
 ۲۵۱/۷۹/۱۲۲بخشنامه: 

شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات و عوارض  ۷/۲۲/۲۰۷۹مورخ  ۱۲۲-۰۲ابالغ صورتجلسه شماره 
و بندهای )ب(، ( ۲۱) ماده تبصره ارزش افزوده پرداختی مربوط به صادرات کاالهای خاص موضوع

 قانون مالیات بر ارزش افزوده( ۰۳) ماده )ج( و )د(

 
 ۲۵۱/۷۹/۱۲۲شماره: 
 ۲۲/۲۲/۲۰۷۹تاریخ: 

 بخشنامه

 
 الف قانون مالیات بر ارزش افزوده( ۲۹و )( ۲۰مواد ) ۷۹ ۲۵۱

 امور مالیاتی شهر و استان تهران  مخاطبین/ ذینفعان
 ادارات کل امور مالیاتی

شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات و  ۷/۲۲/۲۰۷۹مورخ  ۱۲۲-۰۲صورتجلسه شماره  ابالغ موضوع
( و ۲۱افزوده پرداختی مربوط به صادرات کاالهای خاص موضوع تبصره ماده )عوارض ارزش 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده (۰۳بندهای )ب(، )ج( و )د( ماده )
مورخ  ۱۲۲-۰۲به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 

مالیات بر »قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اینکه  (۲۹( ماده )۴با توجه به تبصره )»  مبنی بر ۷/۲۲/۲۰۷۹
( ۰۳( و بندهای )ب(،)ج( و )د( ماده )۲۱ارزش افزوده پرداختی مودیان بابت کاالهای خاص موضوع تبصره ماده )

ل این قانون، صرفا در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کاالها توسط وارد کنندگان و توزیع کنندگان آن، قاب
لذا با توجه به عدم تسری انجام این امر در « کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهدبود

در اجرای بند  «( ابهام مطرح شده در چارچوب مقررات می باشد.۲مرحله صادرات، بنابر این نظر مذکور در بند )
 الغ می گردد.( قانون مالیات های مستقیم جهت اجراء اب۱۵۵( ماده )۰)

بدیهی است رعایت مفاد این بخشنامه در خصوص آن دسته از پرونده های مالیات بر ارزش 
 افزوده که در مراحل دادرسی مطرح می باشند الزامی است .

و همچنین  ۱۹/۷/۲۰۷۹مورخ  ۲۰۰/۷۹/۱۲۲( بخشنامه شماره ۲۲ضمنا الزم به ذکر است مفاد بند)
 کماکان به قوت خود باقیست. ۱۳/۲۲/۲۰۳۳مورخ  ۱۳۲۲۴( بخشنامه شماره ۲۷بند )

 سید کامل تقوی نژاد
  رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 ۲۱۲ -۰۳۴۷۴۲۲۷   مرجع پاسخگویی: دفتر نظارت بر امور اجرایی خارجی* -۱      داخلی* -۲دامنه کاربرد: 
 ۲۱۲ -۰۳۴۷۴۲۲۱دفتر فنی و اعتراضات مودیان 

مدت  :تاریخ اجرا
 :نامحدوداجرا

 فیزیکی -: سیستمینحوه ابالغ مرجع ناظر: دادستانی انتظامی

 بخشنامه های منسوخ)شماره و تاریخ(: ندارد
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