
 77/89/022بخشنامه: 
هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی  97/20/9989مورخ  8928872820292099ابالغ دادنامه شماره 

معاونت  09/99/9986/د مورخ 9062/007و شماره  99/29/9989/ص مورخ 098/002شماره  یها نامهبر رد شکایت از 
 افزوده ارزشمالیات بر 

 
 77/89/022شماره: 
 11/29/1989تاریخ: 

 بخشنامه
 الف افزوده ارزشقانون مالیات بر  89 77  

 مخاطبین
 ذینفعان

 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
 شهر و استان تهران افزوده ارزشمدیران کل محترم مالیات بر 

 مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
 ها استانمدیران کل محترم امور مالیاتی 

 موضوع
 اقتصادی، تخصصی هیات 97/20/9989 مورخ 8928872820292099 شماره دادنامه ابالغ
 مورخ ص/098/002 شماره های نامه از شکایت رد بر مبنی اداری عدالت دیوان مالی

 افزوده ارزش بر مالیات معاونت 09/99/9986 مورخ د/9062/007 شماره و 99/29/9989
صی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره به پیوست تصویر رای هیات تخص

 ص/098/002شماره  های نامهشکایت از  مبنی بر رد 17/20/1989مورخ  8928872820212099
، به شرح ذیل جهت اطالع و اقدام  01/11/1986مورخ /د 9062/007و شماره  19/29/1989مورخ 

 : گردد میالزم ارسال 
و  81/20/8020مورخ  ص/952/962های شماره  با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس قسمت اخیر نامه

ها در  است که صاحبان داروخانه مقررشدهسازمان امور مالیاتی کشور  98/88/8026مورخ /د 1662/962شماره 
و اجرای تکالیف مقرر در قانون  نام ثبتمکلف به  افزوده ارزشنظام مالیات بر  های فراخوانصورت احراز شرایط 

های فوق، انجام تکالیف مقرر در قانون مالیات بر  باشند. نظر به اینکه بر مبنای نامه می افزوده ارزشمالیات بر 
 شده اعالم افزوده ارزشنظام مالیات بر  های فراخوانها منوط به احراز شرایط  توسط صاحبان داروخانه افزوده ارزش

سازمان  افزوده ارزشمعاون مالیات بر  99/25/8022/د مورخ 0558/962ر براساس بخشنامه شماره و از سوی دیگ
گانه مشموالن قانون مالیات بر  هفت های فراخواندر  که ازآنجایی»است که :  شده اعالمامور مالیاتی کشور 

مستقیم با اصالحات  های مالیاتماده ?? قانون « ب»ها با شخصیت حقیقی موضوع بند  داروخانه افزوده ارزش
، وصول مالیات و نام ثبتمذکور از حیث  قانون اند، لذا تکلیفی جهت اجرای مصوب سال ???? فراخوان نشده

و تسلیم اظهارنامه )به استثنای پرداخت مالیات و عوارض مودیان حائز شرایط نظام مالیات  افزوده ارزشعوارض 
های مورد شکایت  بنابراین صدور نامه« ات مشمول( نخواهند داشت.بابت خرید کاالها یا خدم افزوده ارزشبر 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  16ماده « ب»خالف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند 
 .کند رأی به رد شکایت صادر و اعالم می 8029عدالت اداری مصوب 

 امیدعلی پارسا
 تی کشوررئیس کل سازمان امور مالیا

 دامنه کاربرد:
 خارجی*-0                داخلی*-9

 مرجع پاسخگویی:
 افزوده ارزشدفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر 

 209-99892920تلفن: 
 مرجع ناظر: :تاریخ اجرا منسوخ: های نامهبخش

 دادستانی انتظامی مالیاتی
 :نحوه ابالغ

 فیزیکی/سیستمی
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