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 بخشنامه

 م 59 1400 36  

 مخاطبان/ ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

 قانون مالیات های مستقیم  59موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده  موضوع

با توجه به سواالت و ابهامات مطرح شده درخصوص وضعیت  شعموم مااتعات اال عام اعذ وا عحار  م ع  

  ردد: قااون مااتات ها  مسل تم، موکدا یادآور می 95موضوع ماده 

 هتعتت ممععومی دیعوان مععداا  ادار  1398/11/15معور   172ااععی  169بعه موجعد داداامععه شعماره 

(، بارععععععععع امه شعععععععععماره 1399/04/14معععععععععور   210/99/39)موضعععععععععوع بارععععععععع امه شعععععععععماره 

که درخصوص شموم مااتات اذ وا عحار  م ع  اسعب  بعه  1397/10/24/ص مور  146/97/200

 ماللف صادرشده بود، ابطام شد.ا   و اال ام اراضی با کاربر  ها  

هتععتت ممععومی  1400/03/04مععور   140009970905810353همچ ععتم مطععابذ داداامععه شععماره 

( ، صورتجلسعه 08/04/1400معور   210/1400/29دیوان مداا  ادار  )موضوع بار امه شماره 

ار  شعورا  معاای مااتعاتی در خصعوص تیلعذ مااتعات اعذ وا عح 18/09/1399مور   201-18شماره 

م   به امالک دارا  امتاای با کاربر  ها  ماللف )به جز مسکوای( با تتیتد مراجع  ییصعالح قعااوای و 

به شرط ااراز وجود مازاد ارزش اسب  به بها  ملک مورد اال ام با کاربر  مسعکوای، بعا ایعم اسعلدالم 

یلی و آموزشی امی که اذ وا حار  م   ااظر بر امالک تجار  اس  و شام  کاربر  ها  ادار ، ص 

 شود، از تاریخ تصوید ابطام  ردید.

( آن، بعه طعور کلعی 2( قعااون یادشعده و تبصعره )59ب ابرایم با م ای  به داداامه ها  محکور و مفاد ماده )

اال ععام اععذ وا ععحار  م عع  صععر ا در مععورد امععالک دارا  کععاربر  تجععار  مععورد تتیتععد مراجعع  ییصععالح 

ن( موضعومت  دارد کعه در زمعان اال عام از طعرب صعاابان اعذ، مرعموم قااوای )امم از مرصعه و امتعا

مااتععات اععذ وا ععحار  م عع  در قععارقور م ععررات مربععوط خواهععدبود و درخصععوص سععایر کععاربر  هععا 

 )ادار ، ص یلی، آموزشی و ...( به جز کاربر  تجار  مااتات اذ وا حار  م   موضومت  ادارد.



 محمود علیزاده

فنی مالیاتیمعاون حقوقی و   

 


