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 بخشنامه
 الف قانون مالیات بر ارزش افزوده 89 36  

مخاطبین/ 
 ذینفعان

 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران 
 مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

 مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
 مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

 موضوع
هیات تخصصی اقتصادی،  0/8/0689مورخ  8928802823202080ابالغ دادنامه شماره 

 09222( بخشنامه شماره 08مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند )
 قانون مالیات بر ارزش افزوده 00/00/0699مورخ 

به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به 
( بخشنامه 88مبنی بر رد خواسته ابطال بند ) 8/8/8689مورخ  8928802823282880شماره 
قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح ذیل جهت اطالع  80/88/8699مورخ  09222شماره 

 و اقدام الزم ارسال می گردد.
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اوال دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه شماره » 

بخشنامه مورد شکایت خالف شرع دانسته  06بند » اعالم کرده است که:  3/6/0379مورخ  5046/044/79
ی دیوان قانون تشکیالت و آیین دادرس  49و ماده   40لذا در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده « نشد.

موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیا بر مبنای  0371عدالت اداری مصوب 
بخشنامه مورد شکایت، چنانچه مودیان مشمول ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده،  06بند 

یح در صورتحساب درج و از مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به طور صح
خریداران وصول ننموده باشند، مجاز به وصول مالیات ها و عوارض دوره های قبلی )از تاریخ مشمولیت( 
در قالب صورتحساب یا صورت وضعیت اصالحی )حسب مورد( خواهند بود و منظور از تاریخ شمولیت در 

مودیان می باشد و در نتیجه براساس مقرره این مقرره، تاریخ شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر 
فوق، مودیان ملکف به وصول مالیات های دوره هایی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده 



اند، نمی باشند. ثالثا عدم صدور صورتحساب منجر به خارج شدن افراد از شمول مقررات قانون مالیات 
قانون مالیات بر  00اخت مالیات نمی گردد. زیرا براساس ماده بر ارزش افزوده و معاف شدن آنها از پرد

ماخذ محاسبه مالیات ، بهای کاال یا خدمت مندرج در صورتحساب »ارزش افزوده مقرر شده است: 
خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد 

د که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات بهای روز کاال یا و مدارک مثبته احراز شو
مورخ  14440بخشنامه شماره  06بنابه مراتب فوق، بند « خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد.

ر معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قوانین و خارج از اختیا 01/00/0344
 0371قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  40ماده « ب»نبوده و به استناد بند 

 «رای به رد شکایت صادر و اعالم می کند.
  
 امیدعلی پارسا
 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
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