
 89/88/012شماره: 

 1399/12/27تاریخ: 

 بخشنامه

 م 98و  75مواد  88 89  

 مخاطبان/ ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 49/44/4988مورخ  4987-4981ابالغ دادنامه شماره  موضوع

هیات عمومی دیوان عدالت  19/11/1988مورخ  1921-1921پیوست تصویر دادنامه شماره به 

/ص مورخ 18911/090نامه شماره  0متضمن رای آن هیات به شرح ذیل مبنی بر ابطال بند  اداری

 19192بخشنامه شماره  1دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی و ابطال جزء )ب( از بند  12/11/1981

 شود:سازمان امور مالیاتی کشور، برای اجرا ابالغ می 01/1/1991مورخ 

مودیان موضوع این فصـل مکلفنـد  »هـای مستقیم مقرر شده است:به موجب ماده ?? قـانون مالیات »

دسترس  خود را روی نمونه ای که از طرف سازمـان امور مالیاتی کشـور تهیه و در اظهارنامه مالیاتی 

محل و نیز مودیان موضوع ماده ?? این قانون تا سی  گیرد، تنظیم و در مورد حق واگذاری  قرار می آنها

مدارک مربوط به اداره  معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام  امروز پس از انج

نظر به اینکه حکم « امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

باب سوم  فوق در خصوص تعیین تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی شامل کلیه موارد مقرر در فصل اول از

نامه شماره  2شود، بنابراین بند این قانون  می 75در ماده   قانون مالیات های نمستقیم و از جمله مورد ذکرشده

مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور  12/11/1981 -/ص 18911/090

سازمان امور مالیاتی کشور  رییس کل 01/1/1991 - 19192بخشنامه شماره  1و نیز جزء )ب( بند 

های مستقیم قانون مالیات 11که بر اساس آن اعالم شده است که برای تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 

 1های مستقیم و خارج از اختیار است و مستند به بند قانون مالیات 92موعدی تعیین نشده، مغایر با ماده 

-ابطال می  1980سی دیوان عدالت اداری مصوب سال قانون تشکیالت و ایین دادر 99و ماده  10ماده 

 « شود.

 محمود علیزاده 



 معاون حقوقی و فنی مالیاتی

طبق : تاریخ اجرا

 مقررات

 : فیزیکی/سیستمینحوه ابالغ دادستانی انتظامی مالیاتیمرجع ناظر:  :مدت اجرا

 




