
  

 200/1400/63شماره: 

 1400/09/28تاریخ: 

 بخشنامه

 م 137 1400 63  

 مخاطبان/ ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

 موضوع

، شماره 1400/02/28مورخ  140009970905810279ارسال دادنامه های شماره 

 140009970905811416و شماره  1400/06/02مورخ  140009970905811415

 200/98/44هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصالح بخشنامه شماره  1400/06/02مورخ 

  1398/05/14مورخ 

هیأتت ممأوم   1400/02/28مورخ  140009970905810279به پیوست تصویر دادنامه شماره 

( ب شأأنامه شأأماره 1) از بنأأد« شأأ ح وقأأوی ب یأأر» دیأأواع مأأدادت ادارن مبنأأ  بأأر ابتأأا  مبأأارت 

وق بیمه انواع بیمأه هأان ممأر و زنأدا  بابأت »و ابتا  مبارت  1398/05/14مورخ  200/98/44

( ب شأنامه مأر ور )از 1از ابتأدان تأر ر بنأد )« افراد توت تکف  مشمو  مقأررات ایأع مأاده ن واهأد بأود

 1400/06/02مأورخ  140009970905811415تاریخ صدور ب شنامه(، تصویر دادنامه شأماره 

 ارفرمایأاع بیمأه شأدااع سأازماع تأتمیع ایتمأام  مأ  تواننأد »هیتت موصأو  مبنأ  بأر ابتأا  مبأارت 

( 1از بنأأد )« صأأرفا بأأا  سأأر سأأمه وأأق بیمأأه درمأأاع پردا تأأ  وقأأوی ب یأأراع بیمأأه شأأده از وأأق بیمأأه   

 هیأتت 1400/06/02مأورخ  140009970905811416ب شنامه مزبور و تصویر دادنامه شأماره 

 ( ب شنامه اشاره شده یمت ایرا ارسا  م  اردد 1ر ر شده در صوح ابتا  تر ر )

با تویه به دادنامه هان مر ور، ضمع ور  تر ر یک ب شنامه یادشده، بند یک آع به شرح ری  اصأحح 

 م  اردد:

وق بیمه هان پردا ت  بابت بیمه درماع و انواع بیمأه هأان ممأر و زنأدا  شأ ح وقأوی ب یأر و  1-»

قانوع مادیاتمان مستقیه، با ارائه اسأناد و مأدارا از درآمأد مشأمو   137افراد توت تکف  موضوع ماده 

 مادیات وقوی آنما قاب   سر م  باشد 

پردا أأت  ننأأدااع وقأأوی مأأ  تواننأأد بأأا  سأأر سأأمه وأأق بیمأأه درمأأاع و انأأواع بیمأأه هأأان ممأأر و زنأأدا  

ید میزاع آع در فمرست هان وقوی تسلیم  بأه اداره پردا ت  از درآمد مشمو  مادیات وقوی ب یراع و ق



 «امور مادیات  ریربت، مادیات متعلق را مواسبه و پردا ت نمایند 

 داود منظور

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 


