
 

 ۲۰۰/۹۸/۷بخشنامه: 

 

معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها) که در قبال انجام خدمات مشخص 

 نباشد( به سازمانهای وابسته به شهرداری

 

 ۲۰۰/۹۸/۷شماره: 

 ۱۳۹۸/۰۲/۰۲تاریخ: 

 بخشنامه

 الف قانون مالیات بر ارزش افزوده ۹۸ ۷  

  

 ذینفعانمخاطبین/ 

 رئیس 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

 مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

  

معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های  موضوع

ها) که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد( به سازمانهای شهرداری 

 وابسته به شهرداری

  

 نهاینظر به ابهام مطرح شده درخصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت کمک های شهرداری ها به سازما

 ۱۳۹۷/۰۸/۱۹مورخ  ۲۰۱-۲۱وابسته از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست صورتجلسه شماره 

چنانچه »  ینکه:( قانون مالیات های مستقیم مبنی بر ا۲۵۵( ماده )۳مالیاتی دراجرای بند )شورای عالی 

 وجوه دریافتی سازمانهای مذکور از شهرداری به موجب قوانین یا بودجه مصوب شهرداری ها

افتی ) به استثنای وجوه دریافتی که در قبال انجام خدمات مشخص می باشد( دری   انجام گیرد

رزش افزوده او سایر مقررات قانون مالیات بر  ۵و  ۳، ۱انطباق با تعاریف مقرر در مواد، مذکور در 

نبوده و لذا مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی 

 .گردد می ابالغ مقتضی اقدام و برداری بهره جهت «باشد

  



                                                                                          

           

 محمدقاسم پناهی                                                                                              

 سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور                                                                                  

 دامنه کاربرد:

 خارجی:* -۲     داخلی:*-۱

 مرجع پاسخگویی:

 ارزش بر مالیات مودیان اعتراضات و فنی دفتر 

 افزوده

 ۰۲۱-۳۸۴۹۴۱۰۶تلفن: 

  

بخشنامه های 

 :منسوخ

 :تاریخ اجرا

  

 مرجع ناظر:

 انتظامی مالیاتیدادستانی 

 :نحوه ابالغ

 فیزیکی/سیستمی

  

  

  

 مواد قانونی وابسته

  عرضه کاالها وارائه خدمات در ایران وهمچنین واردات وصادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد. -۱ ماده  

... 

ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کاالها وخدمات عرضه شده با ارزش کاالها وخدمات خریداری یا تحصیل  -۳ ماده  

 ><...b...< a=<>""/b>شده در یک دوره معین می باشد.

 ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء می باشد. -۵ ماده  

... 
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