ی
ی
مالیان 09129427858
خنجرخان مشاور مایل و
تهیه و تنظیم:بهزاد

بخش نامه ها و دستورالعمل ها و آرای شورای عالی مالیاتی در طی سنوات اخیر که از جانب دیوان عدالت اداری تا تاریخ
 1400/06/31ابطال گرده اند.
تاریخ بروز رسانی1400/06/31:
اطالعات مربوط به بخش نامه یا دستورالعمل سازمان مالیاتی
ردیف

سال صدور

نوع مقرره

و23832شماره

موضوع

و24292و55990و125

1

 1392 1388بخش نامه

4

2

 1390/02/11دستورالعمل

ص200/2939/

3

 1388/10/29بخش نامه

70793

4

 1388/02/07بخش نامه

11839

5

 1385/07/18بخش نامه

28345

6

 1393/06/24تصویب نامه

21389

7

 1382/11/15بخش نامه

11304

8

 1387/10/21تصویب نامه

پنج و شش

9

 1394/02/10تصویب نامه

14981

10

 1391/06/21بخش نامه

12392

11

 1391/10/10بخش نامه

20000

12

 1391/06/28بخش نامه

13007

سامانه صندوق فروش

13

 1390/10/27دستورالعمل

24468

الزامات اجرایی ماده  169ق.م.م

14

 1378/06/13رای شورا

6544

ممنوع الخروجی مدیران بدون حق امضا
تسهیم هزینه های کفن و دفن واجبات

بند چهار 11823

مالی و عبادی و دیون متوفی به اقالم

15

 1384/06/30بخش نامه

حق تمبر حواله های ارزی

معافیت موضوع ماده ی  132ق.م.م
عدم ثبت پیش فاکتورهای تسلیمی به
بانک و رد دفاتر شرکت
عدم لزوم ارایه کد رهگیری توسط
اشخاص در خصوص ماهیت معامالت
هزینه کاهش ارزش موجودی و سرمایه
گذاریها

شماره دادنامه

1969
1343
1403
1218
1215

اطالعات مربوط به دادنامه دیوان عدالت اداری
تاریخ ابطال توسط
دیوان

بدون تاسیس و بهره برداری نمی تواند منشا برخورداری از
معافیت  1332شود.

فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع ماده
190328بند های

2
عدم لزوم ارایه کد رهگیری توسط
اشخاص در خصوص ماهیت معامالت
حواله های ارزی " -عبارت در دوره
تحریم"

1393/08/26
1393/09/10

1068
1216
985

1393/07/14

بخش نامه

نظریه معاونت های

1393/07/14

16

 1366/09/01درامدی

34792

نظریه معاونت های

اسناد تقسیم نامه های تنظیمی

17

 1366/11/03درامدی

48260

18

 1395/08/26بخش نامه

55/95/200

19

 1391/05/03تصویب نامه

267/4132

20

 1393/03/11بخش نامه

34/93/230

21

 1390/07/09بخش نامه

9253

22

 1390/10/27دستورالعمل

24468

23

 1391/11/30بخش نامه

23720

24

 1386/02/30بخش نامه

16762/3368

25

 1390/02/28بخش نامه

5989/230

اسناد تقسیم نامه های تنظیمی
مشمول مالیات ارزش افزوده بودن شکر
خام
معفیت های گوشت و خدمات مربوطه در
این حوزه
نرخ مالیات بر درامد حقوق کارکنان
شرکتهای مخابرت
خارج بودن پرداخت خدمات بیمه درمان
و تکمیل درمان

الزامات اجرایی ماده  169ق.م.م

بند  5-1بخش نامه
معافیت موضوع ماده ی  132ق.م.م
اشخاص منحله -اندوخته ها و مانده سود
ها.....
مالیات نقل و انتقال مورد وثیقه موضوع

نامه ی سازمان غذا
26

 1393/04/25و دارو

ماده  160ق.م.م
مشمول مالیات ارزش افزوده بودن مکمل

665/44762

غالمرضا شیرین زاده تسهیل

از تاریخ ابطال

ابواالحراری

برخالف حکم قانون

از تاریخ ابطال

شرکت
1388/09/23

از تاریخ ابطال

کمپرسورسازی ایران
معدنی تجاری مشمول مالیات

1392/12/26
1394/10/29
1394/08/05

785-787
460
205-208
1909

است.
مغایرت با بند ج

از تاریخ ابطال

رییس دیوان عدالت ماده  1و  2قانون

1394/06/24

اداری

تسهیل

مدیر عامل بانک

مخالف دادنامه

پاسارگاد

 1969دیوان

از تاریخ ابطال
از تاریخ صدور مقرره

دیوان محاسبات

خارج از اختیار

کشور

مرجع تصویت

از تاریخ ابطال

دیوان محاسبات

خارج از اختیار

کشور

تصویت
مرجع
مشمول
داروخانه

از تاریخ ابطال

نظام صنفی نمی
1394/04/22

باشد.الزام وکال به
حمید رضا سعیدی عدم
جمعی از وکالی

1394/03/04
1393/11/27

از تاریخ مقرره

ارسال گزارشات

کانون مرکز

فصلی

مهرداد کاشانی

اصل  170قانون

اخوان

اساس

از تاریخ تصویب

برخالف حکم قانون

از تاریخ مقرره

از تاریخ تصویب

560-561
1395/08/25

معاف و غیر معاف ماترک

اخذ مالیات از تقسیم اموال مشاع در

شرکت دیبا نگار اریا مغایرت با بند ج

از تاریخ ابطال

محمد کاظم

785-787

تولیدی با توجه به تاریخ برگزاری مناقصه

اخذ مالیات از تقسیم اموال مشاع در

رعد آب جنوب

ماده  1و  2قانون

1394/06/24

تاریخ برگزاری مناقصه از شمول ماده 104

الزام داروخانه ها به نصب و استفاده از

از تاریخ ابطال

فعالیتهای اقتصادی صنعتی

مستثنی نبودن طرحها و پروژه های پیرو
ماده  7قانون حداکثر استفاده از توان

از تاریخ صدور مقرره
شرکت مهندسی

مستثنی نبودن طرحها و پروژه های پیرو ماده 7
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی با توجه به

شاکی

1393/12/18

صرف ابطال پروانه بهره برداری سابق و صدور پروانه جدید

668

ادله ابطال

تاریخ موثر

5
5
1049
188
661
432
379
404
433
266

مادتین 119و 187
1386/01/19

مادتین 119و 187
1386/01/19
1396/10/19

خالف قانون
بر
مالیات
مشمول

ابتدای سال 1387

بودن کشتارگاهها -
vat

1396/08/30
1396/07/18
1396/05/10

شرکت مخابرات

مغایر اصل 44

آ.شرقی

قانون اساسی

اداره کل منابع طبیعی و

مغایر بند  9ماده

ابخیزداری استان گلستان

 12قانون vat

از تاریخ ابطال
از تاریخ تصویب
از تاریخ تصویب

عدم الزام دفاتر اسناد رسمی

1396/04/27

به ارسال گزارشات فصلی

از تاریخ تصویب

معافیت از تاریخ
1396/05/03
1396/05/01
1396/03/30

246/245
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ق .م .م

مقررهو
تاریخمقرره
ازازتاریخ
معاف بودن شکر از

1396/03/23

های غذایی

ق .م .م
برخالف

از تاریخ مقرره

شروع بهره برداری
شاهین شکرالهی

مغایر ماده 115

دارویی ساینا مهر

مغایر قانون
مغایر قانون  -معافیا

ایرانیا  -شرکت

مکمل های غذایی

دارویی پارس

از vat

شرکت تدارکات

از تاریخ ابطال
از تاریخ ابطال
از تاریخ ابطال

از تاریخ تصویب

@ACCPress
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اطالعات مربوط به بخش نامه یا دستورالعمل سازمان مالیاتی
ردیف

سال صدور

شماره

نوع مقرره

موضوع
مشمول مالیات بودن تقبل زیان انباشه از

27

 1393/06/03صورتجلسه شورا

28

 1393/06/24بخش نامه

66/93/200

29

 1390/10/27دستورالعمل

24468

طریق کاهش سرمایه شرکا
تقسیط و بخشودگی جرایم موضوع

30

1385/07/08

بخش نامه

 1388/03/08دستورالعمل

28345/2401/232

30545/393/232

مادتین  167و 191
الزامات اجرایی ماده  169ق.م.م
پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه
ی ساالنه کشور
پرداخت مودیان مالیاتی از محل تسهیالت
دریافتی به سایر اشخاص ........وجوهی به

شماره دادنامه

348

اطالعات مربوط به دادنامه دیوان عدالت اداری
تاریخ ابطال توسط
دیوان

ادله ابطال

شاکی
شرکت مهندسی

مغایر قانون  -عدم

1396/04/20

اکباتان نیرو

شمول مالیات

1396/02/26

عباس نجفی

از تاریخ ابطال

موکول نبودن بخشودگی به

137
1294

ثبت نام و تسلیم اطهار نامه

1395/12/03

412

1392/06/25

513الی 517

1389/11/18

vat

از تاریخ ابطال

محدود شدن دایره

از تاریخ ابطال

حکم مقنن وفق
ماده  147ق.م.م

مغایر قانون

عنوان وام،قرض و یا "به هر عنوان دیگر"
مخارج تامین مالی که مستقیما قابل

31

تاریخ موثر

از تاریخ ابطال
صرفا عبارت "به هر
عنوان دیگر" از
تاریخ صدورابطال
شده است.

احتساب به تحصیل یا ساخت یک دارایی
1388/03/08

دستورالعمل

30545/393/232

می باشند و در زمان قبل از بهره برداری
به ب ت شده انتقال پیدا می کنند،از

513الی 517

محدود کردن و

1389/11/18

مغایرت با قانون

تاریخ شروع بهره برداری بایستی به عنوان
32

از تاریخ ابطال

هزینه مالی دوره شناسایی شوند.
1388/03/08

دستورالعمل

30545/393/232

33

برگشت هزینه مالی تسهیالت دریافتی به
نسبت سود سپرده بانکی

513الی 517

مغایر با ماده 145

1389/11/18

ق .م .م

از تاریخ صدور
دستورالعمل

دستورالعمل نحوه محاسبه درامد مشمول
1386/02/04

بخش نامه

4/2/1386-7304

34

مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد
پرداختی به باننکهای خارجی در قبال

68

1398/01/30
بهمن زبر دست
مدیر شرکت امید

تسهبالت دربافت شده
شمول مالیات بر وجوه پرداختی به
1387/04/13

بخش نامه

33553

کارمند تحت عنوان مهد کودک،یارانه
غذا،ایاب ذهاب،بن کاال و هزینه تلفن

35

مغایر قانون

73

1398/01/27

ارتباط آسان  -مدیر
کل امور حقوقی

از تاریخ ابطال

فراتر از حکم مقنن

سازمان تامین

همراه

از تاریخ ابطال
برخالف اطالق بند

1388/11/12

بخش نامه

بند  11بخش نامه
28004

شمول مالیات بر ارزش افزوده بر
فعالیتهای تامین نیروی انسانی

348

 10کاده  12قانون

1397/04/01

مالیات بر ارزش

36

افزوده
مغایر قانون و عدم

تعیین عوارض دریافتی توسط سازمان
1396/02/20

تصویب نامه هیات
وزیران

53274

37

های مناطق آزاد از کاالهایی که بصورت
تجاری از مناطق آزاد تجاری به سرزمین

1644

1397/07/24

پیش بینی در قانون
دیوان محاسبات
کشور

اصلی وارد می شوند.
تلقی شدن فروش آب به بخش کشاورزی
به عنوان معافیت موضوع ماده  81و
1373/10/07

رای شورا

متعاقب آن هزینه های فروش آب به

1004

1691

1397/08/01

بخش کاشاورزی به عنوان هزینه غیر قابل
38

1395/04/22

بخش نامه

200/95/200

شمول مالیات بر درامد حاصل از تسعیر
ارز حاصل از صادرات کاال و خدمات

و کاهش سود
بازرگانی

838-839

از تاریخ ابطال

توسعه معافیت به
شرکت آب منطقه

بخش غیر مربوطه

ای مازندران

قبول

از تاریخ ابطال

1396/09/07

از تاریخ ابطال

مغایر قانون
از تاریخ ابطال

39
منوط کردن رسیدگی به اعتراض مودی
1388/04/27

بخش نامه

51076

در خصوص مالیات مازاد بر مالیات مورد

1326

مغایر قانون

1397/05/23

قبول به پرداخت مبلغ مالیات مورد قبول
از تاریخ ابطال

40
تنظیم گزارش حسابرسی در ارتباط ماده
1383/09/08

آین نامه اجرایی بند
ز ماده 111

272430

 8آیین نامه ی مزبور و بحث تکلیف
مدیران شرکتهای ادغام و ترکیب شونده و

21

1397/06/04

مدیران شرکتهای جدید

41

شرکت عمران و
از تاریخ ابطال

مسکن ایران

هزینه های برگشتی مازاد بر درامد
1392/11/30
42

دستورالعمل

بند 16
دستورالعمل 23720

مشمول مالیات ابرازی واحد های تولیدی
یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس

1051

1396/10/19

مغایر قانون

از سال  1381صادر شده مشمول معافیت
نمی باشد.

از تاریخ تصویب
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اطالعات مربوط به بخش نامه یا دستورالعمل سازمان مالیاتی
ردیف

سال صدور

شماره

نوع مقرره

موضوع

شماره دادنامه

اطالعات مربوط به دادنامه دیوان عدالت اداری
تاریخ ابطال توسط
شاکی

دیوان

ادله ابطال

از تاریخ ابطال و

اقالم مربوط به هزینه های سنوات قبل
1391/10/25

بخش نامه

بند یک بخش نامه تنها در صورتی قابل قبول تلقی می گردد
که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در
شماره 21012

1141

مغایر بند  27ماده

1396/11/10
شرکت مهندسی

سال مورد رسیدگی تحقق یابد

 148ق.م.م

توسعه نفت و گاز

43

1393/06/03

رای شورا

201

انباشته از محل جاری شرکا

348

عبارت "به هر دلیل
خارج از اختیار
مودی در سال مورد
رسیدگی تحقق
یابد" ابطال گردید.

ایستا

شمول مالیات در خصوص پوشش زیان

تاریخ موثر

مغایر قانون

1396/04/20

ابطال-
تاریخابطال
ازازتاریخ

44

نرخ مالیات بر
1393/05/20

200/93/61

بخش نامه

نرخ مالیات بر درامد اتفاقی شرکتها 25
درصد می باشد.

درامد اتفاقی
1893

مغایر قانون

1397/10/04

شرکتها نرخ موضوع
ماده  131ق.م.م
می باشد.

45

اخذ مالیات از خریداران اتومبیل

46

1378/08/29

بخش نامه

43288

47

1383/11/07

بخش نامه

211/4385/19418

48

1395

آیین نامه

49

1394/04/29

بخش نامه

560

1384/10/11

591

1398/04/11

رحمت اهلل هاشم

خالف هدف و حکم

زاده

صریح مقنن

از تاریخ ابطال

مغایر حکم ماده
کسر دو هفتم حق بیمه کارگز به عنوان
معافیت حقوق در محاسبات مالیات حقوق

بهمن زبر دست

 137ق.م.م و ماده
 29قانون تامین

از تاریخ ابطال

اجتماعی

بند ج ماده  9ایین

ارسال گزارشات فصلی موضوع ماده 169

نامه اجرایی تبصره

توسط مشمولین در نظام مالیات بر ارزش
افزوده

 3ماده 169

2463-24622461

1398/09/16

50

 1396/09/07بخش نامه

200/96/123

مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم ،169پنج
سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه

کارفرمایی دفاتر
پیشخوان ولتی

ماده  169به قانون

استان البرز با

مالیات بر ارزش

وکالت نادر قویدل

افزوده

از تاریخ تصویب

مغایر ماده  24قانون

سنوات خدمت اخر سال پرسنل بر اساس
 56/74016اخرین حقوق بصورت قطعی محاسبه و
پرداخت یا در حسابها لحاظ شود.

انجمن صنفی

عدم تصریح ماده
 33به تسری احکام

2727

3105

1398/09/19

1398/11/08

مالیات عملکرد آن سال  -صرفا بند  1بخش نامه

رییس دیوان عدالت

کار و تبصره  4ماده

اداری  -سعید

 41قانون رفع موانع

کنعانی

تولبد رقابت پذیر و

خسرو حسین پور
هرمزی

از تاریخ ابطال

ارتقای نظام مالی کشور

مغایر قانون

از تاریخ ابطال

مزبور ابطال گردید.

51

1391&1392

مکاتبات سازمان امور مالیاتی درخصوص تسری معافیت ماده  13قانون مناطق ازاد تجاری

52

 1397/06/17بخش نامه

53

 1391/03/01بخش نامه

به حقوق بگیران مستقر در مناطق مزبور

د230/30660/

1-200/4167

عدم اعطای معافیت به موسسات وابسته به
شهرداری بدون شخصیت مستقل حقوقی

اخذ گواهی ماده  186در خصوص گشایش اعتبار
اسنادی و صدور ضمانت نامه بانکی

344

 1399/02/30علی اصغر کاشفی

401

1399/04/03

بهمن زبر دست

400

1399/04/03

بهمن زبر دست

مغایر قانون

از تاریخ ابطال

مغایر قانون

از تاریخ ابطال

خالف هدف و حکم
صریح مقنن

از تاریخ ابطال

@ACCPress
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ی
ی
مالیان 09129427858
خنجرخان مشاور مایل و
تهیه و تنظیم:بهزاد

اطالعات مربوط به بخش نامه یا دستورالعمل سازمان مالیاتی
ردیف

سال صدور

شماره

نوع مقرره

موضوع

شماره دادنامه

اطالعات مربوط به دادنامه دیوان عدالت اداری
تاریخ ابطال توسط
دیوان

شاکی

ادله ابطال

تاریخ موثر

اعتراض غیر موجه ماموران مالیاتی به ارا بدوی

54

 1375/03/02بخش نامه

55

 1389/05/02بخش نامه

هیات های حل اختالف مالیاتی و رد اعتراض آنان

8820

موجب پیگرد قانونی دادستانی انتظامی مالیاتی

464

1399/04/15

بهمن زبر دست

خالف هدف و حکم
صریح مقنن

از تاریخ ابطال

می گردد.

بند 10این 7821-
بخش نامه ابطال
می گردد
ایین نامه موضوع
56

کدام مشمول جریمه  25درصد می شود

حسین عبداللهی

صریح مقنن

بند :1اعالم کتبی خسارت توسط مودی حداکثر

بند  9ماده 148
 1381/06/31ق.م.م در خصوص

عدم ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد هر

467-466

1399/04/15

بهمن زبر دست-

خالف هدف و حکم

از تاریخ ابطال

211-37310/4051

خسارت وارده به

ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت به
فعالیت و دارایی موسسه به همراه با اسناد و

756

1399/06/18

محمد ابراهیم
رستگار پور

توسعه حکم مقنن

تاریخ ابطال

مدارک مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط

دارایی مودی

بند  3از قسمت ب

57

1396/12/07

58

1397/05/16

59

1397/12/26

60

 1398/09/13موضوع ماده 219

بخش نامه

بند  5مصوبه هیات
وزیران

صورتجلسه شورای
عالی مالیاتی

تبصره  7ماده  105در خصوص اشخاص حقیقی و

200/96/158

نرخ موضوع ماده  - 131اگر تغییر نشانی داشته

11308

1399/10/13

بهمن زبر دست

باشند تخفیف قابل اعمال نیست.

63793

وصول مابه التفاوت نرخ ارز در مبادی گمرکی

201-41

قابل استرداد بودن مالیات بر ارزش افزوده
پرداختی شرکتهای حمل و نقل ریلی بار

1633

1399/01/07

1911

1399/12/12

شرکت سورن
استیل آسیا

-

خالف هدف و حکم
صریح مقنن

خالف موازین شرع

خالف قانون و خارج از
اختیار

از تاریخ تصویب

از تاریخ تصویب

از تاریخ دادنامه

واژه "مادامی که" از واژه "مادامی که" از
بند  51از ایین نامه بند  51از ایین نامه
موضوع ماده 219

مصوب سال  -1394مصوب سال -1394
جدید

61

 1399/04/02بخش نامه

62

 1399/10/20بخش نامه

63

1395

64

1395

اخرین مهلت برای اجرای مواد  97و  98و ....در
خصوص طرح جامعه مالیاتی و ....مصوب قانون

234

 1400/02/31توزیع نو اندیشان

1394

خاورمیانه

خالف قانون و خارج از
اختیار

از تاریخ دادنامه

جدید

ص200/4622/

210/99/72

ایین نامه موضوع

ایین نامه موضوع

تبصره  3ماده 34

تبصره  3ماده 34

تبصره ماده  7ایین

تبصره ماده  7ایین

نامه اجرایی تبصره

نامه اجرایی تبصره

 4ماده  181مصوب  4ماده  181مصوب
31/04/1394

شرکت تعاونی پترو

شمول مالیات ارزش افزوده بر بیمه تکمیلی

شمول حق واگذاری ماده  59بر امالک با کاربری
اداری و صنعتی

بیمه دانا

1446

353

قانونی و محل فعالیت

خالف قانون

از تاریخ تصویب

دریا امامی

349

1399/03/20

اختالف مالیاتی

عدم نیاز به اخذ مجوز جهت بازرسی از اقامتگاه

اختیار

جناب بهمن
 1400/04/03زبردست و خانم

عدم ارجاع پرونده مالیات بر ارث در زمان اختالف
قبل از پرداخت مالیات مشخص شده به هیات حل

خالف قانون و خارج از

از تاریخ دادنامه

490

31/04/1394
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1400/03/11

رییس دیوان عدالت
اداری

اقای حسین
عبدالهی

خالف قانون

مغایر با حکم ماده 181

از تاریخ دادنامه

از تاریخ دادنامه

