
 200/1400/60شماره: 

 1400/08/25تاریخ: 

 بخشنامه

 م 148 1400 60  

 مخاطبان/ ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

 موضوع
هیأت عمومی دیوان  1400/02/28مورخ  140009970905810272ارسال دادنامه شماره 

مورخ  200/97/177بخشنامه شماره  2عدالت اداری درخصوص ابطال جزء )ب( از بند 
1397/12/28 

  

هیأت عمومی  1400/02/28مورخ  140009970905810272به پیوست تصویر دادنامه شماره 

 2ه شرح ذیل درخصوص ابطال جزء ) ب( از بند دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت ب

با موضوع حکم عدم پذیرش زیان کاهش ارزش  1397/12/28مورخ  200/97/177بخشنامه 

 سرمایه گذاری جاری، جهت اجراء ارسال می شود:

زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از :» قانون مالیات های مستقیم  148( ماده 12به موجب بند )» 

طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهالک 

اساس مفاد  می شود و بر و به عنوان هزینه های قابل قبول در حساب مالیاتی محاسبه« پذیر است 

-رمایههیأت عمومی دیوان عدالت اداری، زیان کاهش ارزش س 1393/07/14-1215دادنامه شماره 

قانون مالیات های مستقیم بوده و به عنوان هزینه قابل قبول  148( ماده 12گذاریها، مشمول بند )

- 200/97/177بخشنامه شماره  2مالیاتی پذیرفته می شود. نظر به اینکه برمبنای جزء )ب( از بند 

جاری به سازمان امور مالیاتی کشور مقررشده است که زیان سرمایه گذاری های  1397/12/28

 12عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نیست، بنابراین مقرره مذکور به دلیل مغایرت با بند 

هیأت عمومی دیوان  1393/07/14-1215قانون مالیات های مستقیم و مفاد دادنامه شماره  148ماده 

کشور وضع شده و مستند عدالت اداری، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی 

 1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  88و ماده  12ماده  1به بند 

 «ابطال می شود.



مورخ  1636/2و  1636باعنایت به مراتب فوق و استدالل رای موضوع دادنامه های شماره 

رای موضوع دادنامه صدرالذکر، هیأت مزبور و نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر  07/11/1399

بخشنامه مورد نظر مربوط به زیان کاهش ارزش سرمایه  2صرفا مقرره مذکور در جزء )ب( از بند 

بخشنامه موصوف به شرح ذیل اصالح  2گذاری های جاری ابطال گردیده است، لذا جزء )ب( از بند 

 گردد:می

هرای جراری( گرذاریسرایر سررمایه عاملره وهای جاری )اعم از سرریع المگذاریدرخصوص سرمایه -ب»

هررای کرره برره ارزش بررازار یاخررالص ارزش فررروش در دفرراتر مررنعکس مرری گررردد، افررزایش سرررمایه گررذاری

مررذکور برره عنرروان درآمررد مشررمول مالیررات مرری باشررد و درصررورت کرراهش ارزش سرررمایه گررذاری، زیرران 

 «یاتی خواهد بود.حاصل از کاهش ارزش سرمایه گذاری به عنوان زیان قابل قبول مال

 داود منظور

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 


