
 

 

 230/98/53بخشنامه: 
 

مورخ  9809970906010146رأي هیأت تخصصی اقتصادي مالی دیوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ارسال
سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عدم تسري معافیت  مبنی بر عدم ابطال تعدادي از نامه هاي 1398/05/01

 قانون مالیات هاي مستقیم بر درآمد حاصل از تولید کمپوست قارچ خوراکی 81 هماد موضوع

 230/98/53شماره: 

  1398/06/06تاریخ: 

  بخشنامه

  م  81  98  53 

مخاطبین/ 

  ذینفعان

  امور مالیاتی شهر و استان تهران 

  ادارات کل امور مالیاتی 

  موضوع

سال  ضوع دادنامه       ار صادي مالی دیوان عدالت اداري مو صی اقت ص رأي هیأت تخ

ــماره  مبنی بر عدم ابطال تعدادي از  1398/05/01مورخ  9809970906010146ش

ضوع          سري معافیت مو صوص عدم ت شور در خ سازمان امور مالیاتی ک نامه هاي 

رچ قانون مالیات هاي مســتقیم بر درآمد حاصــل از تولید کمپوســت قا 81ماده 

  خوراکی

به پیوســـت تصـــویر رأي هیأت تخصـــصـــی اقتصـــادي مالی دیوان عدالت اداري موضـــوع دادنامه شـــماره   

ضوع ماده    1398/05/01مورخ  9809970906010146 سري معافیت مو قانون مالیات هاي  81مبنی بر عدم ت

ام الزم ارســال می  مســتقیم بر درآمد حاصــل از تولید کمپوســت قارچ خوراکی به شــرح ذیل جهت اطالع واقد

  گردد:

ــتقیم      81به موجب ماده    « ــاورزي، دامپروري،      :«قانون مالیات هاي مسـ ــل از کلیه فعالیتهاي کشـ درآمد حاصـ

دامداري، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادي و ماهیگیري، نوغان داري، احیاي مراتع و جنگلها،  

آیین   1برهمین اساس و به موجب ماده  » نخلیات از پرداخت مالیات معاف می باشد. باغات اشجار از هر قبیل و  

ــالمی                ــی در حکومت جمهوري اسـ گذاري و احیاء اراضـ قانونی وا ــالح الیحه  قانونی اصـ مه اجرایی الیحه  نا



 

 

ز  کشــاورزي عبارت اســت از بهره برداري از آب و زمین به منظور تولیدات محصــوالت گیاهی و حیوانی ا«ایران:

ــل و            باغداري، درختکاري مثمر و غیر مثمر، جنگلکاري، جنگلداري، پرورش طیور و زنبور عسـ قبیل زراعت، 

صطالح  » آبزیان. ساس موازین حقوقی فوق الذکر، ا شاورزي «نظر به اینکه بر ا ست که   ناظر به فعالیت» ک هایی ا

ستفاده توس       ابراین تولید بن ;ط افراد می باشند منتهی به تولید محصوالتی می گردد که به شکل مستقیم قابل ا

هاي  کمپوســت قارچ خوراکی که به منظور آماده ســازي بســتر کشــت قارچ صــورت می گیرد، در زمره فعالیت

ساس آنها معافیت هاي مالیاتی موضوع ماده       کشاورزي تلقی نمی گردد. از این رو، مقررات مورد شکایت که بر ا

ی           81 مل تول ــتقیم شـــا هاي مسـ یات  مال به آن         قانون  ــري  بل تسـ قا قارچ خوراکی نبوده و    د کمپوســـت 

ستناد بند ب ماده    قانون تشکیالت و آیین دادرسی     84نمی باشد، لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و به ا

  »راي به رد شکایت صادر و اعالم می کند.  1392دیوان عدالت اداري مصوب 

  نادر جنتی

  معاون مالیاتهاي مستقیم

   
  : تاریخ اجرا

  مطابق بخشنامه

   :مدت اجرا

  مطابق بخشنامه

  مرجع ناظر:

  دادستانی انتظامی مالیاتی

  : نحوه ابالغ

  فیزیکی/سیستمی
  

 


