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 بخشنامه

  
   قانون مالیات بر ارزش افزوده 94 6

  
مخاطبین/ 

 ذینفعان

 روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران 

 مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

 مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

 ها مدیران کل محترم امور مالیاتی استان

 1393-3-5مورخ  200-93-29تاریخ اجرای بخشنامه شماره  موضوع

-200و به موجب پاسخ استعالم شماره     1393-3-5مورخ  200-93-29پیرو بخشنامه شماره   

از دیوان عدالت اداری مبنی بر این که حکم ماده       1393-11-27مورخ  138019-230-5000

 54409تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره ( قانون 13)

که از سوووی دیوان ابلان ندردیده اسووتر منری نخواهد بودر بنابراین بند   1388-5-26مورخ 

 گردد:( بخشنامه مذکور به شرح ذیل اصالح می2)

اقتصادیر مرجع  با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تناری ووو صنعتی و مناطق وی ه

ر سازمان مسئون مناطق ذیربط   ذیصالح صدور منوز فعالیت برای فعاالن اقتصادی حسب مورد    

ه عرضه کاال و ارائه خواهد بود. بنابراین شرط عدم شمون مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت ب

 فعاالن اقتصووادی در مناطق مذکور داشووتن منوز فعالیت از سووازمان مسووئون خدمات توسووط 

مناطق آزاد و وی ه حسووب مورد خواهد بود. بنابراین کهیه منوزهای صووادره توسووط سووازمان   

-7-1الزم االجرا شووودن قانون مالیات بر ارزش افزوده)ق از تاریخ صووودور با رعایت تاریخ مناط

( مناط اعتبار خواهد بود. بدیهی اسوووت منوزهای صوووادره پا از تاریخ بخشووونامه            1387

بایست ملابق نمونه پیوست بخشنامه صدراالشاره اعالم شده از        ( می1393-3-5صدراالشاره )  

 سوی سازمان امور مالیاتی کشور باشد.

هایی که به موجب مقررات قانونیر قابل طرح در سوووازد در مورد پروندهخاطر نشوووان می

های حل اختالف مالیاتی موضوووق قانون مالیات بر ارزش افزوده مراجع دادرسووی از جمهه هی ت



باشووودر نمایندگان هی ت های مذکور مود ند با رعایت م اد این بخشووونامه و لحان نمودن می

                                                                                                                                                                                              واقعیت امر اصدار رأی نمایند.
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 ن امور مالیاتی کشوررییس کل سازما
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 مرجع پاسخدویی: 

 دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده
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 های مغایرهای منسوخ: کهیه بخشنامه ها و دستورالعملبخشنامه

 


