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 بخشنامه

 س-الف ( قانون مالیات بر ارزش افزوده11ماده ) 1400   

مخاطبان/ 

 ذینفعان
 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

 موضوع
دیوان عدالت اداری مبنی  هیأت عمومی 1400/ 0 /25 مورخ140009970905811064 ادنامه شمارهدارسال 

( تصویب نامه  ( ماده )8از بند )« 99 1 سال با سررسید حداکثر تا پایان»بر ابطال عبارت 
 هیأت محترم وزیران 02/10 /99 1 مورخ هـ57622 /ت 6 11 شماره

دیوان عدالت  هیأت عمومی 25/ 0 /1400 مورخ140009970905811064 دادنامه شماره به پیوستضمن 
( تصویب نامه  ( ماده )8از بند )« 99 1 سال با سررسید حداکثر تا پایان»اداری مبنی بر ابطال عبارت 

 :شودهیأت محترم وزیران جهت اجراء ارسال می 02/10 /99 1 مورخ هـ57622 /ت 6 11 شماره
پیمانکاری که کارفرما یکی  در معامالت»کل کشور  99 1 ( قانون بودجه سال6بر اساس بند )م( تبصره )

برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان  قانون (29های اجرایی موضوع ماده )از دستگاه
 ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما یات بربا هر پرداخت، مال

مالیاتی کشور حق مطالبه آن از  مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور
ار به صورت اسناد ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانک پیمانکار با اخذ جریمه دیرکرد از وی را

عینا به  شود در صورت درخواست پیمانکار کارفرما موظف است این اوراق راپرداخت می خزانه اسالمی
معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی  سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور

کل  داریکند. خزانهاری کل کشور ارائه میمذکور را به خزانه د را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد
نظر  «.معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند کشور موظف است

عنوان بدهی کارفرما به پیمانکار  به این که بر مبنای اطالق ماده فوق الذکر اسناد خزانه اسالمی که به
پیمانکار کسر و در خزانه داری کل کشور به عنوان وصولی  دهی مالیاتیشود، باید به عنوان بپرداخت می

رفا ص بنابراین حکم مقرر در مقرره مورد اعتراض از آن جهت که پذیرش این اسناد را مالیات منظور گردد
و خارج از حدود اختیار بوده  نموده، خالف قانون 99 1 محدود به اسناد با سررسید حداکثر تا پایان سال

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  (88( و ماده )12( ماده )1ستند به بند )و م
 .«شودابطال می 92 1 سال
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