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 سازمان امور مالیاتی کشور26/5/1388 -54409موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 

سازمان منطقه   -4آقای حسن خجسته بند    -3شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند   -2شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی  -1شاکی: 

شااارکت  -الف-6شااارکت آریان کیمیاتا با وکالت آقای اکرر ر رر -5ویژه اقتصاااادی انرپی پارس با وکالت آقای مساااهود زا دی

شیمی پردیس باوکالت آقای محمد کریمی ب  شیمی مروارید ج شرک  -پترو شیمی جم د    -ت پترو شیمی     -شرکت پترو شرکت پترو

ساسول و      -زاگرس  اااا صنهتی پازارگاد ح     -شرکت پتروشیمی کاویان ز   -شرکت پتروشیمی آریا  صنهتی و غیر   -شرکت عملیات 

 شرکت خدمات مهندسی تخشاگستر

 مرجع رسیدگی:  یأت عمومی دیوان عدالت اداری

آقای خسته بند  -3شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی )سهامی خاص( -2منطقه ویژه اقتصادی انرپی پارس سازمان  -گردش کار: الف

 :نماینده مجلس شورای اسالمی به موجب دادخواست و شکایت نامه  ای تقدیمی اعالم کرده اند که

صوب   52ماده  4و  3مطابق بند ای  صنهتی   -اداره مناطق آزاد تجاری ، قانون چگونگی17/2/1387قانون مالیات بر ارزش افزوده م

از شمول حکم این قانون  5/9/1384و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب  7/6/1372جمهوری اسالمی ایران مصوب 

صنهتی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض     -مستثنی شده است. در نتیجه اشخاص و فهاالن اقتصادی در مناطق آزاد تجاری     

قانون تشکیل واداره   4وع قانون مالیات بر ارزش افزوده نروده و مهاف از پرداخت آن می باشند. به عرارتی مهافیت موضوع ماده   موض 

اشااخاص حقیقی و حقوقی که در »... مناطق ویژه اقتصااادی به قوت و اعترار خود باقی اساات. در این ماده قانونی مقررشااده اساات: 

کار        ید  کار تول به  نه عوارض مهمول در               منطقه ویژه  خت  ر گو یت در محدوده منطقه از پردا هال ند، برای ف یت دار هال و خدمات ف

شند.    شورمهاف می با صرح در ماده    « ک شنامه فوق الذکر که مهافیت مطلق م قانون اخیرالذکر را نفی کرده و مهافیت   4بنابراین بخ

ارض، محدود و منحصر به مهامله با سایر فهاالن مقیم در منطقه مطلق فهاالن در محدوده منطقه ویژه اقتصادی ازپرداخت  رگونه عو

کرده است برخالف قانون می باشد.  مچنین بخشنامه مذکور عالوه بر مغایرت قانونی فوق الذکر،متضمن قید فهاالن اقتصادی مقیم      

تر از نص صریح قانون است و بنا به   صنهتی و ویژه اقتصادی می باشدکه قید )مقیم( مذکور در بخشنامه فرا      -در مناطق آزاد تجاری

 .بخشنامه مورد اعتراض را در این قسمت درخواست کرده اند 1مراتب یاد شده ابطال بند 

شرکت پتروشیمی پردیس،شرکت پتروشیمی مروارید،شرکت پتروشیمی جم،شرکت پتروشیمی زاگرس،شرکت پتروشیمی آریا             -ب

شرکت عملیات           شیمی کاویان و  شرکت پترو سول و  شرکت خدمات         سا ستی واحد و  صنهتی پازارگاد طی دادخوا صنهتی و غیر 

 :مهندسی تخشاگستر به موجب دادخواستی اعالم کرده اند که

مرادالت کاال ا و خدمات فی  »رئیس سازمان امورمالیاتی کشور مقرر شده است،     26/5/1388 -54409در بند اول بخشنامه شماره   

صادی مقیم    شخاص و فهاالن اقت شمول       -در مناطق آزاد تجاریمابین ا صادی در داخل محدوده مناطق یادشده م صنهتی و ویژه اقت

علی رغم این که در  یچ یا از مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید و یا  « مالیات و عوارض موضااوع قانون یادشااده نمی باشااد.

 نشده است.«مقیم»و « فی مابین»ذکری از کلمه 

سمتها م  1بند  صادی فهال و مرترط در مناطق آزاد تجاری    در این ق شخاص و فهاالن اقت صر حقوق قانونی ا صنهتی و ویژه   -وجب ح

صادی در برخورداری از مزایای مهافیت مذکور در مناطق آزاد تجاری  صادی در برخورداری از مزایای مهافیت      -اقت صنهتی و ویژه اقت

قانون   52ماده  4و  3ده است. این در حالی است که قانونگذار در بند ای صنهتی و ویژه اقتصادی کر   -مذکور در مناطق آزاد تجاری

و قانون تشااکیل و اداره  1372صاانهتی مصااوب سااال  -مالیات بر ارزش افزوده به صااراحت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری

بخشنامه مورد شکایت   1ابطال بند از شمول حکم این قانون مستثنی کرده است و تقاضای     1384مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال    

 .دارد«مقیم»و « فی مابین» را به لحاظ درج کلمه  ای 



مدیرکل دفتر حقوقی ساااازمان امور مالیاتی کشاااور در پاساااخ به شاااکایات مذکور دربند ای الف و ب به موجب الیحه شاااماره   

 :استکه داده توضیح 19/12/1391 –د /39911/212

نوع یمالیات بر مصرف است و فهاالن اقتصادی اعم از     1387ی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال   مالیات موضوع مقررات قانون " -1

تولید کننده و توزیع کننده کاال وخدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده دار بوده و نهایتا مصااارف کننده نهایی پرداخت کننده                   

الن اقتصااادی  یچ گونه وجهی را از محل فروش و منابع خود پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشااد این در حالی اساات که فها

قانون مذکور مودیان مالیاتی این قانون کلیه عرضاااه کنندگان کاال و ارائه د ندگان خدمات   8نمی کنند مضاااافا این که طرق ماده 

 .قانون مورد بحث برای مودیان الزم االجرا است 21الی  18 ستند و مفاد مواد 

ات قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونگذار  یچ گونه مهافیتی را برای اشخاص پیش بینی نکرده و مهافیتهای قانونی صرفا   درمقرر -2

ستناد ماده  12در خصوص برخی کاال و خدمات مذکور در ماده   صول مالیات و عوارض از   20قانون مزبور به ا  مان قانون مکلف به و

شد و به دلیل     شد با شده، بنابراین خریداران موظف به پرداخت مالیات و  خریدارانمی با این که برای خریداران مهافیتی پیش بینی ن

 .عوارض موضوعه می باشند

قانون مالیات برارزش افزوده، صاارفا صااادرات کاال و خدمات به خارج از کشااور از پرداخت مالیات و عوارض مهاف   13طرق ماده  -3

 دمت به مناطق ویژه اقتصادی، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده می باشند.می باشد، لیکن فروش کاال و ارائه خ

اشخاص حقیقی و حقوقی   20/3/1388و اصالحیه مورخ  1372قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مصوب  13بر اساس ماده   -4

اشتغال دارنداز تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به   صنهتی به انواع فهالیتهای اقتصادی در منطقه آزاد   -که در مناطق آزاد تجاری

سااال از پرداخت مالیات بر درآمد ودارایی موضااوع قانون مالیاتهای مسااتقیم مهاف خوا ند بود. با عنایت به مفهوم قانون   20مدت 

وده که در واقع مالیات بر پایه      فوقالذکر مهافیت مالیاتی در مناطق آزاد شاااامل مالیات بر درآمد دارایی بوده و مالیات برارزش افز               

 .مصرف است را در بر نمی گیرد

تصریح می نماید:اشخاص حقیقیو حقوقی که در منطقه به    5/9/1384قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب    4ماده  -5

مهمول در کشاااور مهاف می    کار تولید کاال و خدمات فهالیت دارند برای فهالیت در محدوده منطقه از پرداخت  ر گونه عوارض                

 .باشند،بنابراین برای مهافیت دارا بودن شروط زیر ضروری است

 الف(اشتغال به کار تولید و خدمات

 ب(انجام تولید کاال و خدمات در محدوده مناطق ویژه اقتصادی

 ج(انجام فهالیت

شمول مالیات و عوارض خوا د بود  ست       لذا انجام فهالیت خارج از محدوده منطقه آزاد م شده ا شنامه ذکر  و عرارت مقیم که دربخ

را مورد اعتراض قرار داده و ذکر آن را خارج از « فیمابین»و « مقیم»تاکید بر این موضااوع بوده و علی رغم ادعای شاااکی که کلمه  

ده و کامال  قانون مالیات بر ارزش افزوده صااادر شاا  52و 13، 6،7بخشاانامه مذکور در اجرای مواد  1قانون مطرح کرد اساات، بند 

 ."منطرق بر قوانین و مقررات موضوعه بوده است

سمت اخیر ماده          -ج ست که: ق ستی اعالم کرده ا سهامی خاص( به موجب دادخوا شکیل و اداره   4شرکت آریان کیمیاتا) قانون ت

را از پرداخت  ر گونه عوارض مهمول در کشااور مناطق ویژه اقتصااادی جمهوری اسااالمی ایران کلیه فهاالن اقتصااادی این مناطق  

ست. بند   شکیل و اداره مناطق ویژه     52ماده  4مهاف کرده ا صراحتا کلیه مهافیتهای مقرر در قانون ت قانون مالیات بر ارزش افزوده، 

صادی قدر م        شخاص حقیقی و حقوقی،در مناطق ویژه اقت ست. بنابراین تمامی ا صادی را کماکان ابقاء کرده ا  5/1سلم از حیث  اقت

قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز حقوق ورودی در فصل  شتم قانون مذکور کماکان مهاف   38درصد عوارض موضوع بند الف ماده 

مرادرت به وضع تکلیف دایر بر پرداخت 26/5/1388 -54409بخشنامه شماره  3میراشند در حالی که سازمان امور مالیاتی طی بند  

بخشنامه مورد شکایت و احراز    3بنا به مراتب استدعای رسیدگی و ابطال بند    .موضوع قانون مارالذکر کرده است   درصد عوارض  5/1



درصااد  5/1بقای مهافیتهای قانونی در خصااوص فهاالن اقتصااادی موضااوع قانون تشااکیل و اداره مناطق ویژه اقتصااادی از پرداخت 

 .افزوده را دارم عوارض و صندوق ورودی موضوع قانون مالیات بر ارزش

شماره        سازمان امور مالیاتی کشوربه موجب الیحه  شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی  سخ به   28/2/1390 -ص/4711/212در پا

 :توضیح داده است که

موضوع دادخواست شرکت آریان کیمیا تا مرنی برابطال بند سوم بخشنامه        8909980900067627در خصوص پرونده کالسه   "

مهاونت مالیات بر ارزش افزوده به پیوسااات ایفاد و به  3/12/1389-20664، تصاااویر نامه شاااماره 26/5/1388 -54409شاااماره 

 :استحضار می رساند

شد. مالیات موضوع این قانون       طرق قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کاال و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات و عوارض می با

ه و فهاالن اقتصادی اعم از تولید کننده وتوزیع کننده کاال و خدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده دار نوعی مالیات بر مصرف بود

صادی  یچگونه وجهی را از محل      ست و فهاالن اقت صرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده ا بوده و در نهایت امرم

قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی این قانون کلیه عرضاااه          8تناد ماده   فروش و منابع خود پرداخت نمی نمایند. به اسااا     

 .برای مودیان مذکور و الزم االجراست 21الی  18کنندگان کاال و ارائه د ندگان خدمات می باشند و مقررات مواد 

شده  یچ گونه مهافیتی راقانونگذار برای    ست مطابق مقررات قانونی یاد  ست و مهافیتهای    الزم به ذکر ا شخاص پیش بینی ننموده ا ا

صرح در ماده      صرفا در خصوص برخی کاال و خدمات م ستنادماده      12قانونی  ضوع این قانون به ا ست بنابراین مودیان مو  20جاری ا

نتفاعی و مکلف بر وصول مالیات و عوارض از خریداران می باشند و خریداران نیز فارغ ازنوع شخیصت)دولتی یا خصوصی(،فهالیت )ا       

یا غیر انتفاعی(،تابهیت)ایران و خارجی( و محل اقامت)داخل قلمرو گمرکی کشاااور یا خارج از آن جمله مناطق ویژه اقتصاااادی( به 

دلیل عدم پیش بینی مهافیت برای خریداران  نگام خرید کاال یا خدمات ازمودیان خریداران موظف بر پرداخت مالیات و عوارض                   

 .موضوعه می باشند

ورود کاال یاخدمات از خارج از کشااور یا از »قانون یاد شااده الف:واردات عرارت اساات از   7و  6بیان میراشااد طرق حکم مواد  قابل

 «صنهتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور -مناطق آزاد تجاری

مضافا به استناد ماده    « اطق ویژه اقتصادی صدور کاال یا خدمات به خارج ازکشور یا به مناطق آزاد و من  »ب: صادرات عرارت است از   

ضوع این قانون نمی         13 شمول مالیات و عوارض مو سمی م شور از طریق مرادی خروجی ر صادرات کاال به خارج از ک قانون مزبوردر 

سناد و مدارک مثر        سط گمرک )درمورد کاال( و ا صادره تو شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی  شد و مالیاتهای پرداخت  سترد  با ته م

 .می شود

پس صااادرات کاال و خدمات به مناطق ویژه اقتصااادی مشاامول مالیات و عوارض ارزش افزوده خوا د بود،در اجرای این حکم کلیه  

شده به مناطق را از       صادر  ساس تکالیف مقرر قانونی مکلفندمالیات و عوارض متهلق به کاال یا خدمات  مودیان مالیاتی این نظام بر ا

ریافت نمایند و از آن جا که در ارائه خدمات، الزمه انجام خدمات محلی است که کارفرما تهیین می نماید، بنابراین صادر   خریداران د

کنندگان خدمات به مناطق ویژه علی رغم انجام خدمات در منطقه مذکور مکلف به وصاااول مالیات و عوارض از خریدار خوا ند بود 

 .و خدمات به مناطق ویژه اقتصادی وجود نداردچون حکمی برای مهافیت صادرات کاال 

ضافا طرق مفاد ماده   سوم به تجمیع عوارض مصوب     52م شدن این قانون، قانون مو قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ الزم االجرا 

اردات و تولید کاال ا و و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت  رگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر و   1381

ارائه خدمات لغوگردیده و برقراری و دریافت  رگونه مالیات غیر مساااتقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کاال ا و 

 .ارائه د ندگان خدمات ممنوع است

ستناد بند   ست به ا شکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری    4بدیهی ا سالمی ایران مصوب   قانون یاد شده قانون ت از  5/9/1384ا

 سطر  طرق. است  نشده  بینی پیش اقتصادی  ویژه مناطق  این حکم مستثنی شده و نه مناطق ویژه اقتصادی بنابراین مهافیتی برای   

شکیل  قانون 4 ماده آخر شخاص    ویژه مناطق اداره و ت صادی،ا   فهالیت خدمات و کاال تولید کار به منطقه در که حقوقی و حقیقی اقت



دارند برای فهالیت در محدوده منطقه از پرداخت  ر گونه عوارض مهمول در کشااورمهاف می باشااند. بدیهی اساات مهافیت مذکور  

شان برای           شتغال دارند جاری بوده و ای شاغل در مناطق مزبور که به تولید کاال و ارائه خدمات ا صادی  صوص فهاالن اقت صرفا در خ

عوارض مهمول در کشااور مهاف شااد، لیکن برای خرید کاال یاخدمات از قلمرو گمرکی کشااور    انجام فهالیت در منطقه از پرداخت

ضمنا مطابق مقررات ترصره       ست  شده ا ماده   1موظف به پرداخت مالیات و عوارض بوده و  یچ گونه مهافیتی برای آنان پیش بینی ن

صادی کاال ایی که برای بکارگیری   8 شکیل واداره مناطق ویژه اقت شور به مناطق مربوط حمل می       قانون ت سایر نقاط ک صرف از  و م

 .گردند از موارد نقل و انتقال داخل کشور است

بنابراین مفادبخشاانامه مهترض عنه عینا منطرق با مقررات و قوانین مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی تشااکیل و اداره مناطق ویژه  

ا بارعایت مندرجات فوق الذکر رساایدگی و رد شااکایت بالوجه شاااکی و اقتصااادی بوده و در حدود اختیارات صااادر شااده اساات، لذ

 ."استواری بخشنامه مذکور ازقضات  یأت عمومی دیوان عدالت اداری مستدعی است

 شرکت پوشش و وزین سازی آریااروند به موجب دادخواستی اعالم کرده است که: -د

، اشااخاص حقیقی و 7/6/1372ی جمهوری اسااالمی ایران مصااوب  صاانهت -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری 13طرق ماده 

شتغال دارند نسرت به  ر نوع فهالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری       حقوقی که در منطقه به انواع فهالیت اقتصادی ا

ستقیم مهاف خوا ند بود. از طرفی  سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای م   20مندرج در مجوز به مدت 

صاانهتی جمهوری اسااالمی ایران ازشاامول حکم قانون مالیات بر    -قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد تجاری 52طرق ماده

 قانون مذکور، صادرات عرارت است از صدور کاال یا خدمت به خارج از کشور      7ارزش افزوده مستثنی است. عالوه بر این طرق ماده   

قانون مورد بحث صادرات کاالو خدمات به خارج از  13یا به مناطق آزادتجاری صنهتی و مناطق ویژه اقتصادی و  مچنین طرق ماده   

کشااور از مرادی خروجی رساامی مشاامول مالیات موضااوع این قانون نمیراشااد.علی رغم مراتب مذکور سااازمان امور مالیاتی طی   

ستنادبه ماد    ، صادرات را صرفا صدور کاال و خدمات به خارج از کشور تهریف و مناطق آزادتجاری و      13هبخشنامه مورد شکایت و با ا

شماره        شنامه  سمت پایانی و انتهایی بخ شمول مهافیت نمی داند. با توجه به مراتب مذکور ق  26/5/1388 -54409مناطق ویژه را م

 .ده است و تقاضای قسمت پایانی بخشنامه را داردقانون مالیات بر ارزش افزو7سازمان امور مالیاتی برخالف مفاد ماده 

شماره            شرح نامه  شکایت مذکور به  سخ به  شور در پا سازمان امور مالیاتی ک مقرر 2/3/1391 -د/7765/212مدیرکل دفتر حقوقی 

  :داشته است

موضوع دادخواست شرکت پوشش و وزین      9009980900002084به شماره پرونده   1366/90احتراما در ارتراط با پرونده کالسه  "

شماره          شنامه  سمت پایانی بخ سته ابطال ق ست       26/5/1388 -54409سازی آریا اروند، به خوا شور، به پیو سازمان امورمالیاتی ک

 :ن مالیات برارزش افزوده ایفاد و مستحضر می داردمهاو 9/2/1391 -1134تصویر جوابیه شماره 

واردات کاال و خدمات از مناطق یاد  » شاکی در دادخواست تقدیمی ادعا کرده که قسمت پایانی بخشنامه فوق الذکر که مقرر داشته      

شمول پرداخت مالیات و عوارض       ) شده  شور م صادی( به قلمرو گمرکی ک صنهتی و ویژه اقت شد، برخالف  مناطق آزاد تجاری،  می با

سال      13مقررات مربوط از جمله ماده  صوب  صنهتی م قانون  4و 7، 13، 52و مواد  1372قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و 

سال    شاکی به          1381مالیات بر ارزش افزوده مصوب  سخ به ادعای  ست. درپا ضای ابطال آن را کرده ا ستدالل تقا شد و با این ا می با

 تحضار می رساند:شرح فوق به اس

شاکی مرنی براین که طرق ماده    -1 ستدالل  شخاص حقوقی وحقیقی که در    13ا صنهتی، ا قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری 

 20منطقه به انواع فهالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسرت به  ر نوع فهالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری به مدت 

ستند)در قانون سال از پ  شنامه مزبور با ماده قانونی یاد           15رداخت مالیات مهاف   سمت پایانی بخ ست( بنابراین ق شده ا سال ذکر 

شده مغایر است و مطالره مالیات با توجه به قانون اخیرالذکر خالف مقررات است و موجه نروده و در پاسخ به ایراد شرکت مزبور به       

 عرض می رساند:



ضوع ماده  ضوع    13 مهافیت مو صنهتی و ... مربوط به مالیات بردرآمد و مالیات بر دارایی مو قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، 

قانون مالیاتهای مسااتقیم می باشااد و ربطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد، زیرا قانون اخیرالذکر قانون خاص تلقی شااده و  

ای مسااتقیم بوده و مهافیتهای مقرر در  ر یا قابل تسااری به دیگری نمی باشااد. به عالوه   قانونی مسااتقل و مجزا از قانون مالیاته

مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده به موازات قانون چگونگی تشااکیل و اداره مناطق آزاد تجاری، صاانهتی اجرا شااده اساات و به  

ز قلمرو گمرکی کشور از  یچ مهافیتی بهره مند نمی باشند  لحاظ این که اشخاص مستقر در مناطق آزاد بابت خرید کاال یا خدمات ا 

 .لذا  نگام خرید کاال و خدمت مکلف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند

قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد. زیرا  7و  13، 52برخالف ادعای شاااکی قساامت اخیر بخشاانامه مهترض عنه مغایرتی بامواد  -2

 12وناخیرالذکر عرضااه کاال و ارائه خدمات در ایران مشاامول مالیات و عوارض می باشااند ومهافیتهای مقرر در ماده قان 1طرق ماده 

ست. از          شخاص در نظر نگرفته ا ست و  یچ گونه مهافیتی برای ا شده ا صرفا در خصوص برخی کاال و خدمات مقرر قانون اخیرالذکر 

شور یا به مناطق آزاد      قانون مزبور قانون مالیات 7طرفی مقررات ماده  صدور کاال یا خدمت به خارج ازک صادرات را  بر ارزش افزوده، 

 خدمت ارائه و کاال صادرات  صرفا  شده  یاد قانون 13 ماده طرق  صنهتی و مناطق ویژه اقتصادی تهریف کرده است. به عالوه    -تجاری

شور  از خارج به ست  مهاف مذکور عوارض و مالیات ازپرداخت ک صادی  ویژه و آزاد مناطق به خدمت ارائه فروش کاال و بنابراین. ا  اقت

 .بود خوا د قانون این موضوع عوارض و مالیات مشمول گمرکی قلمرو مقیم مودیان توسط

قانون مالیات بر ارزش افزوده فقط در مورد برخی کاال ا قابل اعمال           12 مان گونه که فوقا ذکر شاااد مهافیتهای مقرر در ماده         -3

اشخاصمهافیتی پیش بینی نشده است بدین لحاظ فهاالن اقتصادی که مشمول قانون مزبور  ستند واقدام به ثرت نام           است و برای 

در نظام مالیات بر ارزش افزوده کرده اند  نگام عرضااه کاال یا ارائه خدمت به کلیه اشااخاص واقع در ایران از جمله اشااخاص مقیم  

صادی م   صنهتی وویژه اقت سره و از     مناطق آزاد تجاری، صورت حساب محا کلفند مالیات و عوارض متهلقه را از ماخذ مرلغ مندرج در 

آنان مطالره و وصاااول نمایند و به دلیل این که  یچ گونه مهافیتی برای کارفرمایان،خریداران منظور نشاااده اسااات،بدین ترتیب                   

و ساکن و فهال در داخل قلمرو گمرکی کشوریا خارج از  خریداران اعم از دولتی یا خصوصی،انتفاعی یا غیر انتفاعی، ایرانی یا خارجی

آن جمله مناطق ویژه اقتصاااادی  نگام خرید کاال و خدمات از مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده موظف به پرداخت مالیات و                   

 .عوارض موضوعه می باشند

قانون موسااوم به قانون تجمیع  1387ون مزبور)سااال)قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ الزم االجرا شاادن قان 52طرق ماده  -4

سال     صوب  ستقیم و عوارض بر     1381عوارض م سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت  ر گونه مالیات غیرم و 

گر از تولید کنندگان و واردات و تولیدکاال ا و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت  ر گونه مالیات غیر مستقیم وعوارض دی 

سطر آخر ماده        ستناد  ضافا این که به ا ست. م شکیل و اداره مناطق   4واردکنندگان کاال ا و ارائه د ندگان خدمات ممنوع ا قانون ت

اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کارتولید کاال و خدمات اشتغال  1384ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران مصوب سال 

رای فهالیت در محدوده منطقه از پرداخت  ر گونه عوارض مهمول در کشور مهاف  ستند. بدیهی است مهافیت مذکور صرفا      دارند،ب

در مورد فهاالن اقتصادی شاغل در مناطق مذکور که به تولید کاال و ارائه خدمات اشتغال دارند،جاری بوده و فقط برای انجام فهالیت  

صادی از پرداخ  شور      در منطقه ویژه اقت ستند لیکن برای خرید کاال یا خدمت از قلمرو گمرکی ک شورمهاف   ت عوارض مهمول در ک

ضیحات        ست. علی  ذا با عنایت به تو شده ا ستند و  یچ گونه مهافیتی برای آنها پیش بینی ن موظف به پرداخت مالیات و عوارض  

ومقررات مورد ادعای شاااکی ندارد، بلکه کامال منطرق با   پیش گفته قساامت پایانی بخشاانامه مهترض عنه نه تنها مغایرتی با قوانین

قوانین و مقررات مربوط صادرشده است. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی و تایید و استواری قسمت آخر بخشنامهشماره              

شت         26/5/1388 -54409 صویر کلیه مقررات مذکور در الیحه در   ضمنا ت شور را دارد.  ضمیمه   سازمان امور مالیاتی ک برگ به 

 ."تقدیمی می شود

 یأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شهب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و            

 .کندبررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مرادرت می



 

 رأی هیأت عمومی
 

، اشخاص حقیقی  1372صنهتی جمهوری اسالمی ایران مصوب سال      -ه مناطق آزاد تجاریقانون چگونگی ادار 13الف: مطابق ماده 

و حقوقی که در منطقه به انواع فهالیتهای اقتصااادی اشااتغال دارند، نساارت به  ر نوع فهالیت اقتصااادی در منطقه آزاد ازتاریخ بهره 

ودارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مهاف خوا ند بود   برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد  

و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خوا ند بود که با پیشنهاد  یأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسالمی خوا د        

حقیقی و حقوقی که در  قانون تشااکیل و اداره مناطق ویژه اقتصااادی جمهوری اسااالمی ایران، اشااخاص 4رسااید و به موجب ماده 

منطقه به کار تولید کاال و خدمات فهالیت دارند، برای فهالیت در محدوده منطقه از پرداخت  ر گونه عوارض مهمول در کشور مهاف  

میراشاند. نظر به این که فهالیت در محدوده مناطق مذکور با اقامت اشاخاص در مناطق مالزمه دارد و این اقامت منصارف از اقامت     

قانون تجارت است، بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذی صالح به      590وع ماده موض 

شوند و بند     سوب می  شنامه مورد اعتراض که مهافیت از پرداخت عوارض و مالیات را برای   1فهالیت مرادرت می کنند مقیم مح بخ

هتی و ویژه اقتصااادی در داخل محدوده مناطق یاد شااده تجویز کرده اساات، مغایرتی با  صاان -اشااخاص مقیم در مناطق آزاد تجاری

 .قانون ندارد و قابل ابطال نیست

شکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری      ب: با توجه به این که در قوانین موضوعه بویژه قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون ت

صاانهتی جمهوری اسااالمی ایران حکمی ناظر بر عدم شاامول پرداخت مالیات    -اطق آزاد تجاریاسااالمی و قانون چگونگی اداره من

 3صنهتی و ویژه اقتصادی به قلمروگمرکی کشور وجود ندارد، بنابراین بند     -وعوارض بر واردات کاال و خدمات از مناطق آزاد تجاری

شنامه مورد اعتراض مرنی بر این که  شمول پرداخت مالیات       واردات کاال و خدمات از من»بخ شور م شده به قلمرو گمرکی ک اطق یاد 

 .با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست« وعوارض می باشد.

، صااادرات در قانون به صاادور کاالیاخدمت به خارج از 1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصااوب سااال  7ج:  ر چند مطابق ماده 

شور یا به مناطق آزاد تجاری  ست لیکن از آن جا که مقنن در ماده      صنهت  -ک شده ا صادی تهریف  قانون یاد   13ی و مناطق ویژه اقت

ضوع قانون مالیات بر ارزش             شمول مالیات مو سمی را م شور از طریق مرادی خروجی ر صادرات کاال و خدمت به خارج از ک شده، 

فیت ندانسته است بلکه صرفا یکی از مصادیق صادرات       افزوده ندانسته است و به عرارتی مقنن صادرات به مهنای اعم را مشمول مها    

که صاادور کاال و خدمت به خارج از کشااور اساات رامهاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تلقی کرده اساات، بنابراین فراز پایانی    

شماره    صادرات کاالو خدمات ب      26/5/1388-54409بخشنامه  صرفا  شور که در آن  سازمان امور مالیاتی ک شور،  رئیس  ه خارج از ک

شمول حکم مقرر در ماده   ست و قابل            13م شده ا ستای قانون تدوین و ابالغ  ست در را شده ا قانون مالیات بر ارزش افزوده اعالم 

 ابطال نیست.

 

 محمدجعفر منتظری

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 


