
 210/1400/27شماره: 

 1400/04/01تاریخ: 

 بخشنامه

 م 219 1400 27  

 مخاطبان/ ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

 موضوع

هیأت عمومی دیوان  1400/02/21مورخ  140009970905810244ارسال دادنامه شماره 

 1394/04/31اصالحی مصوب  219آیین نامه اجرایی ماده  51عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده 

 قانون مالیاتهای مستقیم

هیأت عمومی  1400/02/21مورخ  140009970905810244به پیوست تصویر دادنامه شماره 

 219آیین نامه اجرایی ماده  51ماده دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت، مبنی بر ابطال 

مورخ  200/98/86قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره  1394/04/31اصالحی مصوب 

 این سازمان، به شرح ذیل جهت اجراء ارسال می شود: 1398/09/24

اتی سازمان امور مالی(:»1394/04/31مستقیم )اصالحی  قانون مالیاتهای 79تبصره ماده  بر اساس»

کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابالغ این قانون، بانک اطالعات مربوط به 

نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی 

(، 153(،)152)(، 98(، )97) که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد

با توجه به اینکه « مجری خواهد بود. 1380( قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 271( و )154)

بر مبنای حکم مقرر در تبصره مذکور، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل 

( 1394/04/31سال پس از ابالغ قانون مالیاتهای مستقیم )اصالحی به اجرا در نیامده، صرفا تا سه 

مجری  1380( قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 271( و )154(، )153(،)152(، )98(، )97مواد )

قانون مالیاتهای مستقیم )موضوع بخشنامه شماره  219آیین نامه اجرایی ماده  51خواهد بود، لذا ماده 

 – 200/98/86ت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره وزار 180718-1398/09/13

سازمان امور مالیاتی کشور( که بدون تصریح به مدت مذکور و با استفاده از قید  1398/09/24

قانون مالیاتهای مستقیم را به خارج از مدت سه  97اجرای حکم مقرر در تبصره ماده « مادامی که»

 12ماده  1، خالف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند سال مصرح در قانون تعمیم داده است



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

  

 محمود علیزاده

 معاون حقوقی و فنی مالیاتی

 :تاریخ اجرا

 مطابق بخشنامه

  :مدت اجرا

 مطابق بخشنامه

 مرجع ناظر:

 دادستانی انتظامی مالیاتی

 :نحوه ابالغ

 فیزیکی/سیستمی 

          

  

  

 




