
 

 

 

www.hemattaraz.ir 

 بخشنامه

 م 219 1400 27  

مخاطبان/ 

 ذینفعان
 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 کل امور مالیاتیادارات 

 موضوع
اداری  هیأت عمومی دیوان عدالت ۰2/1۴۰۰ /21ورخم1۴۰۰۰99۷۰9۰۵۸1۰2۴۴دادنامه شماره  ارسال

 ۰۴/139۴ /31اصالحی مصوب 219آیین نامه اجرایی ماده  ۵1متضمن رأي آن هیأت، مبنی بر ابطال ماده 
 قانون مالیاتهای مستقیم

هیأت عمومی دیوان عدالت  02/1400 /21مورخ 14000۹۹70۹0۵۸10244به پیوست تصویر دادنامه شماره 
یحی مصو  اصال21۹آیین نامه اجرایی ماده  ۵1اداری متضمن رأي آن هیأت، مبنی بر ابطال ماده 

این  24/0۹/13۹4رخوم 200 /۹۸ /۸6  قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 04/13۹4 /21
 .سازمان، به شرح ذیل جهت اجراء ارسال می شود

سازمان امور مالیاتی کشور :  (04/13۹4 /31 قانون مالیاتهای مستقیم )اصالیحی ۹7براساس تبصره ماده "
ابالغ این قانون، بانک اطالعات مربوط به نظام جامع  موظف است یحداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ

مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع 
قانون ( 271و )( 1۵4، )(1۵3، )(1۵2، )(۹۸ ، )(۹7مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد )

با توجه به اینکه بر مبنای یحکم مقرر در  "مجری خواهد بود. 13۸0قیم مصو  سال مالیات های مست
ا ت تبصره مذکور، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده، صرفا  

، (1۵3،)(1۵2، )(۹۸ ، )(۹7مواد ) (04/13۹4 /31 ییحغ قانون مالیاتهای مستقیم )اصالسه سال پس از ابال
آیین نامه اجرایی  ۵1مجری خواهد بود، لذا ماده  13۸0قانون مالیاتهای مستقیم مصو  ( 271و )( 1۵4)

وزارت امور اقتصادی  ۹۸ 13/0۹/13-071۸ 1۸قانون مالیاتهای مستقیم )موضوع بخشنامه شماره  21۹ماده 
ه بدون تصريح به سازمان امور مالیاتی کشور( ک۹۸ 24/0۹/13 – ۹۸/200 /۸6  و دارایی و بخشنامه شماره

قانون مالیاتهای مستقیم  ۹7مدت مذکور و با استفاده ازقید مادامی که اجرای یحکم مقرر در تبصره ماده 
. خالف قانون و خارج از اختیار بوده و ،را به خارج از مدت سه سال مصرح در قانون تعمیم داده است

 13۹2درسی دیوان عدالت اداری مصو  قانون تشکیالت و آیین دا ۸۸و ماده  12ماده  1مستند به بند 
 «ابطال می شود.
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