحضار می رساند که در نخستین سازمان امو 1386؍2؍4-7304ضمن تقدیم بخشنامه شماره  ” 
ماده قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص مشمول پرداخت مالیات در پنج گروه مشخص حصر شده که از آن میان گروه 

هر شخص غیر ایرانی ) اعم از حقیقی یا حقوقی( » پنجم که مختص به اشخاص غیر ایرانی است به این صورت است: 
رآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر نسبت به د

حقوق خود و یا دادن تعلیمات وکمکهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمایی ) که به عنوان بها یا حـق نمایش یا هـر 
بـر این اسـاس تسهیالت ارزی کـه شرکتهای ایرانی، از « .عنوان دیگر عـاید آنها می گردد( از ایـران تحصیل می کنند

شرکتهای فروشنده خارجی  بانکهای خـارجی مقیم خـارج از ایران، برای خـرید تجهیزات و ماشین آالت و مـواد اولیه از
ند، جزو موارد مقیم خارج، دریافت و بدون انتقال ارز به ایران، در خارج و مستقیماً به فروشندگان خارجی پرداخت می کن

ذکر شده در ماده مذکور نبوده لذا نیاز به کسر مالیات تکلیفی از سود و کارمزد پرداختی به بانک خارجی پرداخت کننده 
این تسهیالت نیز نمی باشد با این همه، سازمان امور مالیاتی، بر اساس بخشنامه مورد اعتراض نسبت به مطالبه این 

اخت کننده سود و کارمزد تسهیالت اقدام و با توجه به عدم پذیرش کسر این مالیات مالیات از شرکتهای ایرانی پرد
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توسط بانک خارجی پرداخت کننده تسهیالت، شرکتهای مربوطه، ناچار به پرداخت این مالیات از حساب خود هستند که 
 1الیات از درآمدهایی که در ماده منجر به افزایش هزینه وام های دریافتی شان می شود. لذا با عنایت به اینکه مطالبه م

 ”.قانون مالیاتها ذکر نشده، مصداق بارز تجاوز از حکم مقنن است از آن مقام عالی درخواست ابطال این بخشنامه را دارم

 :است زیر قرار به اعتراض مورد بخشنامه متن 

 7304بخشنامه شماره  ” 

اران و رمایه گذستی به ت متعلقه به سود و کارمزد پرداخدستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیا 
 بانکهای خارجی بابت تسهیالت مالی و وام های اعطایی

 1386؍2؍4تاریخ:  

 :اداره کل امور مالیاتی 

نامه آیین 54جرای ماده او در  1380؍11؍27قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  159بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده  
زد د و کارمتعلقه به سومقانون مزبور، دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات  219اده اجرایی م

-46502ه خشنامبهای اعطایی موضوع گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیالت مالی و وامپرداختی به سرمایه

 :گرددو وصول آن در منبع به شرح ذیل اعالم می 1385؍9؍27

ذکور، ابتدا اشخاص م های اعطاییامور مالیاتی به منظور محاسبه مالیات سود و کارمزد تسهیالت مالی و وامادارات  -1 
ر جدول درج دبایست با اعمال ضریب مربوط )بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بانکی و غیربانکی( منمی

مد مشمول رجی، درآگذاران خاها و سرمایهعملکرد سال مربوط بر روی سود و کارمزد ناخالص پرداختی به بانک ضرایب
قانون یاد  اشخاص حقیقی() 131و یا اشخاص حقوقی( )  105های مقرر در مواد مالیات را تعیین و سپس با اعمال نرخ

ر تاریخ دل مربوط تی ساشده حسب مورد نسبت به محاسبه مالیات متعلقه اقدام نمایند. چنانچه جداول ضرایب مالیا

 .رار گیردقعمل  مد مشمول مالیات تدوین و ابالغ نشده باشد، آخرین جداول ضرایب مالیاتی مالکتعیین درآ

ه بر پرداخت اصل وام عالو 1385؍12؍25در تاریخ  H بابت وام دریافتی از بانک خارجی« الف»مثال: شرکت ایرانی  

دریافت  بانک(خص حقوقی )توجه به اینکه شنماید. با ریال نیز سود و کارمزد پرداخت می 100؍000؍000دریافتی مبلغ 
الرأس و به ورت علیت به صلذا نحوه تعیین درآمد مشمول مالیاکننده وجوه مزبور خارجی و مقیم خارج از کشور است، 

 :گرددشرح زیر تعیین می

 ریال 100؍000؍000ناخالص سود و کارمزد 

 1384ضرایب سال  جدول 28صفحه ( 1ردیف ) %20بیست درصد(ضریب مالیاتی )

 %25بیست و پنج درصد(شخص حقوقی( )قانون مالیاتهای مستقیم ) 105نرخ مالیاتی موضوع ماده 

 100؍000؍000×  %20= 20؍000؍000ریال  درآمد مشمول مالیات 

 20؍000؍000×  %25=  5؍000؍000ریال   مالیات متعلق 

گیرد، پس از ثبت رت میزبور صوم از سوی پرداخت کننده وجوه مادارات امور مالیاتی مکلّفند در هر مورد که استعال -2 
یاتی به نام فیش مال صدور الذکر نسبت به محاسبه مالیات وآن در دفتر اداره امور مالیاتی مربوط، طبق بند یک فوق

 .اشخاص خارجی دریافت کننده وجوه و با قید نام پرداخت کننده وجه اقدام نمایند
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سر وجوه پرداختی ک وق را ازه شرح فلیاتی مکلّفند مؤدیان را راهنمایی نمایند تا مالیات محاسبه شده بادارات امور ما -3 

 .وط واریز نمایندیاتی مربر مالو حداکثر ظرف ده روز از تاریخ پرداخت سود و کارمزد به حسابهای تعیین شده ادارات امو

ه وجه به نفع ودن حوالمانع بعلق، گواهی الزم را مبنی بر بالادارات امور مالیاتی مکلّفند پس از اخذ مالیات مت -4 

 .ندنمای اشخاص خارجی پرداخت کننده وام و تسهیالت مالی صادر و برای بانک استعالم کننده ارسال

المللی پول، ق بینالمللی )صندوسود و کارمزد پرداختی بابت وام و تسهیالت مالی دریافتی از مؤسسات مالی بین -5 
زبور، در ممؤسسات  ویران های فی مابین جمهوری اسالمی اجهانی و بانک توسعه اسالمی( با توجه به توافقنامه بانک

 .باشدمی ه مستثنیخشنامصورتی که اخذ وام و تسهیالت با تصویب دولت جمهوری اسالمی ایران باشد، از شمول این ب

قیم ی خارجی مگذاران و بانکهای دریافتی از سرمایهشمول سود و کارمزد پرداختی بابت وام و تسهیالت مال -6 
باشند، مطابق یران میمی ااالجرا با جمهوری اسالکشورهایی که دارای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف الزم

 .مقررات موافقتنامه ذیربط خواهد بود

اساس مجوز شوند و برسیس میبانک مرکزی تأ با توجه به اینکه دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران با مجوز -7 
شخاص ایرانی ت مالی اسهیالتباشند. لذا درخصوص دریافت وام و مزبور این دفاتر مجاز به فعالیت بانکی در ایران نمی

ز این بابت اه و لذا نبود االصول فعال و ذینفع در معامالتالذکر علیاز بانک خارجی مقیم خارج از کشور دفاتر فوق
ق آزاد و در در مناط ت شدهمول مالیات نخواهند بود. بدیهی است دفاتر نمایندگی بانکها و مؤسسات مالی خارجی ثبمش

سهیالت وام و ت ارمزدسرزمین اصلی که طبق مقررات مجاز به فعالیت بانکی باشند، درآمد مشمول مالیات سود و ک
 -ی اداره مناطق آزاد تجاریقانون چگونگ 13و مفاد ماده  پرداختی توسط آنان در ایران طبق قانون مالیاتهای مستقیم

 “ کشور رئیس کل سازمان امور مالیاتی-صنعتی حسب مورد تعیین و مالیات متعلق مطالبه خواهد شد.

-د؍212؍43781ه ه شماردر پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب الیح 

 :داده است که توضیح 1396؍11؍7

 جناب آقای دربین ” 

 مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری   

 با سالم و احترام 

مور مالیاتی اسازمان  1386؍2؍4-7304ابطال بخشنامه شماره » با موضوع  1068؍96در خصوص پرونده کالسه  

 .یدبا توجه به توضیحات زیر رسیدگی بدین پرونده را درخواست می نما« کشور

سبت به نقیقی یا حقوقی( حهر شخص غیر ایرانی ) اعم از « : » قانون مالیاتهای مستقیم»  1ماده  5مطابق بند  -1 
ر حقوق خود ت یا سایتیازادرآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری ام

ر عنوان دیگر ایش یا هحق نم فیلمهای سینمایی ) که به عنوان بها یاو یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا واگذاری 
همان  159ه ماده ق تبصرو از طرفی وف« عاید آنها می گردد( از ایران تحصیل می کند ]مشمول پرداخت مالیات است[

م خارج از کشور مقی شخاصانی و ابه سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود که در مورد مودیان غیر ایر» قانون: 

 «.کل مالیاتهای متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید
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مد مشمول مالیات درآ» 1394؍4؍31اصالحی مصوب « قانون مالیاتهای مستقیم»  107از دیگر سو مطابق ماده  -2 
از ایران  ران و یار ایه داشخاص حقیقی و حقوقی خارجی ]از جمله بانکها[ مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی ک

کشی،  ری، نقشهبردا تحصیل می نمایند به شرح زیر تعیین می شود: بابت تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات، نقشه
ت و سایر امتیازا گذارینظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و وا

ن یا از ایران در ایرا دیگر ینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوانحقوق، همچنین واگذاری فیلمهای س
مالیات یا  مد مشمولن درآتحصیل می کنند )به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیی

( %40تا چهل درصد )( %10رصد )مالیات آنها مقرر شده است( با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به ماخذ ده د
اختی به رمزد پردد و کاو از آنجا که سو« مجموع وجوهی می باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می شود.

ت بانکها در ین فعالینابراببانکهای خارجی، ناشی از به کارگیری تسهیالت و کسب سود آن بانکها در ایران می باشد، 
باشد و از  می الیاتمشمول متهای ایرانی از مصادیق بهره برداری از سرمایه در ایران بوده و ارائه تسهیالت به شرک
ه بر اساس مقررات ک 1395؍3؍19-هـ52882ت؍32336آیین نامه اجرایی همین ماده به شماره  2طرفی به موجب ماده 

، ضرایب سیده استزیران روصویب هیأت قانون مذکور به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به ت 107ماده 
از  آمد حاصلبت درتشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج ]مانند بانکهای خارجی[ از ایران با

آمد حاصل از بهره برداری ضریب در»آیین نامه اجرایی یاد شده  2ماده  4فعالیت در ایران تعیین گردیده است. بند 
رده است و بدیهی ا تعیین کر« دهقتصادی در ایران به استثنای موارد مذکور در سایر بندهای آن ماسرمایه در فعالیتهای ا

لیت ناشی از فعا ایرانی، کتهایاست که سود و کارمزد پرداختی به بانکهای خارجی بابت ارائه تسهیالت این بانکها به شر
وفق مقررات  ون محسوب ایرا ر فعالیتهای اقتصادی درو به کارگیری سرمایه این گونه بانکها و بهره برداری سرمایه د

 .فوق الذکر مشمول مالیات می گردد

اً از نوع دستورالعمل که ماهیت 1386؍2؍4-7304همان گونه که در صدر بخشنامه مورد شکایت ) بخشنامه شماره  -3 
به موجب آن نحوه  وگردیده قانون مذکور صادر  159می باشد( ذکر گردیده، این بخشنامه در اجرای تبصره ماده 

ارجی بابت انکهای خبان و محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذار
لیاتی مبنی بر وصول سازمان امور ما 1385؍9؍27-46502تسهیالت مالی و وام های اعطایی موضوع بخشنامه شماره 

ان عدالت اداری بخشنامه هیأت عمومی دیو 1392؍9؍18 -642و مطابق دادنامه شماره  مالیات در منبع تبیین شده است
ده، ارجی تنظیم گردیدر مقام تبیین یکی از طرق وصول مالیات از افراد خ 1385؍9؍27-46502اخیرالذکر )شماره 

 .مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نشده است

صادر شده « تهای مستقیمقانون مالیا» 159که در اجرای تبصره ماده  1386؍2؍4- 7304ره بدین ترتیب، بخشنامه شما 
الم و اعمال کشور اع لیاتیاست نه تنها مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صالحیت قانون سازمان امور ما

رآمد دمحاسبه  نحوه شیوه صحیحشـده است بلکه اقـدامی در جهت اجرای صحیح امور در چهارچوب قوانین موضوعه و 
باشد لذا با  می رانی،ای ایمشمول مالیات سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت اعطای تسهیالت مالی و وام به طرفه

سته تقاضای رد خوا« اریقانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اد» 84توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده 

 ”.شاکی را دارد
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دالت اداری و رؤسا و با حضور رئیس و معاونین دیوان ع 1398؍1؍20ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ هیأ  
ی مبادرت صدور رأ یر بهزمستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح 

 .کرده است

 
 عمومی هیأت رأی

و  1366م مصوب سال قانون مالیاتهای مستقی 107و بند )ج( ماده  105اده م 2و تبصره  1ماده  5به موجب بند 
ی کند من تحصیل ایرا اصالحات بعدی آن، هر شخص غیر ایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به درآمدهایی که در

ور، نظر مقنن مزبحکام ناد امشمول پرداخت مالیات در ایران است، اما راجع به درآمدهای تحصیل شده از ایران به است
مکهای فنی و یا یمات و کن تعلمنحصراً ، تعلق مالیات به درآمدهای حاصل از واگذاری امتیازات یا سایر حقوق و یا داد

ده مذکور شد احصاء موار حق نمایش فیلم بوده است و الغیر. بنابراین سایر درآمدهای تحصیل شده از ایران که جزو
یچ گونه ارج که هقیم خوط به اعتبارات و تسهیالت اعطایی مؤسسات مالی خارجی منیست از جمله سود و کارمزد مرب

انکهای بد بود و خواهننفعالیت عملیاتی در ایران ندارند، مشمول پرداخت مالیات به دولت جمهوری اسالمی ایران 
شده  تقن محرزمیل الدخارجی که از مصادیق بارز اشخاص حقوقی خارجی هستند، چنانچه به موجب اسناد و مدارک و 

ور مسلم طذکور به مرآمد از طریق ایجاد دفاتر نمایندگی مبادرت به تحصیل درآمد در ایران نموده اند، نسبت به د

 الیم تسهیالت و وام اعطای کـه شکایت مـورد بخشنامه مراتب بنابر. مشمول مالیات خواهند بود

 بهشع یا و دایم غیر مقر طریق از را خود فعالیت کـه خارجی بانکهای و گذاران سرمایه توسط

 ایرمغ ،دانسته بردرآمد مالیات مشمول را دهند می انجام ایران در امثالهم و کارگزار نمایندگی،

 دادرسی آیین و تشکیالت قانون 88 ماده و 12 ماده 1 بند به مستند و است گفته پیش قانون

 /.شود می ابطال 1392 سال مصوب اداری عدالت دیوان

 رتضی علی اشراقیم  

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 

 

 

 

 

 

 

 
 



    
 

  

 

29 

 

  :77/98/200بخشنامه شماره 

  :11/8/1398تاریخ 

هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان  1398/06/17مورخ  9809970906010285ابالغ دادنامه شماره  موضوع:

د /267/8640و شماره  1393/03/18ص مورخ /260/259امه های شماره عدالت اداری مبنی بر رد شکایت از ن

 معاونت مالیات بر ارزش افزوده 1394/11/21مورخ 

ره به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شما متن:
 1393/03/18رخ ص مو/260/259شکایت از نامه های شماره  مبنی بر رد 1398/06/17مورخ  9809970906010285

 ردد :، به شرح ذیل جهت اطالع و اقدام الزم ارسال می گ1394/11/21د مورخ /267/8640و شماره 
و شماره  1393/03/18 ص مورخ/260/259های شماره با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس قسمت اخیر نامه

ها در صورت احراز انهاتی کشور مقرر شده است که صاحبان داروخسازمان امور مالی 1394/11/21د مورخ /267/8640
ت بر ارزش ون مالیار قاندشرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف به ثبت نام و اجرای تکالیف مقرر 

فزوده توسط ا ر ارزشبلیات های فوق، انجام تکالیف مقرر در قانون ماباشند. نظر به اینکه بر مبنای نامهافزوده می
ی دیگر براساس و از سو م شدهها منوط به احراز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده اعالصاحبان داروخانه
م شده مالیاتی کشور اعال معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور 1397/05/22د مورخ /260/3551بخشنامه شماره 

ها با شخصیت انهداروخ گانه مشموالن قانون مالیات بر ارزش افزودهانهای هفتاز آنجایی که در فراخو»است که : 
اند، لذا ان نشدهفراخو ????قانون مالیاتهای مستقیم با اصالحات مصوب سال  ??ماده « ب»حقیقی موضوع بند 
)به  ظهارنامهاسلیم نام، وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده و ت مذکور از حیث ثبت قانون تکلیفی جهت اجرای

خدمات  االها یارید کخاستثنای پرداخت مالیات و عوارض مودیان حائز شرایط نظام مالیات بر ارزش افزوده بابت 
ه استناد بند بده، لذا ار نبوهای مورد شکایت خالف قانون و خارج از اختیبنابراین صدور نامه« مشمول( نخواهند داشت.

ایت صادر و اعالم رأی به رد شک 1392دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  قانون تشکیالت و آیین 84ماده « ب»
 .کندمی

 امیدعلی پارسا
 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 پیوست:

 :کالسه پرونده
     96/1800هـ ع/

 :موضوع

 21/11/1394د مورخ /8640/267و  18/3/1393ص مورخ /259/260ابطال نامه های 

 :تاریخ رأی

 1398شهریور  17یکشنبه 
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  9809970906010285 :شماره دادنامه

 هیات تخصصی اقتصادی مالی

  

 17/6/98ریخ: تا                 9809970906010285شماره دادنامه:         96/1800هـ ع/  * شماره پــرونـــده :
  آقای احمدرضا منصوری تهرانی با وکالت آقای حسن محجوب * شـاکــی :

 داره کل امور مالیاتی اصفهانا * طرف شکایت :
 21/11/1394د مورخ /8640/267و  18/3/1393ص مورخ /259/260ابطال نامه های  * موضوع شکایت و خواسته :

 : *دالیل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
ی ملیات معاف کان از پرداخت ماقانون مالیات بر ارزش افزوده ، انواع دارو و شیر خشک مخصوص کود 12ماده  4و  9بر اساس بندهای  -1

امل کلیه ق داشته و شاطال« دارد»لمه کاز فصل سوم قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز بر این امر داللت دارد و  14باشد و تبصره )ب( ماده 
صورت گرفته و  ورد شکایتهای م ورد عرضه در داروخانه ها می گردد. از این رو ، صدور برگه استرداد مالیات که بر اساس نامهموارد م

و تبصره )ب(  12ماده  4و  9دهای با بن صاحبان داروخانه ها را مکلف به اجرای تکالیف و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده کرده ، مغایر
 مالیات برارزش افزوده می باشد. قانون 14ماده 

با رعایت  صورتحسابی ع این قانونقانون مالیات بر ارزش افزوده ، مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کاال یا خدمات موضو 19مطابق ماده  -2
مومی دیوان هیأت عأی رموجب  قانون نظام صنفی صادر و مالیات متعلقه را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. با توجه به اینکه به

نفی مشمول قانون نظام صنفی قانون نظام ص 2عدالت اداری مقرر شده که دارو سازان دارای مقررات خاص بوده و به موجب تبصره ماده 
نها که آد و شمول احکام قانون فوق بر قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستن 19نمی باشند ، بنابراین داروخانه ها مشمول حکم مقرر در ماده 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده است. 19به موجب مقررات مورد شکایت صورت گرفته مغایر با ماده 
قانون مالیات بر  12ضوع ماده عاف موبنا بر فراخوان ثبت نام مرحله سوم مالیات بر ارزش افزوده ، افراد شاغل به فعالیت های صرفاً م -3

ده اند م در این مرحله مستثناء شقانون مالیات های مسـتقیم از ثبت نا 96ای )ب( و )ج( مـاده ارزش افزوده و اشخاص حقیقی مشمول بنده
ا توجه به ش شوند و بای صندوق فروقانون برنامه پنجم توسعه نیز صاحبان مشاغل باید ملزم به استفاده از سامانه ه 121و بر اساس ماده 

نیستند و این  ورد شکایتمه های د ، بنابراین مشمول فراخوان های مقرر به موجب ناماینکه داروخانه ها مشمول قانون نظام صنفی نیستن
های  قانون مالیات 96و )ج( ماده  قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای )ب( 12نامه ها مغایر با احکام مواد قانونی فوق یعنی ماده 

 مستقیم می باشد.
 * متن مقرره مورد شکایت :

 18/3/1393ص مورخ /259/260نامه های 
 جناب آقای دکتر اکبری

 رئیس محترم انجمن داروسازان استان اصفهان
 دم شریف شهرستان خمینی شهر درعنوان جناب آقای صرامی نماینده مر 2/7/1392مورخ  92الف /1134/6احتراما؛ با عنایت به نامه شماره 

به  15/4/1392د مورخ /4151/104مالیاتی استان اصفهان به شماره  مجلس شورای اسالمی در خصوص اعتراض به نامه اداره کل امور
 آگاهی می رساند ؛

( قانون مالیات بر ارزش افزوده ، عرضه کاالها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها ) به استثنای 8و  1به استناد مواد )
انون می باشد و اشخاصی که به عرضه کاال و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها قانون ( مشمول مقررات ق 12موارد مشروح موضوع ماده 

مبادرت می نمایند به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات قانون مذکور خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیارات 
( اقدام به اعالم و انتشار پنج مرحله از فراخوان برای فعاالن اقتصادی 1/7/1387( قانون مزبور از ابتدای اجرای قانون )18حاصله از ماده )

نموده است. لذا اشخاصی که حائز شرایط مندرج در فراخوانهای این نظام مالیاتی باشند ، مکلفند صرف نظر از نوع فعالیت آنها ) دولتی ، 
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معاف از مؤدیان مشمول و ثبت نام شده اشتغال دارند ، نسبت به خصوصی و ... ( مادامی که به عرضه و یا تحصیل کاالها و خدمات غیر 
 دریافت و پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور ، وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند.

های نظام فراخوان راز شرایطورت احبا عنایت به مقررات موصوف صاحبان داروخانه ها با توجه به اینکه تابع شورای اصناف نمی باشند در ص
 رر در قانونای تکالیف و مقررات مققانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به ثبت نام و اجر 18مالیات بر ارزش افزوده مطابق مقررات ماده 

 مذکور از تاریخ های مقرر می باشد.
 21/11/1394د مورخ /8640/267

 جناب آقای امیری
 مدیر کل محترم امور مالیاتی استان تهران

 به اطالع می رساند : 20/11/1394ص مورخ /56313/104ام ، بازگشت به نامه شماره با احتر
ای موارد معاف ا )به استثنین واردات آن ه( قانون مالیات بر ارزش افزوده ، عرضه کاال و ارائه خدمات در ایران و همچن8و  1به استناد مواد )
نها صادارت آ وات و واردات باشد و اشخاصی که به عرضه کاال و ارائه خدمقانون مذکور( مشمول مقررات قانون می  12مصرح در ماده 

 اختیارات حاصله از تی بنا بهمالیا مبادرت می نمایند به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات قانون مذکور خواهند بود. سازمان امور
ده است. ن برای فعاالن اقتصادی نموعالم و انتشار شش مرحله فراخوا( اقدام به ا01/7/1387قانون مزبور از ابتدای اجرای قانون) 18ماده 

دولتی ، خصوصی و  )لیت آنها وع فعانلذا اشخاصی که حائز شـرایط مـندرج در فـراخوان های این نظام مالیاتی باشند ، مکلفند صرف نظر از 
ه دریافت و بد ، نسبت ال دارنمشمول و ثبت نام شده اشتغ... ( مادامیکه به عرضه و یا تحصیل کاالها و خدمات غیر معاف از مؤدیان 

 پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور ، وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند.
ط فراخوان های حراز شرایاصورت  با عنایت به مقررات موصوف ، صاحبان داروخانه ها با توجه به اینکه تابع شورای اصناف نمی باشند در

مذکور از  و مقررات مقرر در قانون قانون مرقوم ، مکلف به ثبت نام و اجرای تکالیف 18یات بر ارزش افزوده مطابق مقررات ماده نظام مال
 تاریخ های مقرر می باشند.

) اروسازان استان اصفهان به انجمن د 18/03/1393ص مورخ /259/260خاطر نشان می گردد مراتب فوق االشاره قبالً طی نامه شماره 
 تصویر پیوست ( و رونوشت به آن اداره کل اعالم گردیده است.

 *خالصه مدافعات طرف شکایت :
ر پاسخ به شکایت مطروحه د 29/5/1397ص مورخ /11596/212مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب الیحه شماره 

 اعالم کرده است :
افزوده جهت  ت بر ارزشمالیا مول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به داروخانه ها، معاونتبه منظور رفع ابهامات پیش آمده در خصوص ش

مول نظام مالیات بر ارزش شعدم » را با موضـوع  22/51397د به تاریخ /3551/260رعایت حقوق اینگونه از مؤدیان بخشـنامه شماره 
ورد شکایت امه های مندرج در نبه موجب آن نسبت به تبیین عبارات مصادر نموده که « افزوده نسبت به داروخانه های با شخصیت حقیقی 

ا امعان نظر در بشمند است ا خواهاقدام و بدین ترتیب با اجابت خواسته شاکی رسیدگی به درخواست ایشان موضوعاً منتفی گردیده است. لذ
صمیم بت به رد درخواست شاکی تدیوان عدالت اداری نسقانون تشکیالت و آیین دادرسی  85مفاد بخشنامه مؤخرالصدور و به استناد ماده 

 مقتضی اتخاذ فرمایند.
 * رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری :

د مورخ /8640/267و شماره  18/3/1393ص مورخ /259/260های شماره با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس قسمت اخیر نامه
ها در صورت احراز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده ر مالیاتی مقرر شده است که صاحبان داروخانهسازمان امو 21/11/1394

های فوق، انجام تکالیف مقرر باشند. نظر به اینکه برمبنای نامهمکلّف به ثبت نام و اجرای تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده می
ها منوط به احراز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده اعالم شده و از ش افزوده توسط صاحبان داروخانهدر قانون مالیات بر ارز

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور اعالم شده  22/5/1397د مورخ /3551/260سوی دیگر براساس بخشنامه شماره 
« ب»ها با شخصیت حقیقی موضوع بند گانه مشموالن قانون مالیات بر ارزش افزوده داروخانهانهای هفتاز آنجایی که در فراخو»است که : 
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نام،  مذکور از حیث ثبت قانون اند، لذا تکلیفی جهت اجرایفراخوان نشده 1380قانون مالیاتهای مستقیم با اصالحات مصوب سال  95ماده 
اظهارنامه )به استثنای پرداخت مالیات و عوارض مؤدیان حائز شرایط نظام مالیات بر ارزش وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده و تسلیم 

های مورد شکایت خالف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا بنابراین صدور نامه« افزوده بابت خرید کاالها یا خدمات مشمول( نخواهند داشت.
کند. رأی به رد شکایت صادر و اعالم می 1392دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  قانون تشکیالت و آیین 84ماده « ب»به استناد بند 

رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل 
 اعتراض است.

 العابدین تقویدکتر زین
 دیوان عدالت اداریرئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی 

 

  :79/98/200بخشنامه شماره 

  :14/8/1398تاریخ 

ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره  موضوع:

 1398/06/17مورخ  9809970906010278

ره مابه پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه ش متن:
به  1391/04/17د مورخ /230/13750در خصوص دستورالعمل شماره  1398/06/17مورخ  9809970906010278

 شرح ذیل جهت اطالع و اقدام ارسال می گردد:
مل شماره وضع دستورالع قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران که در زمان 119ماده  2براساس تبصره » 

رر ر موعد مقامه مالیاتی دتسلیم اظهارن»سازمان امور مالیاتی کشور حاکمیت داشته:  1391/04/17د مورخ /230/13750
هیأت تخصصی  1394/08/16مورخ  316و مطابق دادنامه شماره « شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.

ون برنامه پنجم توسعه قان 119ماده  2اطالق حکم مذکور در تبصره »اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری: 
 لذا بنا به مراتب فوق:« جمهوری اسالمی ایران شامل کلیه معافیتهای مالیاتی می گردد.

ستقیم، تسلیم یاتهای من مالدستورالعمل مورد شکایت که براساس آن شرط برخورداری از معافیتهای مالیاتی موضوع قانو
مه پنجم توسعه جمهوری اسالمی قانون برنا 119ماده  2کم مقرر در تبصره اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، منطبق با ح

تا  1390ی له سالهار فاصدایران بوده و برمبنای دستورالعمل مورد شکایت، بازه زمانی اجرای حکم این دستورالعمل 
غایرتی میان هت نیز مجز این بوده که در بازه زمانی اجرای قانون برنامه پنجم توسعه قرار داشته و در نتیجه ا 1394

قانون تشکیالت و آیین  84اده مدستورالعمل مورد شکایت و قانون برنامه پنجم توسعه وجود ندارد، لذا به استناد بند ب 
 «رای به رد شکایت صادر و اعالم می گردد. 1392دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 

 نادر جنتی
 معاون مالیاتهای مستقیم
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  پیوست:

     97/964هـ ع/:وندهکالسه پر
 س سازمان امور مالیاتی کشور ) معاونت مالیاتهای مستقیم ( 91518ابطال دستورالعمل شماره :موضوع

 1398شهریور  17یکشنبه :تاریخ رأی

 هیات تخصصی اقتصادی مالی                 9809970906010278 :شماره دادنامه

 17/6/98اریخ: ت                 9809970906010278شماره دادنامه:          97/964هـ ع/  * شماره پــرونـــده : 

 مرغداری باغ ملک 68تعاونی  * شـاکــی :

 سازمان امور مالیاتی کشور – وزارت امور اقتصاد و دارایی * طرف شکایت :
 مالیاتهای مستقیم ( ) معاونت س سازمان امور مالیاتی کشور 91518ابطال دستورالعمل شماره  * مـوضـوع شکایت و خـواستـه :

س  91518ماره شتورالعمل طال دسسازمان امور مالیاتی کشور به خواسته اب – * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی
 شده است متن مقرره عومی ارجایأت عمسازمان امور مالیاتی کشور ) معاونت مالیاتهای مستقیم ( به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به ه

 مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
عدم تسلیم اظهارنامه از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی می باشند ، در موارد مذکور به شرح جدول زیر موجب 

 بود. خواهد 1394لغایت  1390محرومیت از برخورداری از معافیتهای مورد اشاره برای عملکرد سالهای 
  

 : *دالیل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

 تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای شکایت خود اعالم کرده است :شاکی 
 باشند ، در مـوارد الیاتی مینامه مبه موجب مقـرره مـورد شکایت ، عدم تسلیم اظهـارنامه از طرف مؤدیانی که مکـلف به تسـلیم اظهار -1

خواهد بود. هر  1394غایت ل 1390معافیت های مورد اشاره برای عملـکرد سال های  مذکور در جدول موجب محـرومیت از برخورداری از
ن برنامه پنجم قانو 119تن ماده قانون برنامه پنجم توسعه نیز مورد اشاره قرار گرفته ، ولی در م 119ماده  2چند این حکم در تبصره 

یاتی و ثبت معافیت انونی مالقت های مالیاتی با نرخ صفر به جای معافی تکالیفی نیز برای دولت تعیین شده است که جایگزینی سیاست اعتبار

ر در این ماده ، کالیف مقرانجام ت خرجی در قوانین بودجه ساالنه از جمله آنها می باشد. دولت بدون –های مالیاتی مذکور به صورت جمعی 
ی شهروندان ای مالیاتهعافیت مند و بر اساس اصل استصحاب ، نمی تواند اجرای تبصره های آن را در قالب بخشنامه مورد شکایت مقرر ک

 باید تا زمان فراهم شدن امکان اجرای ماده فوق ، موجود و ثابت فرض گردد.
الیات مپرداخت  زاپرورش ماهی  ،قانون مالیاتهای مستقیم ، درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی ، دامپروری  81بر اساس ماده  -2

ف است. از داخت مالیات معاهمین قانون ، جمع درآمد حاصل از صادرات محصوالت بخش کشاورزی از پر 141شند و طبق ماده معاف می با
فیت های سلیم اظهار نامه ، از معاتقانون مالیاتهای مستقیم را در صورت عدم  81این رو ، مقرره مورد شکایت که فعالیت های موضوع ماده 

 با موازین قانونی فوق الذکر مغایرت دارد.مالیاتی محروم می داند ، 
م شده است. شرکت های درصد اعال 25قانون مالیات های مستقیم ، جمع درآمد شرکت ها مشمول نرخ مالیات  105به موجب ماده  -3

وی بوده و بر اسمور سهام به ط ،تعاونی از مصادیق شرکت های مورد اشاره در این ماده به شمار نمی روند ، زیرا در شرکت های تعاونی 
کایت به دلیل شرره مورد و ، مقخالف سایر شرکت ها متغیر نمی باشد و در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تشکیل می شوند. از این ر

 غایرت دارد.مقانون مالیاتهای مستقیم  105خارج کردن شرکت های تعاونی کشاورزی از شمول معافیت مالیاتی با ماده 
  

 محرومیت از معافیت نوع اظهارنامه اشخاص مکلف به تسلیم اظهارنامه ردیف

5 
قانون  110کلیه اشخاص حقوقی موضوع ماده 

 مالیاتهای مستقیم
 اشخاص حقوقی

الیات قانون م 81معافیت حاصل از فعالیتهای موضوع ماده 
 های مستقیم
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 دافعات طرف شکایت :* خالصه م
رف شکایت ابالغ شده ، ولی طبه  22/5/1397و در تاریخ  7/5/1397 – 48380با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست به موجب نامه شماره 

قانون تشکیالت و آیین  83تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی ) یک ماه ( در اجرای حکم ماده 
 رسی دیوان عدالت اداری ، پرونده مهیای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می باشد. /تداد

 * رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری :
د مورخ /13750/230ل شماره قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران که در زمان وضع دستورالعم 119ماده  2براساس تبصره 

عافیت مز هرگونه ارخورداری بتسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط »امور مالیاتی کشور حاکمیت داشته :  سازمان 17/4/1391
اطالق »ن عدالت اداری : هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوا 16/8/1394مورخ  316و مطابق دادنامه شماره « مالیاتی است.

نا به لذا ب« گردد.ای مالیاتی مینامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران شامل کلّیه معافیتهقانون بر 119ماده  2حکم مذکور در تبصره 
یم، تسلیم تهای مستقمالیا مراتب فوق، دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن شرط برخوداری از معافیتهای مالیاتیِ موضوع قانون

عه جمهوری اسالمی ایران بوده و قانون برنامه پنجم توس 119ماده  2تبصره  اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر ، منطبق با حکم مقرر در
وده که در بازه زمانی اجرای قانون ب 1394تا  1390برمبنای دستورالعمل مورد شکایت، بازه زمانی اجرای این دستورالعمل در فاصله سالهای 

، م توسعه وجود نداردرنامه پنجانون بقی میان دستورالعمل مورد شکایت و برنامه پنجم توسعه قرار داشته و در نتیجه از این جهت نیز مغایرت
ه رد شکایت صادر و اعالم ، رأی ب1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  84ماده « ب»لذا به استناد بند 

انقدر دیوان ز قضات گرنفر ا ان عدالت اداری یا دهکند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیومی
 قابل اعتراض است.

  
 العابدین تقویدکتر زین

 رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی
 دیوان عدالت اداری

 

  :80/98/200بخشنامه شماره 

  :27/8/1398تاریخ 

مبنی بر  8139/01/27مورخ  73ابالغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره  موضوع:

 آن هیأت درخصوص کمک هزینه رفاهی کارکنان 9/12/1389مورخ  601اصالح رای شماره 

برای اطالع و  1398/01/27مورخ  73دادنامه شماره   به پیوست، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع متن:
هیات عمومی  1389/12/09مورخ  601ماره اقدام الزم ارسال می گردد. با توجه به رای مذکور، متن رای دادنامه ش

 اهد بود:به شرح ذیل خو 1387/04/12مورخ  33553دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 
 83قانون مالیات های مستقیم در ماده  82نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده »

قانون الحاق  40بوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیالت رفاهی که در ماده همان قانون به عنوان مزایای مر
مجوز پرداخت دارد مزایای  1384/08/15( مصوب 1380/11/27موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 

ای مستقیم نمی باشد، قانون مالیات ه 83مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 
بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کاال و ... به عنوان 
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قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و نظریه  83و  82قانون مارالذکر، موضوعا از شمول احکام مواد  40مصادیق ماده 
دیوان محاسبات کشور هم در تایید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد  1389/10/06مورخ  20100/256شماره 

 170اعتراض خالف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 
 اداری ابطال می گردد.قانون دیوان عدالت  42و ماده  19قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند یک ماده 

انون فوق الذکر و یا بر ق 40 بنابراین وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کاال در اجرای ماده
ود، از شمول شداخت می ان پراساس مقررات استخدامی موسسه در حدود متعارف و یا ارائه اسناد و مدارک به کلیه کارکن

 ن مالیات های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی باشد.قانو 83و  82حکم مواد 
 امیدعلی پارسا
 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

  :83/98/200بخشنامه شماره 

  :10/9/1398تاریخ 

هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت  1398/06/25مورخ  10313-314ابالغ دادنامه شماره  موضوع:

 سازمان امور مالیاتی کشور 1390/04/04مورخ  4531( بخشنامه شماره 1بطال بند )اداری درخصوص درخواست ا

 10313-314ماره به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه ش متن:
می  ه مقررک 1390/04/04مورخ  4531( بخشنامه شماره 1مبنی بر خواسته ابطال بند ) 1398/06/25مورخ 

و نقل عمومی مسافری  خدمات حمل 1387( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 12( ماده )12براساس بند )» دارد:
ه به حکم قانونی . با توجباشد برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می

ه بر کان امور مالیاتی کشور معاون مالیات بر ارزش افزوده سازم 1390/04/04مورخ  4531( بخشنامه شماره 1فوق، بند )
( 12اده )م( 12ند )بررات مبنای آن، ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول مق
داشته و در نانین قو تی باقانون مالیات برارزش افزوده و معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده اعالم شده، مغایر

قانون  84اده م« ب»ند ناد براستای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن صادر شده است، لذا بنا به مراتب فوق و به است
جهت اطالع و  ;«ی کندرای به رد شکایت صادر و اعالم م 1392تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 

 بهره برداری ارسال می گردد.
 ی پارساامیدعل

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
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 پیوست:
   98/751و  97/3475هـ ع/ :کالسه پرونده

 4/4/1390مورخ  4531بخشنامه شماره  1ابطال ردیف  :موضوع

 1398شهریور  26سه شنبه  :تاریخ رأی

 هیات تخصصی اقتصادی مالی        9809970906010313 -314 :شماره دادنامه

 25/6/98ریخ: تا        9809970906010313 -314شماره دادنامه:        98/751و  97/3475هـ ع/  ونده :* شماره پر 

 ستدن زبر شرکت حمل و نقل کاالی تهران ) پیک بادپا ( با وکالت آقای حجت اله زرگانی و آقای بهم * شـاکــی :

 افزوده شهر تهران اداره کل مالیات بر ارزش – سازمان امور مالیاتی * طرف شکایت :
 4/4/1390مورخ  4531بخشنامه شماره  1ابطال ردیف  * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بخشنامه  1 بطال ردیفاواسته خاداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران به  – ن امور مالیاتی* شاکی دادخواستی به طرفیت سازما
زیر  ایت به قرارقرره مورد شکمبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن  4/4/1390مورخ  4531شماره 

 می باشد :
ن و برون و نقل عمومی مسافری درو ( قانون مالیات بر ارزش افزوده ، ارایه خدمات حمل12ماده ) (12از آنجائیکه وفق مقررات بند )»  -1

مل و نقل حیه خدمات ذا اراشهری ، جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریایی به صورت کلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد ، ل
پرداخت مالیات بر عوارض ارزش  ( قانون خواهد بود و از12( ماده )12ت بند )عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول مقررا

 «افزوده معاف است. 
 *دالیل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

لیات بر ارزش ز شمول مااباید  شرکت موکل در زمینه حمل مرسوله مردم فعالیت دارد و وابسته به شهرداری تهران می باشد و طبق قانون
نموده  26/1/1396ص مورخ /101/258ده معاف باشد. لیکن اداره طرف شکایت مطالبه مالیات بر ارزش افزوده به موجب نامه شماره افزو

 است. تقاضای ابطال مصوبه یاد شده را دارم.
 28/12/1397د مورخ /71946/212* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب الیحه شماره 

 به طور خالصه توضیح داده است که :
ی وفق یی و دریاییلی ، هوار( بخشنامه یاد شده ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری ، جاده ای ، 1طبق بند )

قانون  12ه ( ماد12د )یناً منطوق بنعشد که قانون مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت مالیات و عوارض معاف می با 12( ماده 12مقررات بند )
مومی مسافری از عمل و نقل دمات حیاد شده را بازگو کرده است و موردی را حذف و یا اضافه ننموده است. تنها در قسمت اخیر آن ارائه خ

( بخشنامه 1ند )براز اخیر عترض فممشمول مقررات ماده قانونی یاد شده دانسته که شاکی در دادخواست خود   طریق انعقاد قرارداد را نیز
( 12ا مفاد ماده )ب قکامالً منطب مذکور نشده است. بنابراین بر خالف ادعای شاکی بند مزبور بخشنامه که مورد شکایت قرار گرفته است ،

خدمات حمل مرسوله  به اینکه نه تفسیرهرگو» قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و مخالفتی با آن ندارد. اظهارات شاکی مبنی بر اینکه 
( بخشنامه مذکور وسیله حمل و 1صحیح نبوده و اساساً در بند )« و مسافر دورن شهری از طریق موتورسیکلت خارج از این بند می باشد 

مومی مسافری دمات حمل و نقل عخقانون مالیات بر ارزش افزوده تنها  12ماده  12نقل خاص مد نظر نبوده است ، بلکه با بیان حکم بند 
ده است. فارغ عالم گردیافزوده ادرون و برون شهری جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریایی مشمول معافیت از پرداخت مالیات و عوارض ارزش 

هد یت یاد شده نخواشمول معافنیز م از اینکه ارایه خدمات حمل و نقل بار و مرسوله از جانب شرکت حمل و نقل کاالی تهران ) پیک بادپا (
( قانون برنامه ششم توسعه کشور و 52بود ، بنابراین هزینه های حمـل ) ارسال کاال ( ) به استثنای حمل بار ریلی موضوع بند )ب( ماده )

نوان ما به ازاء خدمت از ع( که به  27/11/1397مورخ  160/97/200حمل و نقل بین المللی کشتیرانی کاالها موضوع بخشنامه شماره 
 خـذ می گردد می بایست در صورتحساب های موضوع این قانون درج و وصول گردد.صاحب کاال ا
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( قانون مالیات 96ماده ) ع بند )الف(( اطالعیه مرحله دوم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده که فعاالن اقتصادی موضو10به موجب جزء )
یی و هوایی نی ، دریا، زمی اربری دارای مجوز از مـراجع ذی ربطهای مستقیم فراخوان گردیده اند ، مؤسسات حمل و نقل موتوری و ب

فند از ام می باشند که مکلایط ثبت نائز شرباربری ) به استثناء واحدهایی که صرفاً به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند ( از جمله مؤدیان ح
ف رات و تکالیو اجرای کلیه مقر ن مرحله اول نسبت به ثبت نام( در صورت عدم احراز شرایط فراخوا1/7/1388تاریخ اجرای این فراخوان )

 قانونی اقدام نمایند. با توجه به مـراتب فوق الذکر استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.
 19/12/1397د مورخ /8841/267* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب الیحه شماره 

 به طور خالصه توضیح داده است که :
( 12مبنی بر ابالغ متن اصالحی بند ) 6/5/1388مورخ  52321( قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره 12( ماده )12به استناد بند )

ات حمل و نقل عمومی  خدمریاست محترم مجلس شورای اسالمی( صرفاً 16/3/1388مورخ  13322/95ماده مذکور )موضوع نامه شماره 
این معافیت  ومی باشد  ه معافمسافری درون و برون شهری جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افـزود

 قابل تسری به ارائه خدمات حمل و نقل بار و مرسوله نخواهد بود.
ن برنامه ششم توسعه کشور و حمل و ( قانو52مل بار ریلی موضوع بند )ب( ماده )بنابراین هزینه های حمل ) ارسال کاال ( ) به استثناء ح

ا به ازاء خدمت از صاحب کاال م( که به عنوان  27/11/1397مورخ  160/97/200نقل بین المللی کشتیرانی کاالها موضوع بخشنامه شماره 
 گردد. اخذ می گردد می بایست در صورتحساب های موضوع این قانون درج و وصول

لف( ضوع بند )اعاالن اقتصادی مو( اطالعیه مرحله دوم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده که ف10خاطر نشان می سازد به موجب جزء )
ی ربط ، زمینی ز مراجع ذای مجوز ا( قانون مالیات های مستقیم فراخوانن گردیده اند ؛ مؤسسات حمل و نقل موتوری و باربری دار96ماده )

ی مائز شرایط ثبت نام مؤدیان ح ز جملهاریای و هوایی باربری ) به استثناء واحدهایی که صرفاً به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند ( ، د
رای ه اول نسبت به ثبت نام و اج( در صورت عدم احراز شرایط فراخوان مرحل 1/7/1388باشند که مکلفند از تاریخ اجرای این فراخوان ) 

 د. /تور را دارست مذکرات و تکالیف قانونی اقدام نمایند. با عنایت به مراتب فوق درخواست ابطال آن و رد دادخواکلیه مقر
 * رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری :  

و درون  ون شهری، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری بر1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  12ماده  12براساس بند 
بخشنامه  1ند بونی فوق، کم قانباشد. با توجه به حای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میجاده شهری،
مومی مل و نقل عح ارائه خدمات معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن، 4/4/1390مورخ  4531شماره 

زوده عاف از مالیات و عوارض ارزش افمقانون مالیات بر ارزش افزوده و  12ماده  12ری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول مقررات بند مساف
ند بب فوق و به استناد ا به مراتذا بنشده است. ل  های اجرایی آن صادراعالم شده، مغایرتی با قوانین نداشته و در راستای حکم مقنن و شیوه

کند. رأی صادره عالم میرأی به رد شکایت صادر و ا 1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  84ماده  «ب»
 اعتراض است. یوان قابلدانقدر ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گر

 العابدین تقویدکتر زین
 رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

 

 

 

 

 

 



    
 

  

 

38 

 

  :89/98/200بخشنامه شماره 

  :9/10/1398تاریخ 

در رابطه با  1398/8/21مورخ  2432ابالغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره  موضوع:

 قانون مالیاتهای مستقیم 921ماده  2آیین نامه اجرایی تبصره  2از بند )ب( ماده  5ابطال ردیف 

در خصوص  1398/8/21مورخ  2432هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره  به پیوست، رأی متن:
مستقیم موضوع بخشنامه شماره  قانون مالیاتهای 219ماده  2آیین نامه اجرایی تبصره  2از بند )ب( ماده  5ابطال ردیف 

 برای اقدام الزم ابالغ می شود. 1397/5/25ص مورخ /200/97/81
 امیدعلی پارسا

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 پیوست:
 1800؍97 :کالسه پرونده

 آقای بهمن زبردست :شاکی

 ی مستقیمقانون مالیاتها 219ماده  2آیین نامه اجرایی تبصره  2ماده « ب»از بند  5ابطال اطالق ردیف  :موضوع

 1398 آبان 21سه شنبه  :تاریخ رأی

 2432 :شماره دادنامه

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 2432شماره دادنامه: 

 1398؍8؍21 تاریخ دادنامه:

 1800؍97شماره پرونده: 
 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 شاکی: آقای بهمن زبردست
 «قانون مالیاتهای مستقیم 219ماده  2ع تبصره آیین نامه اجرایی موضو» 2از بند )ب( ماده  5موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 

 قانون مالیاتهای 219ماده  2ره آیین نامه اجرایی موضوع تبص» 2از بند )ب( ماده  5ابطال ردیف  گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی 
 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که: «مستقیم

 یوان عدالت اداریریاست محترم هیأت عمومی د " 

که توسط وزیر  1394؍4؍31قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  219ماده  2با سالم و احترام، ضمن تقدیم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره  
ن نامه قانون مالیاتهای مستقیم که این آیی 219ماده  2امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده، به استحضار می رساند قانونگذار در تبصره 

تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، » جهت اجرای آن تصویب شده، برای رعایت دقیق حقوق متقابل مـودیان مـالیاتی و دولت، سه مورد خاص 
سـازمان امـور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در »را از میـان فعالیتهایی کـه « دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات

برون  آیین نامه 2از بند ب ماده  5مستثنی کرده است. با این همه در ردیف « بخش غیر دولتی واگذار کند»به « امـور مالیاتی مودیان انجام
مجاز اعالم شده که در مغایرت کامل با « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.» سپاری 

را به طور مطلق غیر قابل واگذاری به بخش « عملیات اجرایی وصول مالیات»قانون مالیاتهای مستقیم که  219اده م 2متن تبصره 
صادی غیردولتی دانسته و نتیجتاً مغایر قانون و خارج از اختیاراتی است که در تبصره مذکور، جهت تصویب آیین نامه اجرایی، به وزیر امور اقت

ذا با عنایت به این دفاعیات و از آنجا که واگذاری عملیات اجرایی وصول به هر صورتی خالف نظر قانونگذار و دارایی تفویض شده است، ل
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منظور وصول  ارائه خدمات به» بوده از آن مقام عالی درخواست ابطال این فراز از آیین نامه اجرایی مذکور، یعنی بند مشتمل بر عبارت 
  "را دارم.« مقطوع می باشد.مالیات در مواردی که مالیات به صورت 

 متن آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: 

 :1394؍4؍31قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  219ماده  2آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 
 ب( امور غیر نهادی " 

...... 
  "ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد. 

 1397؍8؍12-ص؍212؍17634در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب الیحه شماره  
 توضیح داده است که:

 مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  " 
 با سالم و احترام 
خواسته ابطال ردیف  ع دادخواست آقای بهمن زبردست بهموضو 9709980905801191و به شماره پرونده  9701800در خصوص کالسه  

، به استحضار می رساند: به 1394؍4؍1مستقیم مصوب  قانون مالیاتهای 219ماده  2آیین نامه اجرایی موضوع تبصره  2از بند )ب( ماده  5
قانون  83اده ت مطابق مرخواسده ای از لحاظ آن که آیین نامه اجرایی مورد شکایت به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده، نسخ

سازمان به شرح  پاسخ این ین همهاتشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باید به مرجع تصویب کننده )وزارت مذکور( ابالغ شود با 
ل در انجام است به منظور تسهی مجاز سازمان امور مالیاتی کشور» قانون مالیاتهای مستقیم  219ماده  2زیر ارائه می شود: بر اساس تبصره 

ا رجرایی وصول مالیات عملیات ا یاتی وامور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مال
الیاتی کشور تهیه مان امور مسط سازبه بخش غیر دولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرایی است که تو

ر امو» خش غیر دولتی را با عنوان بفعالیتهای قابل واگذاری به  219ماده  2آیین نامه اجرایی موضوع تبصره  2بند )ب( ماده « می شود...
ی پاری مستثنن ستهای قابل بروماده صدرالذکر، سه مورد از فعالیتهای سازمان از شمول فعالی 2مشخص کرده است در تبصره « غیر نهادی

ند )ب( ب 5. ردیف ولتی نیستاز جمله فعالیتهایی می باشد که قابل واگذاری به بخش غیرد« عملیات اجرایی وصول مالیات» شده است. 
و غیرنهادی  ا جزء امورر« می باشد ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع» آیین نامه اجرایی  2ماده 

وقی که اشخاص حقیقی و حق آیین نامه آورده است این خدمت در مواقعی ارائه می شود 2در شمار فعالیت قابل واگذاری موضوع ماده 
مالیاتی بدون  درآمدهای ه حسابداوطلبانه خواستار خدمات می باشند. به نحوی ارائه می شود که موجبات واریز مستقیم وجوه مالیاتی ب

)فصل نهم از باب چهارم( قانون  218تا  210ان فراهم شود. این خدمات شامل مواردی نخواهد بود که به استناد مواد مراجعه حضوری مودی
ماده  2یین نامه اجرایی موضوع تبصره آ 2از بند )ب( ماده  5مالیاتی مستلزم انجام عملیات اجرایی برای وصول مالیات باشد. بنابراین ردیف 

وق رسیدگی و صدور فبه مراتب  ا توجهبقیم با تبصره مذکور مغایر نبوده و خارج از حدود اختیار این تبصره نیست. قانون مالیاتهای مست 219
  "شاکی، مورد درخواست می باشد. رأی شایسته مبنی بر رد شکایت

 ح داده است که:توضی 1397؍9؍6-91؍187322سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به موجب الیحه شماره  
دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال » موضوع  9701800به کالسه  9709980905801191در خصوص پرونده شماره  " 

ضمن تایید نامه « 1394؍4؍31قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  219ماده  2آیین نامه اجرایی موضوع تبصره  2از بند )ب( ماده  5ردیف 
آیین نامه مذکور، یکی  2از بند )ب( ماده  5سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند: ردیف  1397؍8؍12-ص؍212؍17634شماره 

 از موارد احصاء شده مربوط به امور غیرنهادی بوده که قابلیت واگذاری توسط سازمان امور مالیاتی را خواهد داشت و همان گونه که در بند
ه اشاره شده است، امور غیرنهادی به امور اطالق می گردد که جزو تکالیف یا مربوط به درخواستهای مودیان همین آیین نام 1)ج( ماده 

ر مالیاتی بوده و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت کارمزد می گردد. بنابراین ردیف یاد شده نمی تواند در عداد استثنائات مقر
تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، » های مستقیم قرار گیرد، چرا که اساساً این فعالیت خارج از موضوعات قانون مالیات 219ماده  2در تبصره 

است. بنا به مراتب فوق و مفاد پاسخ مشروح و مستدل سازمان امور مالیاتی کشور و با « دادرسی مالیات و عملیات اجرایی وصول مالیات
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شکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات، رد شکایت قانون ت 12ماده  1استناد به مفهوم مخالف بند 
  " شاکی مورد استدعا می باشد.

ان ؤسا و مستشاران و دادرسربا حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و  1398؍8؍21هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ  
 .حث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده استشعب دیوان تشکیل شد و پس از ب

 رأی هیأت عمومی
 ور تسهیل درجاز است به منظمسازمان امور مالیاتی کشور  »مقرر شده است که:  قانون مالیاتهای مستقیم 219ماده  2بر اساس تبصره 

لیات اجرایی وصول یاتی و عمسی مالثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرانجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود به است
زمان امور مالیاتی ه توسط سااست ک مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرایی

ر امور اقتصادی و دارایی می ( به تصویب وزی1395؍1؍1قانون )کشور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این 
ارائه خدمات به منظور وصول  »تقیم، قانون مالیاتهای مس 219ماده  2آیین نامه اجرایی تبصره  2ماده « ب»از بند  5بر مبنای ردیف « رسد.

ده است که این شرار داده دولتی ق واگذاری به بخش غیردر شمار فعالیتهای قابل « مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.
اگذاری به ورایی وصول مالیات قابل است که بر اساس آن عملیات اج قانون مالیاتهای مستقیم 219ماده  2امر مغایر با حکم مقرر در تبصره 

از  قانون مالیاتهای مستقیم 219 ماده 2تبصره آیین نامه اجرایی  2ماده « ب»از بند  5بخش غیر دولتی نیست. بنا بر مراتب اطالق ردیف 
 1نون مستند به بند یرت با قایل مغااین جهت که از آن عملیات اجرایی وصول مالیات از ناحیه سازمان امور مالیاتی استنباط می شود به دل

  شود./ابطال می  1392مصوب سال  قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 88و ماده  12ماده 
  

 محمدکاظم بهرامی 
 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  

 92/98/200بخشنامه شماره: 

 30/10/1398اریخ: ت 

ابالغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهام مطرح شده در ارتباط با مرجع اعتراض )مامور  موضوع:

قانون مالیاتهای مستقیم و مسئولیت جبران  251و  247مالیاتی( به آرای هیات حل اختالف مالیاتی در اجرای مواد 

 ضرر و زیان وارده به دولت

درخصوص  1398/9/20مورخ  201-25به پیوست نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره  متن:
و  247ای مواد ر اجری دالیاتمابهام مطرح شده در ارتباط با مرجع اعتراض )مأمور مالیاتی( به آرای هیات حل اختالف »

قانون  255( ماده 3ی بند )که در اجرا« قانون مالیات های مستقیم و مسئولیت جبران ضرر و زیان وارده به دولت 251
 مالیات های مستقیم صادر شده، برای اقدام ابالغ می شود.
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 پیوست:
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 سایر قوانین و مقررات مرتبط بامالیاتی بخشنامه های  -ج

 

 42/98/200ماره: بخشنامه ش 

  :8/5/1398تاریخ 

( قانون 48ارسال تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند )پ( ماده ) موضوع:

 برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

زیران وهیأت محترم  1398/04/24هـ مورخ 55654ت /48356ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره  متن:
، اجتماعی و فرهنگی ( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی48درخصوص آیین نامه اجرایی بند )پ( ماده )

( از 1(، بند )1398/05/01 مورخ 1180  منتشر شده در روزنامه رسمی کشور به شماره ویژه نامه) جمهوری اسالمی ایران
 گردد.به شرح ذیل جهت اطالع و اقدام الزم اعالم می( و تبصره ذیل آن 3ماده )

 نامه به شرح زیر است:های موضوع این آیینمنابع مالی اجرای فعالیت -3ماده » 
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تمی اه انرژی توسع ای شرکت مادر تخصصی تولید وتا پنج در هزار درآمد وصول شده از فروش برق هسته     -1
 ایران از محل اعتبارات مصوب مربوط.

( قانون 147ده )های قابل قبول مالیاتی موضوع ماعنوان هزینههای پرداختی شرکت یاد شده بههزینه -بصرهت
 «شود. و اصالحات بعدی آن تلقی می - 1366مصوب  -های مستقیم مالیات

  
 نادر جنتی
 معاون مالیاتهای مستقیم

 پیوست:
 

 فرهنگی جمهوری اسالمی ايران قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 

 :دولت مکلف است -۴۸هماد

ات ي و تأسیسين نفتبرداری از گازهای همراه تولید و مشعل در کلیه میادآوری، مهار، کنترل و بهرهکلیه طرحهای جمع -الف

فراخوان  ن از طريققانو يناالجراء شدن اماه از تاريخ الزمصنعت نفت را با تعیین نرخ عادالنه خوراک آنها ظرف مدت حداکثر سه

شعل مهار و کنترل شده مگازهای ( %۹۰ای که تا پايان برنامه حداقل نود درصد )به مردم و بخش غیردولتي واگذار نمايد به گونه

 .باشد

من ضعمان  ها )بانکرينگ( و خدمات جانبي آن در خلیج فارس و دريایرساني به کشتيمنظور افزايش خدمات سوختبه -ب

ها و قت، مشوگذاری فرآورده، شرايط، تسهیالهای الزم از بخش غیردولتي در خريد شناورهای مخصوص، قیمتم حمايتانجا

اقل نحوی انجام دهد که ضمن رشد حدها را بهرساني به کشتيصدور مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوخت

ل به رنامه حداقپايان ب ها در منطقه خلیج فارس و دريای عمان درشتيرساني به کساالنه، سهم کشور از بازار سوخت( %۱۰درصد)ده

 .برسد( %۵۰پنجاه درصد )

افزايی در ها و پذيرش اجتماعی و مشارکتاز طريق سازمان انرژی اتمی ايران در راستای ارتقای آگاهی -پ

 طبق قوانين و مقررات ای و هماهنگی اجتماعی خود اقدامات الزم رادستيابی به توسعه پايدار برق هسته

 .عمل آوردای بهمربوطه در اين خصوص، با اولويت مناطق دارای ساختگاه هسته

 .رسدنامه اجرائی مربوطه با پيشنهاد سازمان انرژی اتمی ايران به تصويب هيأت وزيران میآيين -تبصره
رق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طريق از طريق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزايش توان تولید ب -ت

گذاری مؤسسات عمومي غیردولتي، تعاوني و خصوصي اعم از داخلي و خارجي و يا منابع داخلي شرکتهای تابعه يا سرمايه

 برداری و انتقالو ساخت، بهره (BOO) برداری و تصرفگذاری از جمله ساخت، بهرهصورت روشهای متداول سرمايهبه

(BOT) م نمايد. خريد تضمیني برق بر اساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بوداقدا. 

ای از اعتبارات طرحهای توسعه( %۱درصد)منظور افزايش و ارتقای توان علمي، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل يکبه -ث

دار نفت، گاز و های اولويتجذب، توسعه فناوریساالنه شرکتهای تابعه را در طول اجرای قانون برنامه، جهت ايجاد ظرفیت 

سازی آنها وکاهش های موجود و بوميکارگیری آنها در صنايع مرتبط و ارتقای فناوریهای تجديدپذير و بهپتروشیمي و انرژی

های انرژی و ونشدت مصرف انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد اين بند را ساالنه به کمیسی
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آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمي ارائه نمايد. همچنین به منظور افزايش ضريب بازيافت مخازن کشور در طول 

، از طريق وزارت نفت طي سال اول اجرای اين قانون، برنامه جامع صیانتي و ازدياد (%۱درصد)اجرای قانون برنامه به میزان يک

بندی مخازن به تفکیک نواحي خشکي و مناطق دريايي تهیه کند و پس از یدروکربوری را با رعايت اولويتبرداشت از مخازن ه

 .عمل آوردتصويب آن توسط مراجع قانوني، اقدامات الزم را به

و  عاونيتوصي و های شرکتهای بخش خصها و توانمندیوزارت نفت موظف است تمهیدات الزم را برای استفاده از ظرفیت -۱-ج

ويژه هبفت و گاز نیادين مبرداری )نه مالکیت( های اکتشاف، تولید و بهرهگذاری در فعالیتنهادهای عمومي غیردولتي برای سرمايه

 .عمل آوردقانون اساسي به( ۴۴های کلي اصل چهل و چهارم )میادين مشترک در چهارچوب سیاست

بر حفظ و  ا تأکیدمنظور اثرگذاری در بازار جهاني نفت و گاز ببهوزارت نفت موظف است به ذخاير راهبردی نفت و گاز  -۲

 .ش دهدافزاي ويژه در میادين مشترک را تا پايان سال اول اجرای قانون برنامههای تولید نفت و گاز بهتوسعه ظرفیت

اد ر ايجدجهادی  های کلي برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتي دولت موظف است فرهنگشدن سیاستدر جهت اجرائي -۳

دارای  به اشخاص قاومتيگذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد موری، کارآفريني، سرمايهارزش افزوده، تولید ثروت، بهره

زشي و علمي، آمو ويژه در محیطهایسازی آن بهخدمات برجسته در اين زمینه را تقويت نمايد و ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان

 .و تبديل آن به گفتمان فراگیر و رايج ملي را تبیین و ترويج نمايدای رسانه

 ستاحاکم ( ۲مالي دولت ) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات( ۵۶اين قانون بر حکم ماده ) (۴۸حکم ماده )

 

  :50/98/200بخشنامه شماره 

  :28/5/1398تاریخ 

 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 17ه نحوه اجرای حکم بند )ب( ماد موضوع:

وانع تولید رقابت پذیر و مقانون رفع  17نظر به سوال و ابهام مطرح شده در خصوص حکم مذکور در بند )ب( ماده  متن:
امل شبانکی ر ای غیهارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با سود بانکها وموسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت 

 بنگاهداری و نگهداری سهام باشد، موارد زیر برای آگاهی و اجرا ابالغ می گردد:
نون تا دن این قاشالزم االجرا  قانون مذکور کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ 16طبق بند )ب( ماده  -1

م می نکی انجایر باغهایی که فعالیت های مدت سه سال، سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاه
اههایی که الیت بنگودن فعب« غیر بانکی»دهند، به استثنای طرحهای نیمه تمام شرکت های تابعه واگذار کنند. تشخیص 

یران است ااسالمی  مهوریبانکها، موسسات اعتباری و شرکت های تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزی ج
کها و (، سود بان16ده )این قانون در صورت عدم انجام تکالیف موضوع بند )ب( ما 17جب بند )ب( ماده به مو -2.

ا نرخ ب 1395ال سد در موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باش
می شود  کور افزودهحد به درصد نرخ مذ( مشمول مالیات می شود پس از آن ، هرسال سه وا%28بیست و هشت درصد)

 ( برسد.%55تا به پنجاه و پنج درصد )
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نکی شامل عالیت های غیر بااین قانون، سود بانکها و موسسات اعتباری که منشأ آن ف 17در اجرای بند )ب( ماده  -3
دا و انتهای سال م در ابتسها زبنگاهداری و نگهداری سهام باشد اعم از سود سهام و سود ناشی از مابه التفاوت ارزش رو

 بود. ند خواهدباین  مالی مربوط ) اعم از اینکه در دفاتر شناسایی شده یا نشده باشد( ، مشمول حکم مقرر در
 امیدعلی پارسا
 ررئیس کل سازمان امور مالیاتی کشو

 

  :56/98/200بخشنامه شماره 

  :30/6/1398تاریخ 

کل کشور درخصوص صدور  1398( ماده واحده قانون بودجه سال 5)نامه اجرایی بند )و( تبصره آیین موضوع:

 ;حقیقی و حقوقی غیردولتی ها و مطالبات دولت )به/از( اشخاصاسناد )اوراق( تسویه خزانه برای تسویه بدهی
 

اجرایی  نامهکل کشور و آیین 1398( ماده واحده قانون بودجه سال 5بدینوسیله شیوه نامه اجرایی بند )و( تبصره ) متن:

نامه )تصویب کل کشور 1398( ماده واحده قانون بودجه سال 5( بند )و( تبصره )2-4( و )2–3بند )و( و جزءهای )

موضوع تسویه و تهاتر  هیات محترم وزیران( 1398/04/15هـ مورخ  56687ت /43756شماره 

ها و موسسات کدولت یا بان های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با بدهی اشخاص یادشده بهبدهی
 گردد.بالغ میااقدام الزم  اعتباری غیربانکی از طریق صدور اسناد )اوراق( تسویه خزانه، برای اطالع و

می، اختصاصی و مراحل ( شرایط عمو4( و )3ضمنا مقرر می دارد در اجرای تصویب نامه مذکور و باتوجه بندهای )
 د:قرارگیر مدنظر اول موضوع شیوه نامه اجرایی یادشده، موارد ذیلصدور اسناد )اوراق( تسویه خزانه نوع 

ظرفیت اسناد تسویه  ایجادشده باشد و برای استفاده از 1397بدهی اشخاص متقاضی به دولت تا پایان سال  – 1

 داخت شود.این بدهی به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی پر (%25) بایست بیست و پنج درصدخزانه، می

نقدی مطالبات  (%25) یه درخواست صدور اسناد تسویه نوع اول و نوع دوم و پرداخت بیست و پنج درصدارا – 2

رای بع اول(، نه نوقطعی معوق دولت توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار )درخصوص اسناد تسویه خزا
 کور(نامه مذ( تصویب3( ماده )1کند.)موضوع تبصره )اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی

 نادر جنتی
 معاون مالیاتهای مستقیم
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 پیوست:
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  :60/98/200بخشنامه شماره 

  :31/6/1398تاریخ 

هیأت وزیران در  1395/05/10هـ مورخ  52406ت /53970  ابالغ اصالحیه تصویب نامه شماره  موضوع:

 خصوص تجدید ارزیابی داراییها

ت /66066ره به پیوست تصویر تصویب نامه شما 1395/09/06د مورخ /230/34283پیرو بخشنامه شماره  متن:
ـ مورخ ه 52406ت/53970هیأت وزیران در خصوص اصالح تصویب نامه شماره  1398/05/28هـ مورخ 56545
 1391وان تولیدی ... مصوب ت( قانون حداکثر استفاده از 17هیأت وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده ) 1395/05/10

 قدام مقتضی ارسال می گردد.جهت اطالع و ا
 نادر جنتی

 معاون مالیاتهای مستقیم

 پیوست:
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 بخشنامه های متفرقه مالیاتی -د

 

  36/98/200شماره: بخشنامه 

  :1/5/1398تاریخ 

جهت اجرا در ادارات امور  1397ابالغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال  : موضوع

 های استان تهران(هران، شمیرانات و ری )به استثنای شهرستانت مالیاتی مستقر در شهرهای

و در اجرای  1394/04/31اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  97به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده  متن:
( CDد لوح فشرده )، به پیوست یک عد1380/11/27قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  154مقررات بند )الف( ماده 

ت ، به انضمام فهرسحوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی 1397جموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال م
 28ردیف و  137 )در قالب 1396نسبت به عملکرد سال  1397اصالحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 

ابالغ  ،و ری تهران، شمیرانات به منظور اجرا در ادارات امور مالیاتی تابعه مستقر در شهرهای صفحه(

کات ذیل نی را به الیاتمگردد. ضمنا در خصوص مجموعه یاد شده، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختالف می
 ;داردجلب و مقرر می

 توسط قتصادیمورد از فعالیت های ا 160بیش از  با توجه به تعدیل و اصالح ساختار ضرایب مالیاتی -1

 ویژه هب و ایرانی کاالی و تولید از حمایت مقاومتی، اقتصاد کلی سیاستهای اهداف تحقق راستای در شده یاد کمیسیون
 انونق مکرر 169 و 169 ادمو مقررات اجرای در دریافتی اطالعات به توجه با اقتصادی هایفعالیت در شفافیت افزایش

های ایر پایگاهکی، صورت معامالت فصلی و سهای بان)از طریق تراکنش 1394/04/31لیاتهای مستقیم مصوب ما
درج در مقدمه جرائی منابط اضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضو ;اطالعاتی(

کلیه جوانب  من رعایتضظفند مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیت ها، ادارات مزبور مو

صرفا  نه دگی وو رسی و توجه کامل به دالیل و اسناد و مدارک مودی و همچنین اهمیت موضوع از طریق تحقیقامر 

م و ودی اقدانه منسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادال هدف قرار دادن ضریب مالیاتی،

ری نمایند. ضروری داخود لیاتیر امور گزارشگری مااالمکان از اعالم نظر غیرکارشنـاسی و یا ارائـه دالیل ضعیـف دحتی
قانون یاد شده،  97اده ماست اقدامات فـوق به نحوی مدیریت شـود که با توجه به اینکه مطابق حکم مقررات تبصره 

به  محترم مالیاتی باشد، مودیانآخرین دوره تدوین جدول ضرایب مالیاتی می 1397ضرایب مالیاتی عملکرد سال 
یـت، اعتـماد و ـات رضـاموجب انضباط مالی و نگهداری و ارائـه به موقع دفاتـر و اسنــاد و مدارک ترغیــب و رعایـت

بر اساس  ورک الزم و مدا های گسترش تشخیص مالیات مستند به اسنادتشـویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینه
 واقعیات را فراهم نماید.

ق.م.م( به 154ماده  3های حـل اختـالف مالیاتی )موضوع تبصره نماینـدگان هـیأتضمن تأکید بر لزوم توجه  -2
نـحوه اجـرای صحیح حکم قسمت اخیر مقـررات یاد شـده مبنی بـر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، 

 تعیین هامالیات  قانون 154ماده  3ادارات کـل امور مالیاتی مـکلفند فـهرست مواردی که در اجـرای مقررات تبصره 
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هر سه ماه  ،مزبور هایهیأت آراء تصاویر انضمام به را گرددمی احاله مالیاتی اختالف حل هیأت به آنها مالیاتی ضرایب

 به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند. یکبار

ور رد نیاز ادارات کل امتعداد مو پس از اتمام مراحل چاپ، به 1397مزید اطالع، کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال 
 مالیاتی تابعه، ارسال خواهد شد.

نتظامی ن به دادستانی اآعالم موارد تخلف از ا و بخشنامه این مفاد اجرای حسن مسئول مالیاتی، امور کل مدیران 
                                        باشند.مالیاتی می

 امیدعلی پارسا
 مالیاتی کشور رئیس کل سازمان امور

 

  39/98/200شماره: بخشنامه 

  :7/5/1398تاریخ 

عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی )یارانه( دولت بابت فرآورده های نفتی  موضوع:

 بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع()

یات بر ونده مالبه پر فزوده و وحدت رویه در رسیدگیبه منظور اجرای صحیح مقررات قانون مالیات بر ارزش ا متن:
ز نامه ااذ مالک ا اتخبارزش افزوده شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت های پاالیش نفت، 

ه های شماره معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور و نظری 1394/06/01مورخ  57/98567شماره 
ئیس جمهور وقت معاون محترم حقوقی ر 1390/05/10مورخ  722/33418و شماره  1389/10/12خ مور 722/228655

 ور وقت وس جمهو سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختالف حقوقی دستگاه های اجرایی معاون حقوقی ریی
-129ه همچنین رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شمار

بالغ گردیده ا 1397/09/03مورخ  200/97/123که طی بخشنامه شماره  1397/06/26مورخ  9709970906010128
 200/94/77ای شماره و بخشنامه ه 1390/07/13مورخ  200/16767بخشنامه شماره  2مبنی بر رد شکایت ابطال بند 

 چه حسب بررسی اسناد ور مالیاتی کشور، چنانسازمان امو 1395/09/28مورخ  200/95/62و شماره  1394/08/05مورخ 
در دفاتر لحاظ  رانه( رات )یامدارک مثبته احراز گردد مودی در دوره های مالیاتی سال مورد رسیدگی مابه التفاوت قیم

امل لی( شیارانه پرداختی دولت بابت مابه التفاوت فروش فرآورده های نفتی )اص نموده، بنابر این

و  بوده فت کوره، نفت گاز و گاز مایع از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارجبنزین، نفت سفید، ن

با توجه  و ( قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد14ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع ماده )

ه یاران افزوده مربوط به ( قانون یاد شده، مالیات و عوارض ارزش17( ماده )3( و )2به مقررات موضوع تبصره های )
 پرداختی دولت قابل تهاتر و کسر از مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش نخواهد بود.

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
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پیوست:
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  44/98/200شماره: بخشنامه 

  :14/5/1398تاریخ 

 کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات موضوع:

که براساس ماده  1394/04/31قانون مالیات های مستقیم به موجب اصالحیه مورخ  137ر به اصالح ماده نظ متن:

به  «ی عمر و زندگیانواع بیمه ها» الزم االجرا می باشد و جایگزین شدن عبارت 1395آن از ابتدای سال  281

ورای عالی بیمه شمصوب  68ماره در ماده مذکور، بدینوسیله ضمن ارسال آیین نامه ش «بیمه عمر» جای عبارت

 درخصوص بیمه های زندگی و اصالحات بعدی آن مقرر می دارد:

ای عمر ع بیمه هابت انوابکسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه پرداختی  -1
ت مان خدماساز ومین اجتماعی و زندگی شخص حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیات حقوق بیمه شدگان سازمان تا

یان اتوسط کارفرم ذیرد،پدرمانی و سایر موسسات بیمه گر که پرداخت حقوق آنان معموال به صورت ماهیانه صورت می 
 ذیربط و با ارائه اسناد مربوط فاقد اشکال قانونی است.

وق بگیران داختی حقن پرمه درماکارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفا با کسر سهم حق بی
ه شدگان سازمان خدمات قانون تامین اجتماعی و کارفرمایان بیم 29، 28، 7، 3بیمه شده از حق بیمه موضوع مواد 

یران بیمه حقوق بگ رمانیددرمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی 
الیاتی مره امور ه ادابمالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی  شده خود از درآمد مشمول

 ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند.
انواع بیمه های  قرارداد نعقادچنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود با موسسات بیمه ایرانی اقدام به ا

ق وی کسر و ا از حقوگیر رتکمیلی نموده و ماهیانه سهم حق بیمه مربوط به حقوق ب عمر و زندگی و بیمه های درمانی
ق بگیر در سهم حقو داختیبه موسسات بیه پرداخت نمایند، در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پر

تی از درآمد مه پرداخق بیحسر فهرست های حقوق و ارائه گواهی موسسه بیمه به اداره امور مالیاتی مربوط، نسبت به ک
 مشمول مالیات حقوق آنان اقدام نمایند.

ی عمر بیمه ها مه انواعمرجع اقدام درخصوص احتساب و کسر هزینه های مذکور در ماده یاد شده، همچنین حق بی -2
ی نماید از مدام ه اقق بیمو زندگی و بیمه درمانی تکمیلی که حقوق بگیر شخصا نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت ح

د بود و حقوق نان خواهقوق آحدرآمد مشمول مالیات حقوق بگیران، اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات بر درآمد 
ر ه هزینه های مذکومربوط ب د شدهبگیران می توانند پس از پایان سال انجام هزینه با ارائه گواهی و اسناد و مدارک تایی

را  137اده قرر در ممیالت داره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات حقوق، استفاده از تسهدر یک سال مالیاتی از ا
 درخواست نمایند.

کسر هزینه ها، حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی مذکور در ماده یاد شده از مودیان فصل  -3
ات آنان به صورت ساالنه محاسبه می شود به عهده اداره امور مالیات بر درآمد مشاغل و سایر منابع مالیاتی که مالی
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مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه منبع مالیاتی مربوط خواهد بود،که در این صورت متقاضیان می توانند اسناد و مدارک 
 مربوط به موارد مزبور را پس از پایان سال انجام هزینه تحویل اداره امور مالیاتی موصوف نمایند.

صرفا حق  هد بود واده نخوا: حق بیمه انواع بیمه ها عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این م1 تذکر
آیین نامه  2ج، د( ماده بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه های عمر و زندگی موضوع بندهای )الف، ب،

فی یا طرات اضاخمیلی ای پرداختی مازاد جهت پوشش تکپیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمه ه
 نمی کسر قابل ستپیو 68/3 شماره  پوشش تکمیلی بیمه های مزبور موضوع تبصره های اصالحی موضوع آیین نامه

 .باشد
ق طرف حقو ماده از : الزم به ذکر است در صورتی که ضمن رسیدگی به درخواست استفاده از تسهیالت این2تذکر 

درخصوص سایر  1390/08/21مورخ  200/19494فوق، همچنین رعایت مفاد بخشنامه شماره  2در اجرای بند بگیران 
قانون مالیات های  243 و 242اشخاص حقیقی، مالیاتی قابل استرداد باشد، اضافه پرداختی مالیات در اجرای مواد 

 مستقیم حسب مورد مسترد خواهد شد.
 لغو می گردد. 1383/11/07رخ مو 211/4385/19418 شماره بخشنامه 

 امید علی پارسا
 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
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پیوست:
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  45/98/200شماره: بخشنامه 

  :27/5/1398تاریخ 

تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش پس از پایان مدت اجرای بخشنامه شماره  موضوع:

 1398/5/8مورخ  200/98/41

نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و  1398/5/8مورخ  200/98/41پیرو بخشنامه  متن:

م و تسریع در امر وصول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتالف وقت مودیان محتر

ی قانون مالیات ها 191رعایت اصل عدالت مالیاتی و بر اساس اختیارات حاصل از مفاد ماده 

امه مذکور در مدت اعتبار آن، درخصوص شرایط مستقیم ضمن تأکید بر رعایت مفاد بخشن

بخشودگی جرایم قابل بخشش پس از انقضای مهلت تعیین شده در بخشنامه یاد شده، مقرر می 

 دارد:

طابق مفاد مبوده و  1398/7/30با توجه به مفاد بخشنامه مذکور، مودیانی که دارای بدهی قطعی شده تا تاریخ  (1
مالیات های مستقیم به عنوان  قانون 191آن تا پایان سال اقدام ننمایند، به موجب ماده  بخشنامه فوق نسبت به پرداخت

 د.هد بومودی خوش حساب تلقی نشده و جرایم آنها در راستای ماده اخیر الذکر قابل بخشودگی نخوا
سال جاری به قطعیت  پایان تا 1398/7/1آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که مالیات آنها از تاریخ  (2

قطعی  بالغ برگاد از می رسد، در صورتی که اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش خود را حداکثر ظرف یک ماه بع
سال جاری  ه فوق تا پایانبخشنامه مذکور خواهند بود و در صورت پرداخت پس از یک ما 1پرداخت نمایند، مشمول بند 

هی مالیاتی رداخت بدپعدم  مذکور از بخشودگی جرایم استفاده نمایند. در صورت می توانند وفق سایر بندهای بخشنامه
 قطعی شده تا پایان سال جاری، جرایم متعلق قابل بخشودگی نخواهد بود.

ت های مستقیم و سایر مقررات قانون مالیا 191اختیار بخشودگی جرایم کلیه مودیان مالیاتی، با رعایت مفاد ماده  (3
 و به بعد به شرح زیر اعالم می شود: 1399/1/1ص بدهی های قطعی شده از مربوط، درخصو

وانه کسب ری یا پره بردا( حداکثر بخشودگی جرایم قابل بخشش، برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهر3-1
ر به مدیران کل امودوره  /برای هر منبع مالیاتی در هر سال %50و برای سایر مودیان  %70تولیدی از مراجع ذیربط، 
 مالیاتی تفویض می گردد.

 30و  50تا میزان  3-1ند ب( مدیران کل امور مالیاتی می توانند اختیار خود را به معاونین به ترتیب مقرر در 3-2
 درصدجرایم تفویض نمایند.

 باشد، ریال 500/000/000 مبلغ تا دوره/  سال هر در مالیاتی منابع از هریک بخشش قابل جرایم که صورتی در  (3-3
 اد این بند قابل تفویض بهگردد. مف می تفویض مالیاتی امور کل مدیران به %100 میزان تا بخشودگی 3-1 بند از فارغ

 معاونین نخواهد بود.
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یات های مستقیم و قانون مال 242( چنانچه مودی مالیاتی مشمول دریافت خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 3-4
سر گردیده الیاتی کاز جرایم م قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، ضروری است ابتدا مبالغ مذکور 17ماده  6تبصره 

 سپس نسبت به بخشودگی جرایم قابل بخشش طبق مفاد این بخشنامه اتخاذ تصمیم شود.
شاره ه صدراالر بخشنامهرگونه تصمیماتی که ادارات کل امور مالیاتی درخصوص بخشودگی جرایم تا قبل از صدو (4

 د.واهد ماناقی خبحسب تفویض اختیارهای صادره قبلی اتخاذ نموده اند با رعایت حقوق مودیان، به قوت خود 
دیران کل ه تفویض اختیار به مقانون مالیات های مستقیم نبوده و صرفا مربوط ب 191این بخشنامه، نافی مفاد ماده  (5

 فه نمی نماید.ر آن اضادمقرر  از ماده یاد شده بوده و هیچ شرطی را به شروطامور مالیاتی در راستای اختیارات حاصله 
 خواهند بود. بخشنامه جرای اینادفتر حسابداری و وصول مالیات و دادستانی انتظامی مالیاتی به عنوان ناظر بر حسن  (6

 امیدعلی پارسا

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

  48/98/200شماره: بخشنامه 

 28/5/1398ریخ: تا 

 دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور موضوع:

، نظام مند مالیاتی ل امورکبا عنایت به ضرورت بازرسی و نظارت مستمر بر فرآیندهای مالیاتی و عملکرد ادارات  متن:
ضعف آنها  اط قوت ویی نقشناسانمودن نحوه رسیدگی به گزارشات بازرسی و استفاده از بازخوردهای حاصله در راستای 

ازمان امور وره ای سزرسی ددستورالعمل با»و ارائه راهکارهای اصالحی جهت ارتقای کارایی نظام مالیاتی، به پیوست 
 جهت اجرا ابالغ می گردد.« مالیاتی کشور

 امیدعلی پارسا
 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
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 پیوست:
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  46/98/200شماره: بخشنامه 

  :28/5/1398تاریخ 

 رفع ابهام درخصوص محاسبه مالیات بر ارث امتیاز فیش حج موضوع:

نون در قا« جز فیش حامتیا»با توجه به سواالت و ابهامات مطرح شده درخصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارث  متن:
 بدینوسیله اعالم می دارد: 1394/04/31مالیات های مستقیم اصالحی مصوب 

حساب  ه شده درفی سپردناشی از دو قسمت مجزا از جمله مبالغ پرداختی متو« امتیاز فیش حج»ینکه ارزش نظر به ا
امتیاز »خش از باین، آن نابرب ;مربوط و سودهای ناشی از آن و تفاوت قیمت میزان سپرده با ارزش امتیاز مربوط می باشد

ود آن تا پرده و سسز اصل ود نیز تعلق می گیرد، اعم اکه در قالب سپرده گذاری نزد بانک بوده و به آن س« فیش حج
 خشی از امتیاز مذکور که مازاد برب( قانون مزبور و 17( ماده )1زمان انتقال، از مصادیق اموال و دارایی های موضوع بند )

 ده می باشد.( قانون یادش17( ماده )3ارزش سپرده گذاری و سود آن است، از مصادیق اموال و حقوق مالی موضوع بند )
ه ا اجیر بنایب ی در صورتی که سفر حج واجب توسط یکی از وراث یا« فیش حج واجب»الزم به ذکر است درخصوص 

 از شمول مالیات بر ارث خارج خواهد بود.« فیش حج واجب»نیابت از متوفی انجام شود 
 امیدعلی پارسا
 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  51/98/200شماره: بخشنامه 

  :6/6/1398تاریخ 

 درخصوص وزیران  هیات محترم  1398/05/13  هـ مورخ 55637ت/58144ابالغ مصوبه شماره  موضوع:

 ارزها رمز استخراج مراکز

زیران هیئت محترم و 1398/05/13هـ مورخ  55637ت/58144ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره  متن:
بهره  وطالع الیاتی تصویب نامه مذکور، به شرح ذیل جهت درخصوص مراکز استخراج رمز ارزها ، احکام ما

 :گردد می ارسال  برداری

 شامل( ماینینگ) هاارز رمز شده رمزنگاری پردازشی های فرآورده استخراج واحدهای استقرار - 2 بند 2 تبصره 
ر استان ها سای راکزم کیلومتری( 30) و اصفهان شهر کیلومتری( 50)تهران، شهر کیلومتری( 120) محدوده محدودیت
 نمی باشد.

 ند بود.اتی خواهررات مالیمراکز استخراج رمز ارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مق -6 بند 
ط بانک ر اساس ضواببواحدهای یاد شده در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را  -6 بند تبصره 

 هند بود.ر خواان به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند،مشمول مالیات با نرخ صفمرکزی جمهوری اسالمی ایر
 نادر جنتی
 معاون مالیاتهای مستقیم
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  ص/54/98/200 شماره:بخشنامه  

 :11/6/1398 تاریخ  

 گانه( 22امالک شهر تهران )مناطق  1397ابالغ ارزش اجاری عملکرد سال  موضوع:

وست لوح فشرده به پی ،1394/04/31های مستقیم مصوب اصالحی قانون مالیات 54 در اجرای مقررات ماده متن:
(CD حاوی ضوابط اجرایی و جداول22( ارزش اجاری امالک شهر تهران )مناطق )انضمام به اریاج ارزش  گانه 

 شود.ابالغ می 1397سال  گانه(، برای عملکرد 22ق مناط) تهران شهر در اجرا جهت مزبور، امالک بندیبلوک هاینقشه

ستقر در الیاتی ممور ماخاطرنشان می سازد، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل 
 گانه شهر تهران خواهد بود.22مناطق 

 امیدعلی پارسا
 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 پیوست:
 

 

  31092/268د/ شماره:بخشنامه  

  :1/7/1398تاریخ 

 ارسال فهرست مشاغل و حرف مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش ع:موضو

  متن:

 رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران

 مدیر کل محترم امور مالیاتی استان ...

 با سالم و احترام

ستقیم اصالحیه مصوب م( قانون مالیات های 169( ماده )2( آیین نامه اجرایی تبصره )3در راستای اجرای ماده )
ه از ازی و استفاد( ماده مذکور، به پیوست فهرست مشاغل و حرف مشمول نصب، راه اند1و تبصره ) 1394/04/31

ی و الع رسانهت اطجسامانه صندوق فروش جهت استحضار و اطالع رسانی الزم ایفاد می گردد لذا خواهشمند است 
 مات و دستورات الزم را مبذول فرمایید.هماهنگی مطلوب با تشکل و نهاد ذی ربط، اقدا

 علی رستم پور
 مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری
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  65/98/200شماره: بخشنامه 

  :8/7/1398تاریخ 

 1398/05/08مورخ  200/98/41اصالح و تکمیل بخشنامه شماره  موضوع:

، بدین 1398/05/08مورخ  200/98/41بخشنامه شماره  با توجه به سواالت و ابهامات مطرح شده در خصوص متن:
 وسیله مقرر می دارد:

تهیه فرم  بادرت بهالیاتی مبا توجه به اطالعات واصله، دراجرای مفاد بخشنامه فوق، برخی از ادارات کل امور م -1
ت. لذا به ردیده اسگ اتیبخشودگی جرایم می نمایند که این امر موجب تطویل در ارائه خدمت به مودیان محترم مالی

 به تهیه و تنظیم دون نیازبایست بمنظور تسهیل در انجام امور مربوط به مودیان محترم مالیاتی، ادارات امور مالیاتی می 
سبت به نالیاتی، محترم فرم بخشودگی جرایم و صرفا با دستور رییس امور مالیاتی ذی ربط هامش درخواست مودیان م

 سامانه ها و پرونده های مودیان اقدام نمایند. اعمال بخشودگی و درج در
ی ت اصل بدهنوات با پرداخس( بخشنامه مذکور، مودیان محترم مالیاتی می توانند برای هریک از 7در اجرای بند ) -2

 ردند.گهره مند بذکور مآن سال، برای هریک از منابع مالیاتی و عملکرد آن سال به تفکیک، از تسهیالت بخشنامه 
رای عملکرد سال های مکرر قانون مالیات های مستقیم ب 169شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده  -3

 ، پرداخت بدهی های مالیات عملکرد آن سال می باشد.1394لغایت  1391
 امیدعلی پارسا
 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  66/98/200شماره: بخشنامه 

  :17/7/1398تاریخ 

از سوی کارگروه موضوع  1397رسال فهرست اطالعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال ا موضوع:

 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تأیید شده اند 3ماده 

 11/29500امه شماره ، به پیوست تصویر ن1397/08/13مورخ  200/97/113پیرو بخشنامه های منتهی به شماره  متن:
رکت و موسسه ش 2281معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور منضم به فهرست اطالعات  1398/06/27مورخ 
« راءرت بر اجو نظا ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان»بنیان مورد تأیید کارگروه دانش

طالع و اجهت  1397ل موسسات دانش بنیان برای ساآیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و  3موضوع ماده 
 برداری ارسال می گردد.بهره

 قابل مربوط سامانه در موصوف موسسات و ها شرکت به مربوط بنیان دانش فعالیتهای مصادیق است، ذکر به الزم  
 .باشد می دسترسی و مشاهده

 نادر جنتی
 معاون مالیاتهای مستقیم
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  69/98/200شماره: بخشنامه 

  :30/7/1398تاریخ 

 8/5/1398مورخ  41/98/200( بخشنامه شماره 1تمدید مهلت مقرر در بند ) موضوع:

ماره خشنامه شوضوع بمنظر به استقبال گسترده مودیان محترم مالیاتی از تسهیالت بخشودگی جرایم مالیاتی  متن:
م لیائه و تسحجم زیاد ار ر مالیاتی مبنی برو دریافت گزارشات متعدد از ادارات کل امو 8/5/1398مورخ  41/98/200

ی قادر به ر مالیاتت امویاتی، با توجه به ضیق وقت تا انقضای مهلت مقرر، ادارادرخواست های بخشودگی جرائم مال
ثری از این ندی حداکهره مبلذا به منظور تکریم مودیان محترم و  ;پاسخگویی به جمیع درخواست های ارائه شده نبوده

 بدین وسیله مقرر می گردد: تسهیالت

ردد درصورت رعایت سایر به ادارات امور مالیاتی واصل می گ 4/8/1398درخواست هایی که تا پایان روز شنبه مورخ 
شاره م فوق االجرائ موارد مندرج در بخشنامه مذکور از مصادیق بهره مندی از مفاد بخشنامه بخشودگی صددرصدی

 محسوب خواهند شد.
  

 رساامیدعلی پا
 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
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  39437/230د/ شماره:بخشنامه 

  :13/8/1398تاریخ 

 15/8/98مهلت ارسال فهرست معامالت مربوط به تعطیلی روز  موضوع:

  متن:

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی
  

 احتراما
های مستقیم، قانون مالیات 169ماده  3نامه اجرایی موضوع تبصره آیین 10همانگونه اطالع دارید در اجرای مفاد ماده 

ه پایان هر فصل تعیین شد نامه مذکور یک و نیم ماه پس از آیین 9مهلت ارسال فهرست معامالت برای مشمولین ماده 
 است.

 لیکن .بود خواهد 1398/08/15 مورخ لغایت ،1398 سال تابستان فصل معامالت فهرست ارسال مهلت اساس، همین بر 
 :دارد می اعالم موصوف نونقا 177 ماده 1 تبصره استناد به رسمی، تعطیلی با اخیرالذکر تاریخ شدن مصادف به باتوجه

ا دایر هشنبهالیاتی که پنجبرای مودیان ابواب جمعی ادارات امور م 1398مهلت ارسال فهرست معامالت فصل تابستان » 
ر مالیاتی اتی سایر ادارات اموبوده و مهلت مذکور برای مودیان محترم مالی 1398/08/16شنبه می باشند، لغایت روز پنج

 «خواهد بود. 1398/08/18)که در روز پنج شنبه تعطیل می باشند(، لغایت روز شنبه 

  
 نادر جنتی
 معاون مالیاتهای مستقیم

  82/98/200شماره: بخشنامه 

  :10/9/1398تاریخ 

 لیات و عوارض نسبت به سود سپرده گذاری در بانکها و موسسات مالی و اعتباریعدم شمول ما موضوع:

ده رزش افزووارض اعنظر به سواالت مکرر ادارات کل امور مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات و  متن:
اییکه به از آنج :دی دارنسبت به سود دریافتی سپرده های اشخاص نزد بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری مقرر م

فزوده می ر ارزش امالیات ب قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کاالها و ارائه خدمات در ایران مشمول 1موجب ماده 
یا فاقد مجوز  ی مجوز ودارا باشد، لیکن سود دریافتی سپرده های اشخاص از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اعم از

 د.خواهد بونشده  رائه خدمت تلقی نمی گردد، فلذا مشمول مالیات و عوارض یاداز بانک مرکزی، از مصادیق ا

 امیدعلی پارسا
 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
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  87/98/200شماره: بخشنامه 

  :27/10/1398تاریخ 

 افزوده ارزش  بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر موضوع:

، شماره 1398/5/27مورخ  200/98/45، شماره 1398/5/8مورخ  200/98/41پیرو بخشنامه های شماره  تن:م
الن اقتصادی و تکریم و به منظور حمایت از فعا 1398/7/30مورخ  200/98/69و شماره  1398/7/8مورخ  200/98/65

 مودیان محترم و همچنین رفع ابهام از بخشنامه های مزبور مقرر می دارد:

 ده موضوعیین شبخشودگی کلیه جرایم قابل بخشش اشخاص حقوقی دولتی حداکثر تا سقف درصدهای تع     .1
ه ارسال فهرست ببا رعایت ضوابط مربوط  1398/5/8مورخ  200/98/41( بخشامه شماره 3و  2،1بندهای )

 معامالت موضوع این بخشنامه، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود.
خود را تا تاریخ  بدهی 1398/7/30مورخ  200/98/69درخصوص مودیانی که در راستای بخشنامه شماره      .2

ن مالیات های ( قانو169پرداخت نموده اند، درصورت ارسال فهرست معامالت موضوع ماده ) 1398/8/4
 ( می باشد.%100میزان بخشودگی جرائم صددرصد ) 1398/8/4مستقیم تا تاریخ 

ت مانده بدهی قطعی شده را که تاریخ پرداخ 1398/5/8مورخ  200/98/41( بخشنامه شماره 4وجه به بند )با ت     .3
عمال اخواست و ئه درمالک درصدهای قابل اعمال برای بخشودگی جرایم عنوان نموده، لذا محدودیتی در ارا

 .ذیردم می پآن در سیستم های مربوطه ندارد و بر اساس تاریخ پرداخت، اقدامات الزم انجا
فوق( ارسال ننموده اند  3 )باتوجه به بند 1398/8/4درخصوص مودیانی که فهرست معامالت خود را تا تاریخ      .4

ی قطعی داخت بدهیخ پردر صورت ارسال تا پایان سال جاری می توانند از میزان بخشودگی جرائم براساس تار
 وضوعم جرائم ودگیبخش از( بوده مودی اقدام آخرین عنوان به  شده و یا ارسال فهرست معامالت )هرکدام

 .شوند مند بهره 1398/5/8 مورخ 200/98/41 شماره بخشنامه( 3،2،1) بندهای
نجام برخی احاظ عدم به ل مودیانی که به واسطه معافیت های قانونی، بدهی مالیاتی قطعی شده ندارند لکن     .5

زم در قدامات الجام اورت ارائه درخواست بخشودگی جرایم و انتکالیف قانونی مشمول جریمه شده اند، در ص
یم قابل حسب مورد از بخشودگی جرا 1397و  1396و  1395خصوص ارسال فهرست معامالت سال های 

 واهند شد.برخوردار خ 1398/5/8مورخ  200/98/41( بخشنامه شماره 3و 2،1بخشش موضوع بندهای )
الیاتی مدهی های برداخت مطالبات از دولت )کارفرمایان بخش دولتی( امکان پکلیه مودیانی که به واسطه      .6

دهی از با تسویه ولت یدخود را در موعد مقرر نداشته، در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ دریافت وجوه از 
را د ی شده خوی قطعطریق صدور اسناد تسویه خزانه و یا تهاتر به موجب مصوبه هیات محترم وزیران، بده

 ( جرایم قابل بخشش آنها بخشوده می شود.%100پرداخت نمایند، صددرصد )
( 6تقیم موضوع بند )( قانون مالیات های مس169در صورت تسویه بدهی، میزان بخشودگی جرایم ماده ) -6/1

امه ( بخشن3و  2 ،1فوق با در نظر گرفتن تاریخ ارسال فهرست های مربوط و در صدهای موضوع بندهای )
 تعیین می شود. 1398/5/8مورخ  200/98/41ره شما
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یز امکان ماهه( ن ای سههبخشودگی جرائم موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت دوره ای )دوره      .7
 پذیر است.

و شماره  1398/5/8مورخ  200/98/41بخشودگی جرایم سایر موارد خاص که در بخشنامه های شماره      .8
 1398/7/30ورخ م 200/98/69و شماره  1398/7/8مورخ  200/98/65، شماره 1398/5/27رخ مو 200/98/45

ا سقف د اکثر ته و حو این بخشنامه پیش بینی نگردیده با رعایت مفاد بخشنامه های مذکور و این بخشنام
 .( به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود3و 2،1درصدهای تعیین شده در بندهای )

 خشودگی جرایم موضوع این بخشنامه مستلزم ارائه درخواست مودی می باشد.ب     .9
  

 امیدعلی پارسا
 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

  90/98/200شماره: بخشنامه 

  :25/10/1398تاریخ 

 مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت موضوع:

ی مشارکت راردادهات به قبا توجه به سواالت و ابهامات مطرح در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده نسب ن:مت
 مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت، بدینوسیله مقرر می دارد:

ت در کت مدنی )مشارکقانون ثبت اسناد و امالک کشور، قراردادهای مشار 48و  47،22با عنایت به مقررات مواد 
 ب احکام قطعی مراجعقانون مذکور تنظیم شده یا می شود و یا به موج 48و  47ساخت( که با رعایت احکام مواد 

بت سعه کشور( سهم هر شریک باقانون احکام دائمی برنامه های تو 62قضایی دارای اعتبار شرعی باشند )به استناد ماده 
 افزوده خواهد بود. قانون مالیات بر ارزش 12ماده  8بند  درآمد حاصل از مشارکت مذکور مشمول معافیت موضوع

نه مکلف به ثبت نام در گا 7بدیهی است در صورت عدم احراز شرایط فوق، پیمانکار در صورتی که طبق فراخوان های 
 نظام مالیات بر ارزش افزوده شده باشد مکلف به رعایت مقررات قانون فوق می باشد.

 امیدعلی پارسا
 زمان امور مالیاتی کشوررئیس کل سا

 
 


