
 

 ص/۲۰۰/۹۷/۱۳۲بخشنامه: 

 

 در پرونده طرح موارد در مستقیم هایمالیات قانون( ۲۴۷) ماده (۶) تبصره لزوم پرداخت هزینه رسیدگی موضوع

 مالیات کاهش و مکرر( ۲۵۱) ماده موضوع هیأت

 

 ص/۱۳۲/۹۷/۲۰۰شماره: 

 ۲۶/۰۹/۱۳۹۷تاریخ: 

 بخشنامه

 م های مستقیم( قانون مالیات ۲۴۷( ماده )۶تبصره ) ۹۷ ۱۳۲  

مخاطبین/ 

 ذینفعان

 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

های ( قانون مالیات۲۴۷( ماده )۶)لزوم پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره  موضوع

( مکرر و کاهش ۲۵۱مستقیم در موارد طرح پرونده در هیأت موضوع ماده )

 مالیات

( ماده ۳ی عالی مالیاتی که در اجرای بند )شورا ۱۹/۰۸/۱۳۹۷مورخ  ۲۰۱-۲۲به موجب صورتجلسه شماره 

موضوع  پرداخت هزینه رسیدگی( قانون مالیات های مستقیم اقدام گردیده است، در خصوص تکلیف ۲۵۵)

که  ( مکرر۲۵۱ه )( قانون مالیاتهای مستقیم در موارد طرح پرونده در هیأت موضوع ماد۲۴۷( ماده )۶تبصره )

ماده  با توجه به ماهیت رسیدگی هیأت های موضوع :دارد می مقرر ;گرددمنجر به کاهش مالیات می

ی شورا ۲۹/۰۸/۱۳۹۵مورخ  ۲۰۱-۱۰سه شماره ( مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، مفاد صورتجل۲۵۱)

، قابل تسری به ۲۱/۱۲/۱۳۹۵مورخ  ۱۰۸/۹۵/۲۳۰عالی مالیاتی موضوع پیوست بخشنامه شماره 

 پرونده های مطرح شده در هیأت های مذکور نخواهد بود.



براین اساس هرگاه رأی هیأت حل اختالف مالیاتی تجدید نظر که منجر به رد شکایت مودی شده 

( مکرر به هر دلیل منجر به کاهش مالیات گردد موجبی برای ۲۵۱توسط هیأت موضوع ماده )است، 

( قانون مذکور ( از سوی مودی نمی ۲۴۷( ماده )۶عدم پرداخت هزینه رسیدگی) موضوع تبصره)

 باشد .

  

  

 ژادسید کامل تقوی ن                                                                      

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور                                                                        

  

مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان  خارجی* -۲   داخلی:* -۱دامنه کاربرد:

 مالیات بر ارزش افزوده

 ۰۲۱-۳۸۴۹۴۱۰۶تلفن: 

  

بخشنامه 

 :های منسوخ

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی  :تاریخ اجرا

 مالیاتی

 : فیزیکی/سیستمینحوه ابالغ

  

 مواد قانونی وابسته

مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ آراء هیأتهای حل اختالف مالیاتی بدوی قطعی و الزم االجراء است.  -۲۴۷ ماده  

 ...۲۰۳) ماده رأی بر اساس

، به استناد مالیاتیاز تاریخ ابالغ رأی قطعی هیأت حل اختالف توانند ظرف یک ماه ـ مودی یا ادارة امور مالیاتی می۲۵۱ ماده  

 رعایت قوانین و مقرر...عدم 

های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح و مالیاتهای قطعی موضوع این قانون مکرر ـ در مورد مالیات ۲۵۱ ماده  

 ادعای غیرعادالنه بودن ... بهنباشد و 

های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد های قطعی موضوع این قانون و مالیاتدر مورد مالیات -مکرر ??? ماده  

 دن مالو به ادعای غیر عادالنه بو
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