
 345/67/422بخشنانٌ: 

 -921ابالغ رأی يیأت تخصصی اقتصادی، نالی ٍ اصناف دیَان عدالت اداری طی دادنانٌ شهارى 
 20/90/9910نَرخ  1091109190999929

 
 345/67/422شهارى:  

 25/26/3567 تاریخ: 

 بخشنانٌ

 الف (قانَن نالیات بر ارزش افزٍدى90( نادى )9ٍ  2تبصرى ) 10 929  

 رئیس نحترم انَر نالیاتی شًر ٍ استان تًران نخاطبین/ ذینفعان

 ندیران کل نحترم نالیات بر ارزش افزٍدى شًر ٍ استان تًران

 ندیر کل نحترم انَر نالیاتی نَدیان بزرگ

 ندیران کل نحترم انَر نالیاتی استان يا

ابالغ رأی يیأت تخصصی اقتصادی، نالی ٍ اصناف دیَان  نَضَع
نَرخ  1091109190999929 -926 عدالت اداری طی دادنانٌ شهارى

نَضَع رد شکایت درخصَص استرداد نالیات ٍ  20/90/9910
 عَارض کااليای نذکَر بٌ شرح بخشنانٌ يای ذیل

رأی يیأت تخصصی اقتصادی، نالی ٍ اصناف دیَان عدالت اداری نَضَع   بٌ پیَست تصَیر
بخشنانٌ  2نی بر خَاستٌ ابطال بند نب 20/90/9910نَرخ  1091109190999929 -926 دادنانٌ شهارى

ٍ  5/9/19  نَرخ 00/19/299  ٍ بخشنانٌ يای شهارى 19 /99/0نَرخ  90000/299شهارى 
با نداقٌ در اٍراق ٍ نحتَای »  :سازنان انَر نالیاتی کٌ نقرر نی دارد 15 /29/1 – 15/299 /02

نجلس  87 /37/4نصَب  قانَن نالیات بر ارزش افزٍدى 37پرٍندى ، بر نبنای تبصرى دٍ نادى 
در صَرتی کٌ نَدیان بٌ عرضٌ کاال یا خدنت نعاف از نالیات نَضَع » نحترم شَرای اسالنی 

این قانَن اشتغال داشتٌ باشند ٍ یا طبق نقررات این قانَن نشهَل نالیات نباشند ، نالیاتًای 
ٍ نطابق تبصرى . « پرداخت شدى بابت خرید کاال یا خدنت تا این نرحلٌ قابل استرداد نهی باشد

در صَرتی کٌ نَدیان بٌ عرضٌ تَأم کااليا یا خدنات نشهَل » قانَن یاد شدى  37سٌ نادى 
نالیات ٍ نعاف از نالیات اشتغال داشتٌ باشند ، صرفا نالیاتًای پرداخت شدى نربَط بٌ کااليا یا 

ن کٌ حکو نقرر نظر بٌ ای« خدنات نشهَل نالیات در حساب نالیاتی نَدی ننظَر خَايد شد. 
قانَن نَصَف الذکر بٌ خصَص تبصرى دٍ آن تصریح نهَدى  37در تبصرى يای دٍ ٍ سٌ از نادى 



در نَاردی کٌ شهَل نالیات بر ارزش افزٍدى بٌ ير نحَی ) نعافیت ٍ عدم شهَل ( ننتفی باشد 
بر  انکان استرداد نالیات يای پرداخت شدى ٍجَد ندارد ٍ نفرٍض عدم شهَل نالیات نذکَر

بخشنانٌ نَرد شکایت در  4( بخشنانٌ نی باشد ، لذا بند  4ٍ  3کااليای نَضَع بنديای ) 
قانَن فَق الذکر ٍ تبیین حکو نقنن ٍ شیَى يای اجرایی آن  37( نادى  5ٍ  4اجرای تبصرى يای )

ن قانَن تشکیالت ٍ آیی 88 بَدى خالف قانَن ٍ خارج از اختیار نبَدى بٌ استناد بند )ب( نادى 
جًت اطالع  «رای بٌ رد شکایت صادر ٍ اعالم نی کند. 3564دادرسی دیَان عدالت اداری نصَب 

 ٍ اقدام الزم ارسال نی گردد.

  

 سید کانل تقَی نژاد

 رئیس کل سازنان انَر نالیاتی کشَر

اعتراضات دفتر فنی ٍ  نرجع پاسخگَیی: خارجی*- 2     داخلی* -9داننٌ کاربرد:
 نَدیان نالیات بر ارزش افزٍدى

 929 -99919990تلفن: 

دادستانی نرجع ناظر: تاریخ اجرا: بخشنانٌ يای ننسَخ:
 انتظانی نالیاتی
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