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مخاطبین/ 

 ذینفعان

 روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

 مدیران کل محترم مالیات برارزش افزوده شهر و استان تهران

 مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

 کل محترم امور مالیاتی استان هامدیران 

 موضوع
را        مه شمم نا یأت عرومی دیوان   4/9/1392مو خ  619-612ابالغ داد ه

 26/5/1388مو خ  54409عدالت ادا ی د   ابطه با بخشنامه شرا   

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  04/09/1392مورخ  619-612به پیوستتت تیتتویر دادنامه شتتماره 

ستتازمان امور مالیاتی کشتتور با   26/05/1388مورخ  54409مغایرت بخشتتنامه شتتماره  مبنی بر عدم

 قوانین و مقررات،جهت اطالع و اقدام الزم ارسال می گردد.

شنامه مزبور و به منظور وحدت رویه نکات         یوص بند یک بخ صادره در خ ضمنا با توجه به مفاد رأی 

 ذیل را یادآور می شود:

صتتتنعتی با    -نظر به اینکه به موجب رأی مذکور فعالیت در محدوده مناطق آزاد و ویژه تجاری             -1

قانون   590اقامت اشخاص در مناطق مذکور مالزمه داشته و این اقامت منیرف از اقامت موضوع ماده     

بنابراین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که د  مناطق یاد شد  با اخذ    تجارت اعالم شده است،   

و بنا به  از مراجع ذی صممالب به اعالیت مباد ت می نرایندقمقیم موبممو  می دردند مجوز

سالمی     -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری 13مراتب مذکور و مطابق با ماده  صنعتی جمهوری ا

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه  « 4»و اصالحات بعدی آن و فراز پایانی ماده 7/6/1372ایران میوب 



قانون مالیات بر ارزش افزوده،   52و حکم ماده  11/03/1384یادی جمهوری اسالمی ایران میوب  اقت

فعالیت های دارای مجوز از مراجع ذی صتال  در مناطق یاد شتده،مشتمول پرداخت مالیات و عوار     

 موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود.

صنعتی و مناطق ویژه اقتیادی، مرجع ذی صال      -تجاریبا توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد  -2

صتتدور مجوز فعالیت برای فعاالن اقتیتتادی حوتتب مورد،ستتازمان موتتذول مناطق ذیربد خواهد بود.  

سد         ضه کاال و ارائه خدمات تو وبت به عر شمول مالیات و عوار  ارزش افزوده ن شرط عدم  بنابراین 

فعالیت از مراجع ذی صتتال  بطبق نمونه پیوستتت ، فعاالن اقتیتتادی در مناطق مذکور داشتتتن مجوز 

صدور مجوز مالک عمل خواهد بود. لکن در مواردی که      ضمن درج نوع فعالیت در آن بوده و تاریخ  مت

صدور           شنامهبتاریخ  شدن این بخ صادره از تاریخ الزم االجرا  صادر گردیده، مجوز  مجوز فعالیت قبال 

 ی عدم شمول مالیات و عوار  خواهد بود.رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنا

 1394/01/26مو خ  6/94/200( اصالحی بر اساس بخشنامه شرا   2بند )

 به شرب ذیل جایگزین میگردد:

ناطق وی              ناطق آزاد تجا ی مممم صممنعمی و م به قوانین و مقر ات م با توجه 

بب مو          صادی ح صدو  مجوز اعالیت برای اعاالن اقم صالب  صادیق مرجع ذی ق داقم

سازمان مبئول مناطق ذیربط خواهد بود. بنابراین شرط عدم شرول مالیات و عوا ض     

 ا زش ااممزود  نبمممبممت بممه عممرضمممه کمماال و ا ا ممه خممدمممات تمموسمممط  

اعاالن اقمصادی د  مناطق مذکو  داشمن مجوز اعالیت از سازمان مبئول مناطق آزاد 

صاد     سازمان مناطق    و وی   حبب مو د خواهد بود. بنابراین کلیه مجوزهای  توسط 

 از تمممما یمممما صمممممدو  بمممما  عممممایممممت تمممما یمممما  

( مناط اعمبا  خواهد بود.   1/7/1387الزم االجرا شممدن قانون مالیات بر ا زش اازود ) 

شا   )        صد اال شنامه  صاد   پس از تا یا بخ ست مجوزهای  ( می5/3/1393بدیهی ا

س          شد  از سوی  ازمان امو  بایبت مطابق نرونه پیوست بخشنامه صد االشا   اعالم 

 مالیاتی کشو  باشد.

هایی که به موجب مقر ات قانونیق قابل        سممازد د  مو د پروند  خاطر نشممان می 

های حل اخمالف مالیاتی موضوع قانون مالیات  طرب د  مراجع داد سی از جرله هیأت 

باشممدق نراینددان هیأت های مذکو  مونفند با  عایت مفاد این               بر ا زش اازود  می

                                                            لواظ نرودن واقعیت امر اصدا   أی نرایند.                                                                                                                                  بخشنامه و

  

  

،تحت همین عنوان خواهد بود و  «مجوز فعالیت »عدم شتتتمول مالیات و عوار  موتتتتیزم دریافت  -3

 عناوین تأییدیه و یا گواهی انجام فعالیت و سایر عناوین مشابه نمی باشد. شامل



قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشتتخاصتتی که به عرضتته کاال و ارائه    8از آنجائیکه به موجب ماده  -4

صادرات آنها مبادرت می نمایند به عنوان مودی   شمول مقررات     خدمات و واردات و  شده و م شناخته 

قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشتتند، لذا مادامی که اشتتخاص مقیم مناطق مذکور، کاال یا خدمت  

شده واقع در قیمرو گمرکیبخارج از مناطق       مشمول مالیات و عوار  را از مودیان مشمول و ثبت نام 

   مطالبه شده از سوی آنان خواهند بود.یاد شده  خریداری نمایند، مکیف به پرداخت مالیات و عوار

 موذولیت حون اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.

 علی عبکری

  ییس کل سازمان امو  مالیاتی کشو 

پاستتتخگو: دفتر فنی و اعتراضتتتات مودیان    مرجع  خارجی -2                  داخیی -1دامنه کاربرد:

 88805106معاونت مالیات بر ارزش افزوده تیفن:

تتتتتتاریتتتتتخ اجتتتتترا :  

04/09/1392 

 نحوه ابالغ: مرجع ناظر:   مدت اجرا : نامحدود
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