
 

 

 210/99/84شماره: 

 1399/11/05تاریخ: 

 بخشنامه

 م 891ماده  99 84  

 مخاطبان/ ذینفعان
 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

 های مستقیم قانون مالیات 891نحوه اجرای مقررات ماده  موضوع

های  قانون مالیات 891نظر به سواالت و ابهامات مطرح شده در خصوص مقررات ماده      

های منحله، مدیران تصفیه  مبنی بر اینکه "در شرکت 1394/04/31مستقیم اصالحی مصوب 

ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا  اشخاص حقوقی و در سایر شرکت

هایی که اشخاص  فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات

ف به کسر یا وصول یا ایصال حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکل

ها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی  باشند و در دوران مدیریت آن آن می

ها به شخص حقوقی نیست." بنابراین به خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن

 دارد: منظور ایجاد وحدت رویه، مقرر می

صفیه اشخاص حقوقی و سایر مدیران قبل از انحالل شخص های منحله، مدیران ت در شرکت     -8

هایی که به موجب قانون  حقوقی نسبت به مالیات بر درآمد شخص حقوقی و همچنین مالیات

های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، شخص حقوقی مکلف به کسر یا وصول یا  مالیات

 باشند.  مشمول مفاد این ماده میها قطعی شده باشد،  ایصال آن بوده و در دوران مدیریت آن

ها  های دولتی می باشد، مدیران اینگونه شرکت تا زمانی که شخص حقوقی در عداد شرکت     -2

گردند و از زمان واگذاری به اشخاص خریدار غیردولتی در اجرای  مشمول حکم این ماده نمی

مدیران آن از تاریخ واگذاری قوانین و مقررات موضوعه، خریداران با عنایت به مفاد قرارداد و 

 به بعد مشمول حکم این ماده خواهند بود.

با عنایت به مقررات قانون تجارت، مدیر عامل و کلیه اعضای هیأت مدیره اشخاص حقوقی      -3

باشند  قانون مذکور می 891غیردولتی ) اعم از مدیران غیردولتی و دولتی( مشمول حکم ماده 

/د مورخ 21809/230ی موظفند با رعایت مفاد دستورالعمل شماره و ادارات کل امور مالیات

 اقدامات الزم در این خصوص معمول نمایند.  1399/05/22

 محمود علیزاده

 معاون حقوقی و فنی مالیاتی



 

 

 


