
 

 

 ص/200/97/71بخشنامه: 
سازمان  12/11/1388مورخ  28004بخشنامه ) 11مبنی بر ابطال بند( 1/3/1397مورخ  348ارسال دادنامه شماره 

 امور مالیاتی کشور

 /ص71/97/200شماره:  
  06/05/1397تاریخ: 

  بخشنامه
  الف  قانون مالیات بر ارزش افزوده  97  71 

   
   

  مخاطبین
  ذینفعان 

  محترم امور مالیاتی شهر و استان تهرانرئیس 
  مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران 

  مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
  مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها

مورخ  28004) بخشنامه 11مبنی بر ابطال بند( 1/3/1397مورخ  348ابالغ دادنامه شماره   موضوع
  سازمان امور مالیاتی کشور 12/11/1388

مبنی بر ابطال  01/03/1397مورخ  348به پیوست تصویر رأي هیأت عمومی دیوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 
مورخ  1061سازمان امور مالیاتی کشور که در ویژه نامه شماره  12/11/1388مورخ  28004) بخشنامه 11بند (

قانون مالیات  12ماده  10مطابق بند «رسمی جمهوري اسالمی درج گردیده است، بدین مضمون:روزنامه  27/04/1397
هاي مستقیم از پرداخت خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات« 1387بر ارزش افزوده مصوب سال 

طور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید  با توجه به این حکم ارائه خدمات مشمول مالیات بر حقوق به» مالیات معاف است.
-28004بخشنامه شماره  11نمودن آن به پرداخت کنندگان مستقیم و بی واسطه مغایر هدف و اراده مقنن است و لذا بند 

قانون یاد  12ماده  10معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که برخالف اطالق بند 12/11/1388
ابطال  1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب سال  88ماده  1ده با استناد به بند شده وضع ش

  جهت اطالع و بهره برداري ارسال می گردد.» می شود.
) قانون 82بر این اساس صرفا مابه ازاء دریافتی بابت خدمات تأمین نیروي انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده (

هاي مستقیم مرتبط با قرار دادهاي تأمین نیروي انسانی طبق اسناد و مدارك مثبته، مشمول مالیات و عوارض اتمالی
  موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

 01/03/1397) قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري، از تاریخ 13تاریخ اجراء حکم مذکور با توجه به ماده (
  ی باشد.م

  سید کامل تقوي نژاد
  رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  دامنه کاربرد:
  خارجی*-2داخلی* -1

  مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده
  021-38494106تلفن: 

: تاریخ صدور تاریخ اجرا  بخشنامه هاي منسوخ:
  )01/03/1397رأي(

  : فیزیکی/سیستمینحوه ابالغ  انتظامی مالیاتیدادستانی مرجع ناظر:

  
 
  


