
 210/1400/5شماره: 

 1400/02/12تاریخ: 

 بخشنامه

 الف ( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه25بند )ب( ماده ) 1400 5  

 مخاطبان/ ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

 موضوع

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر  1911/15/15مورخ  1111ابالغ دادنامه شماره 

شورای عالی مالیاتی، ابالغ شده طی  1911/15/52مورخ  501-11ابطال صورتجلسه شماره 

 1919/05/01مورخ  500/19/1بخشنامه 

  

هیأت عمومی دیووا  عولا ت ادارم ممنومأ ر م  1911/11/11مورخ  1111دادنامه شماره به پیوست 

شورام عا ی  1911/11/12مورخ  101-11آ  هیأت به شرح ذیل، مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 

 ( جهت اجراء، ابالغ می شود:1919/01/01مورخ  100/19/1ما یاتی )ابالغی طی بخشنامه 

در صاورتی کاه مودیاان باه عرضاه کااد یاا اادمت معاا  اا »قاانون مالیاات بار اراف ادا:وده   11مااده  5بر اساا  تبراره 

مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشامول مالیاات نباشاند، مالیاتهاای پردااات شاده 

قاانون مالیاتهاای  195همچناین باه مو ان بناد )الاف( مااده « باشاد  کاد یا ادمت تاا ایان مرهلاه قابال اساترداد نمیبابت ارید 

منظور اا مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشامول نن مللاف باه تسالیم انهارناماه، »مقرر شده است که   مستقیم

درنماادهای اااود بااه ترتیاان مقاارر در ایاان قااانون و در مواعااد  دداااتر قااانونی، اسااناد و ماادارر هسااابداری هساان مااورد، باارای

برمبناای اهلاام مقارر در ماوااین قاانونی داوس، مماسابه مالیاات بار « باشاند شده به ساامان امور مالیاتی کشور مای مشخص

ناماه، و نقال ریلای در طاول برناماه ششام توساعه باا نارخ صافر، در هار هاال مساتل:م تسالیم انهار  اراف اد:وده اادمات همال

دداتر قانونی، اسناد و مدارر هساابداری هسان ماورد بارای درنمادهای هاصال اا ایان اادمات معاا  توسار مودیاان مربوطاه 

است و بر همین اسا ، مقررات مورد شالایت کاه برمبناای ننهاا مقارر شاده اسات کاه در طاول ا ارای برناماه ششام توساعه، 

قل ریلی بار در موقع ارید کاد یا ادمت بارای دعالیتهاای اقتراادی ااود )باه و ن  کننده ادمات همل مالیاتهایی که مودیان ارائه

 1باشد، اال  قانون و اارج اا ااتیار است و مستند باه بناد  اند، قابل استرداد می و نقل ریلی بار( پرداات نموده  نسبت همل

 «.شود ابطال می 1915 مروب سال قانون تشلیالت و نیین دادرسی دیوان عدالت اداری 99و ماده  15ماده 

  

 مممود علی:اده 

 معاون هقوقی و دنی مالیاتی

  



مطابق : تاریخ ا را

 بخشنامه 

 مر ع نانر   :مدت ا را

 دادسمانی انمظامی ما یاتی

 : نموه ابالغ

 فیزیکی/سیسممی

 




