
 80/88/000بخشنامه: 
مبنی بر اصالح رای  03/00/0788مورخ  37ابالغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 

 آن هیأت درخصوص کمک هزینه رفاهی کارکنان 08/00/0788مورخ  100شماره 

 
 08/80/088شماره: 
 02/80/8980تاریخ: 

 بخشنامه
 م 87 88 80  

مخاطبان/ 
 ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران 
 ادارات کل امور مالیاتی

مورخ  37ابالغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره  موضوع
آن هیأت درخصوص کمک  13/07/0713مورخ  110مبنی بر اصالح رای شماره  73/10/0731

 هزینه رفاهی کارکنان
مورخ  29دادنامه شماره   به پیوست، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع

برای اطالع و اقدام الزم ارسال می گردد. با توجه به رای مذکور، متن رای  02/88/8980
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال  88/80/8908مورخ  188دادنامه شماره 

 به شرح ذیل خواهد بود: 80/80/8902مورخ  99339بخشنامه شماره 
قانون  00حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده  نظر به اینکه مصادیق»

همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء  09مالیات های مستقیم در ماده 
قانون الحاق موادی به قانون  08شده است و خدمات و تسهیالت رفاهی که در ماده 

مجوز پرداخت  83/80/8900( مصوب 02/88/8908تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )
 09دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 

قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت 
 08عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کاال و ... به عنوان مصادیق ماده 

قانون مالیات های مستقیم خارج  09و  00ون مارالذکر، موضوعا از شمول احکام مواد قان
دیوان محاسبات کشور هم در تایید  81/88/8908مورخ  031/08888بوده و نظریه شماره 

مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خالف قانون و خارج از حدود اختیارات 
قانون اساسی  828شخیص و به استناد قسمت دوم اصل سازمان امور مالیاتی کشور ت

قانون دیوان عدالت اداری ابطال می  00و ماده  88جمهوری اسالمی ایران و بند یک ماده 
 گردد.

بنابراین وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کاال در اجرای ماده 
دامی موسسه در حدود متعارف و یا قانون فوق الذکر و یا بر اساس مقررات استخ 08

 09و  00ارائه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت می شود، از شمول حکم مواد 
 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی باشد.

 امیدعلی پارسا
 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 مرجع ناظر: - :مدت اجرا -: تاریخ اجرا
 دادستانی انتظامی مالیاتی

 :نحوه ابالغ
 فیزیکی/سیستمی
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