
 

 ۲۳۰/۹۷/۱۵۸بخشنامه: 

 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره  ۴/۱۰/۱۳۹۷مورخ  ۱۸۹۳ارسال رای شماره 

 ۲۰/۵/۱۳۹۳مورخ  ۶۱/۹۳/۲۰۰

 

 ۱۵۸/۹۷/۲۳۰شماره: 

 ۲۴/۱۱/۱۳۹۷تاریخ: 

 بخشنامه

 م ۱۳۱و۱۲۸و ۱۱۹و  ۱۰۵ماده  ۹۷ ۱۵۸  

مخاطبین/ 

 ذینفعان

 شهر و استان تهرانامور مالیاتی 

 ادارات کل امور مالیاتی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری  ۴/۱۰/۱۳۹۷مورخ  ۱۸۹۳ارسال رای شماره  موضوع

راجع به شمول  ۲۰/۵/۱۳۹۳مورخ  ۶۱/۹۳/۲۰۰مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 

اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد اتفاقی اشخاص  ۱۳۱نرخ ماده

 قانون مزبور ۱۱۹ماده طبق  حقوقی

مبنی  ۴/۱۰/۱۳۹۷مورخ  ۱۸۹۳به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 

ارسال می  به شرح ذیل برای اطالع و اقدام الزم ۲۰/۵/۱۳۹۳مورخ  ۶۱/۹۳/۲۰۰بر ابطال بخشنامه شماره

 گردد.:

فعالیتهای انتفاعی اشخاص حقوقی به استثنای مواردی که در  مستقیم مالیاتهای قانون ۱۰۵ ماده مبنای بر   

درصد اعالم شده است. یکی از  ۲۵این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ 

 ۱۱۹استثنائات حکم مقرر در این ماده مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی که نرخ آن به موجب ماده 

قانون مالیاتهای مستقیم استثناء شده و به تناسب  ۱۰۵مستقیم از حکم کلی مقرر در ماده  قانون مالیاتهای

 ۱۵قانون مالیاتهای مستقیم ) ۱۳۱میزان درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی مشمول نرخ های سه گانه مقرر درماده 

درآمدهای اتفاقی  درصد( قرار داده شده است. نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت نرخ مالیات بر ۲۵و ۲۰و

قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده است بخشنامه  ۱۰۵اشخاص حقوقی را کماکان مشمول حکم مقرر در ماده 



قانون تشکیالت و آیین  ۸۸و ماده  ۱۲ماده  ۱مذکور خالف قانون و خارج از اختیارات بوده و مستند به بند 

 ابطال می شود. ۱۳۹۲دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 

 

 نادر جنتی                                                                           

 معاون مالیاتهای مستقیم                                                                             

: تاریخ اجرا

از تاریخ صدور 

 رأی

 :اجرا مدت

 نامحدود

انتظامی مرجع ناظر:دادستانی 

 مالیاتی

 : فیزیکی/سیستمینحوه ابالغ

 

 مواد قانونی وابسته

یا انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران هایـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت۱۰۵ ماده  

 شود، پس ...از ایران تحصیل میخارج 

ـ درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بالعوض و یا از طریق معامالت محاباتی و یا به  ۱۱۹ ماده  

 عنوان دیگر ا... عنوان جایزه یا هر

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و  -۱۲۸ ماده  

 مقررات این فصل...هایی که طبق مالیات

ای نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه -۱۳۱ ماده  

 تا میزان ...-۱باشد به شرح زیر است : می
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