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 /ص00 / 8 / 2 شماره: 

  0 / 0 / 138تاریخ: 

 بخشنامه

مخاطبین/ 
 ذینفعان

 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

 مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

 مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

 مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

هیات تخصصی اقتصادی، مالی  01/05/1398مورخ  9809970906010153ابالغ دادنامه شماره  موضوع
مورخ  31091( بخشنامه شماره 8دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند )

 مالیات بر ارزش افزودهقانون  1388/12/26

به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره 
 31081( بخشنامه شماره  مبنی بر رد خواسته ابطال بند )  01/03/138مورخ  0802010133 088 8 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده، که مقرر می دارد:   13/ 2/1 مورخ 

، عرضه کاالها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات 1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  1برمبنای ماده  »
( همان قانون، ارائه خدمات در این قانون به 5باشد و مطابق ماده )و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می

( قانون 8باشد و براساس ماده )غیر در قبال ما به ازاء میاستثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای 
نمایند، به عنوان مودی مذکور نیز اشخاصی که به عرضه کاال و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می

شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. نظر به اینکه انجام خدماتی از قبیل هتلداری و تصدی 
، باشدگیرد، در نتیجه مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میهای نمایشگاهی در قبال ما به ازاء صورت میهغرف

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی  26/12/1388مورخ  31091( بخشنامه شماره 8بنابراین بند )
افزوده قابل تسری به خدمات فوق دانسته نشده،  کشور که براساس آن معافیتهای موضوع قانون مالیات بر ارزش

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  84ماده « ب»لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند 
 جهت اطالع و اقدام الزم ارسال می گردد. «کند.رأی به رد شکایت صادر و اعالم می 1392اداری مصوب 

 امیدعلی پارسا

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
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