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 لغایت آذر ماه  9911وکار از ابتدای سال مصوبات مرتبط با تسهیل فضای کسبنگاهی به اهم 

 

 

 مقدمه

ای کرد که در مقایسه ایران با آن مواجه شد، اقتصاد کشور را وارد فضای تازه 7931یی که از ابتدای سال دور جدید تحریمها

نوع تحریم متفاوت بود و معافیتهایی که تحریمهای با دوره قبلی تحریمها، تجربه جدیدی بود. تجربه جدید از این منظر که 

 خام و ... لحاظ کرده بود کالً برداشته شد. ها نظیر صادرات نفتبرخی عرصه قبلی برای ایران در

با نام ویروس کرونا وارد ایران شد که با شیوه مدیریت نامناسب که از همان نیز پدیده جدیدی  7931در انتهای سال 

الخصوص بخش خدمات وارد کرد روزهای اول با این ویروس در پیش گرفته شد، خسارات زیادی را به اقتصاد ایران و علی

منفی ارزیابی شود و  0202و پاندومی شدن این ویروس در کل دنیا و ایران باعث گردید نرخ رشد اقتصاد دنیا در سال 

درصد مواجه شود. در چنین  3شود از نرخ رشد اقتصادی بیش از منفی بینی میاقتصاد ایران نیز به تناسب این وضعیت، پیش

دولت تصمیم گرفت با اتخاذ یک سلسله رویکردها و تصمیمات در کم اثر کردن تأثیر  7933شرایطی و از ابتدای سال 

 جدی بعمل آورد.ویروس کرونا اقدامات 

در این مجموع که پیش روی شما قرار دارد تالش شده است آن دسته از مصوباتی که در مجموع دولت، سران قوا و شورای 

 به صورت غیرمحرمانه تصویب 7933تا آذر  7933هماهنگی اقتصادی به منظور بهبود وضعیت اقتصاد کشور از ابتدای سال 

رسانی خدمت شما ارائه گردد تا بخش خصوصی بتواند از ظرفیتهای مربوط به اطالعبرای  آوری وجمع ،ابالغ شده است و

 مند شوند.ها، اهداف و سیاستهای حوزه فعالیت خود بهرهآن مصوبات برای پیشبرد برنامه
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 فهرست مصوبات

 کشور مالی نظام ارتقای و پذیر رقابت تولید موانع رفع قانون 02 ماده اجرایی نامه آیین اصالح 

 79/0/7933 مورخ اقتصادی هماهنگی عالی شورای جلسه هشتمین و چهل مصوبات 0 بند ابالغمربوط به  بخشنامه 

 کشور کل 7933 سال بودجه قانون واحده ماده 73 تبصره اجرایی نامه آیین مالیاتی حکم ابالغ درخصوص بخشنامه 

 بر مبنی اداری عدالت دیوان عمومی هیات 793307۶ مورخ 710 الی 7۶3 شماره دادنامه ابالغ درخصوص بخشنامه 

 7931720۰ مورخ ص 022317۰۶ شماره بخشنامه ابطال

 ارزش بر مالیات قانون و مستقیم مالیاتهای قانون موضوع بخشش قابل مالیاتی جرایم بخشودگی درخصوص بخشنامه 

 افزوده

 و مستقیم مالیاتهای قانون موضوع 7931 ماه اسفند بخشش قابل جرایم بخشودگی مهلت تمدید درخصوص بخشنامه 

 افزوده ارزش بر مالیات قانون

 کرونا بیماری با مبارزه ملی ستاد 7931700۶ مورخ جلسه مصوبه ابالغ درخصوص مالیاتی امور سازمان بخشنامه 

 شماره و 793373 مورخ هـ۵۵۶0۵ ت313 شماره های تصویبنامه ابالغ موضوع مالیاتی امور سازمان بخشنامه 

 وزیران محترم هیات 793390۵ مورخ هـ۵۵۶0۵ ت03172

 9/9/7933 مورخ اقتصادی هماهنگی عالی شورای جلسه پنجاهمین مصوبات ۰ بند ابالغ موضوع بخشنامه 

 اداری عدالت دیوان عمومی هیات 01/9/7933 مورخ 332331232۵172۰۶۰ شماره دادنامه ابالغ موضوع بخشنامه 

 0/9/791۵ مورخ 1102 شماره بخشنامه ابطال بر مبنی

 موعدهای درخصوص 1/0/7933 مورخ کرونا مدیریت ملی ستاد جلسه هفدهمین مصوبات ابالغ موضوع بخشنامه 

 افزوده ارزش بر مالیات قانون و مستقیم مالیاتهای قانون مقرر

 گروههای از مالیاتی حمایت 79/70/7931 مورخ اقتصادی هماهنگی عالی شورای مصوبه ابالغ موضوع بخشنامه 

 کرونا ویروس شیوع سبب به دیده آسیب اقتصادی

 مصوب مستقیم مالیاتهای قانون اصالحی 3۵ ماده موضوع اجرایی نامه آیین 9 و 0 مواد اصالح موضوع بخشنامه 

97/۰/793۰ 



 

3 
 

 قابل مالیاتی جرایم بخشودگی موضوع 02/9/7933 مورخ 02233۵23 شماره دستورالعمل الحاقیه موضوع بخشنامه 

 افزوده ارزش بر مالیات قانون و مستقیم مالیاتهای قانون موضوع بخشش

 افزوده ارزش بر مالیات قانون و مستقیم مالیاتهای قانون موضوع بخشش قابل جرایم بخشودگی موضوع بخشنامه 

 اصالحی 722 ماده تبصره اجرای در مشاغل صاحبان از برخی 7931 سال عملکرد مقطوع مالیات موضوع بخشنامه 

 7931 سال بودجه قانون 1 تبصره ه بند به توجه با و مستقیم مالیاتهای قانون97/۰/793۰ مصوب

 اعمال مشمول توأمان مؤدی که مواردی در مستقیم مالیاتهای قانون 72۵ ماده نرخ اعمال نحوه موضوع بخشنامه 

 باشد می مستقیم مالیاتهای قانون 72۵ ماده 1 و ۶ های تبصره موضوع نرخ در تخفیف

 غیرواقعی صورتحسابهای به رسیدگی نحوه موضوع بخشنامه 

 ایران صادرات ضمانت صندوق خدمات کارمزد نرخهای بسته اصالح درخصوص تصویبنامه 

 آزاد مناطق محدوده در شهری خدمات عوارض دریافت و محاسبه نامه شیوه الف بند اصالح درخصوص تصویبنامه 

 صنعتی – تجاری

 مالیاتهای قانون اصالحی 790 ماده د بند اجرایی نامه آیین 7 ماده الف بند به عبارتی الحاق درخصوص تصویبنامه 

 کشور مالی نظام ارتقای و پذیر رقابت تولید موانع رفع قانون 97 ماده موضوع مستقیم

 دوره طول در خصوصی بخش به واگذارشده اماکن بهای اجاره کامل بخشودگی یا امهال درخصوص تصویبنامه 

 کرونا ویروس انتشار از جلوگیری به مربوط تعطیلی

 بیماری شیوع اثر در آسیب بیشترین دچار اقتصادی کارهای و کسب های رسته و بخشها تعیین درخصوص تصویبنامه 

 کرونا

 همان بدهی با ایران برق شبکه مدیریت دولتی شرکت از متقاضی اشخاص مطالبات تهاتر درخصوص تصویبنامه 

 کشور مالیاتی امور سازمان به اشخاص

 9/9/79339 مورخ اقتصادی هماهنگی عالی شورای جلسه پنجاهمین مصوبات 0 بند ابالغ درخصوص خشنامهب 

 وزیران محترم هیات 03/0/7933 مورخ ه ۵1۶۶2 ت7371۶ شماره تصویبنامه ابالغ درخصوص خشنامهب 

 واقعی غیر حسابهای صورت به رسیدگی در اجرایی اقدامات درخصوص خشنامهب 

 به توجه با جاری سال ماه اردیبهشت در سازمان عملیاتی برنامه اولویتهای موضوع مالیاتی امور سازمان دستورالعمل 

 کرونا بیماری شیوع

 7۶3 ماده موضوع های جریمه مطالبه منظور به مودیان صادره صورتحسابهای دقیق بررسی لزوم موضوع دستورالعمل 

 9/۰/793۰ مصوب اصالحیه مستقیم مالیاتهای قانون 7۶3 ماده و 79127701 اصالحیه مستقیم مالیاتهای قانون مکرر
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 قطعی افزوده ارزش عوارض و مالیات بستانکاری مانده انتقال چگونگی درخصوص اقدام نحوه موضوع دستورالعمل 

 سنیم سامانه به افزوده ارزش سامانه از پرونده انتقال از قبل مالیاتی دوره آخرین شده

 قانون اصالحی 790 ماده د بند اجرایی نامه آیین 7 ماده الف بند به عبارتی الحاق درخصوص تصویبنامه-فروردین 

 کشور مالی نظام ارتقای و پذیر رقابت تولید موانع رفع قانون 97 ماده موضوع مستقیم مالیاتهای

 کشور های کارخانه تعطیل از جلوگیری و صنعتی حمایت قانون اصالح الیحه 

 آن بعدی اصالحات با - 7911 مصوب - افزوده ارزش بر مالیات قانون تمدید الیحه 
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 464: شماره دادنامه 

 9311؍3؍72 :تاریخ دادنامه

 1297079: شماره پرونده

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مرجع رسیدگی

 آقای بهمن زبردست: شاکی

معاون  5331؍3؍8-2288ابطال بخشنامه شماره : موضوع شکایت و خواسته

 درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

معاون  9320؍3؍7-7779بخشنامه شماره ابطال  شاکی به موجب دادخواستی: گردش کار 

را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته  درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

 :اعالم کرده است که

قانون مالیات های مستقیم، آراء هیأتهای حل اختالف مالیاتی بدوی  742براساس ماده  " 

ست روز از تاریخ ابالغ رأی، از طرف االجراء است، مگراینکه ظرف مدت بی قطعی و الزم

از آنجا که مؤدی در . مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار بگیرد

پذیرفته شدن اعتراضش نفع مشخص مادی داشته، قانونگذار جهت رعایت حقوق دولت و 

داخت جلوگیری از اعتراض بدون دلیل قانونی مؤدی که با هدف به تعویق انداختن پر

گردد، مالیات، باعث اتالف وقت هیأتهای حل اختالف مالیاتی و تضییع حقوق دولت می
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همین ماده مقرر داشته که در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء  6در تبصره 

هیأتهای بدوی و هیأتهای تجدیدنظر مردود اعالم شود، برای هر مرحله معادل یک درصد 

ی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، تفاوت مالیات موضوع رأ

شود و با همین منطق، ازآنجا که مأموران مالیاتی مربوط،  گرفته می هزینه رسیدگی در نظر

نفع مشخص مادی در این خصوص نداشته و از به تعویق افتادن پرداخت مالیات هم سودی 

م تبعات قانونی متوجهشان نگردیده برند، بالطبع در صورت رد شدن اعتراضشان ه نمی

مقرر شده است که در صورت رد اعتراض مأموران  7779معهذا در بخشنامه شماره . است

مالیاتی نیز، دادستانی انتظامی مالیاتی مأمورین فوق را به علّت اعتراض غیرموجه تحت 

یید کرده است، پیگرد قانونی قرار خواهد داد و ممیز کل مالیاتی هم که مفاد اعتراض را تأ

مؤاخذه خواهد شد و البته در این گونه موارد، همان طور که مؤدیان مالیاتی به حکم ماده 

به علّت رد شکایت مشمول پرداخت هزینه رسیدگی می شوند، دادستانی انتظامی  769

مالیاتی نیز ممیزین کل مالیاتیرا به علّت شکایت غیرموجه و اتالف وقت و تأخیر در 

ضمن آن که مشخص . پرونده امر، تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد مختومه شدن

نیست که بدون وجود قوانین معین، دادستانی انتظامی مالیاتی براساس چه قانونی مأمورانی 

لذا با عنایت به قاعده قبح . را که اعتراضشان رد شده، تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد

جرم و مجازات، به دلیل مغایرت این دو فراز نقل شده از  عقاب بالبیان و اصل قانونی بودن

قانون مالیات های مستقیم، درخواست حذف و ابطال این  742با ماده  7779بخشنامه شماره 

  ".دو فراز از بخشنامه مذکور را دارم

 :متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است 
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ممیز و سر ممیز )مورین تشخیص به طوری که مالحظه می شود اکثر قریب به اتفاق مأ "

درآمد یا ارزش )همین که به موجب رأی هیأت حل اختالف بدوی مبنای مالیات ( مالیاتی

ماده  7درصد تعدیل می شود، به استناد بند  799موضوع برگ تشخیص بیش از ( دارایی

و اصالحیه بعدی آن مبادرت به  9366قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند  742

اض و ارجاع پرونده به هیأت حل اختالف مالیاتی تجدیدنظر می نمایند، در صورتی اعتر

 :که

آن لزوم قانونی مبنی بر اعتراض مأمورین تشخیص به رأی  7و بند  742از صدر ماده : اوالً 

آراء هیأتهای حل اختالف مالیاتی بدوی، :ً ثانیا. هیأت حل اختالف بدوی مستفاد نمی شود

عنداللزوم تحقیقات کافی در خصوص  ه داللت دقیق به مفاد اعتراضات وبه ویژه آرایی ک

آنها و با توجه به ماهیت موضوعات مورد اختالف و به نحو مستدل و منطقی و توجیهات 

. از حیث تعیین درآمد واقعی صادر می گردد 771کافی و رعایت قسمت اخیر ماده 

تراض واقع شوند، زیرا به طور مسلّم بنابراین قانونی و صحیح و موجه نیست که مورد اع

هیأتهای حل اختالف مالیاتی تجدیدنظر آراء هیأتهای حل اختالف بدوی را که با اوصاف 

ها و  فوق صادر شده اند، تأیید خواهند نمود و امور، کاهش سرعت مختومه شدن پرونده

اری و حفظ قطعیت مالیات و تأخیر غیرموجه و اجتناب از بروز مشکالت یاد شده و برقر

 :انتظام امور و اتّخاذ رویه واحد مقرر می دارد

در  746وفق ماده ( ممیز و سر ممیز مالیاتی بر حسب مورد)مأمورین تشخیص مالیات  -9 

هیأت حل اختالف مالیاتی شرکت و دفاع از برگهای تشخیص صادره را که به منزله دفاع 

ص در مواردی که مبلغ مالیات حائز از شئون و حیثیت شغلی خودشان نیز می باشد به خصو
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بدون % 79اهمیت است، عهده دار شوند و متعاقباً از اعتراض به صرف تعدیل بیش از 

 .دالیل موجه و قانونی اکیداً خودداری نمایند

هرگاه به نظر مأمورین تشخیص اعتراض به آراء هیأت حل اختالف مالیاتی بدوی به  -7 

قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین و مقررات بر )لحاظ عدم رعایت قوانین موضوعه 

و عدم توجه به ماهیت موضوع اختالف و عدم احراز واقعیت ( حسب مورد و نوع پرونده

امر از طرف هیأت حل اختالف مالیاتی بدوی ضروری و قانوناً اجتناب ناپذیر باشد، الزاماً 

به قوانین موضوعه و دالیل و مدارک اعتراض باید کامالً به نحو مستدل و موجه و مستند 

کافی و اطالعات متقن و غیر قابل تردید و انکار تهیه و ممیز کل مالیاتی ذیربط نیز که 

مسئولیت حسن اجرای قانون را به عهده دارد باید مفاد آن را  773حسب قسمت اخیر ماده 

مالیاتی تجدیدنظر  بدیهی است هیأتهای حل اختالف. با دالیل موجه و قانونی تأیید نماید

اعتراضاتی راکه واجد اوصاف فوق نباشند، به ویژه اگر مأمورین تشخیص در هیأت حل 

اختالف بدوی حاضر نشده و از تشخیص خود دفاع نکرده و توضیحات الزم را به طور 

مکتوب نداده باشند، مورد توجه قرار نخواهد داد و در نتیجه آراء صادره از هیأت حل 

که مؤدیان مالیاتی  در این صورت همان طور. تی بدوی را تأیید خواهد نموداختالف مالیا

به لحاظ اعتراض غیرموجه مشمول پرداخت جریمه می شوند،  742ماده  9به موجب تبصره 

دادستانی انتظامی مالیاتی نیز مأمورین را به علّت اعتراض غیرموجه تحت پیگرد قانونی قرار 

هم که مفاد اعتراض را تأیید کرده است، مؤاخذه خواهد  خواهد داد و ممیز کل مالیاتی

 .شد

ممیزین کل مالیاتی نیز نباید بر حسب عادت و رویه مرسوم بدون دالیل موجه و  -3 

قانونی و با کاربرد الفاظ و عبارات کلّی و مبهم از آراء هیأتهای حل اختالف مالیاتی 
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لکه به لحاظ تجربیات و آگاهی کاملی تجدیدنظر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمایند، ب

که از قوانین موضوعه دارند و با مالحظه اینکه هیأتهای حل اختالف مالیاتی به حکم قانون 

مکلّف به ورود در ماهیت و احراز واقعیت و صدور رأی براساس آن هستند، شکایات 

ط و اوصاف مقرر در واصله از طرف آنها به شورای عالی مالیاتی الزاماً باید از کلّیه شرای

برخوردار و به نقض قوانین و مقررات موضوعه با قید عنوان قوانین و مواد  706و  709مواد 

تبصره های مربوط و یا نقض رسیدگی با مشخص کردن اینکه رأی در چه قسمتی و از چه 

مسلّماً هرگاه شکایات . جهاتی نقض رسیدگی دارد، ضمن شکایات تصریح شده باشد

طرف ممیزین کل به شورای عالی مالیاتی واجد اوصاف فوق نباشد، شعب واصله از 

شورای عالی مالیاتی رد شکایات و استواری آراء هیأت حل اختالف مالیاتی را اعالم 

به  769البته در این گونه موارد همان طور که مؤدیان مالیاتی به حکم ماده . خواهند نمود

یدگی می شوند، دادستانی انتظامی مالیاتی نیز علّت رد شکایت مشمول پرداخت هزینه رس

ممیزین کل مالیاتی را به علّت شکایت غیرموجه و اتالف وقت و تأخیر در مختومه شدن 

  ".پرونده امر تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب  

 :توضیح داده است که 9312؍99؍99-ص؍797؍74217الیحه شماره 

قانون مالیات های مستقیم، برگ تشخیص مالیات باید متکی به  732براساس مفاد ماده  " 

ماده  7و قسمت اخیر بند  9دالیل و اطالعات کافی باشد و با اتّخاذ وحدت مالک از بند 

اسناد و مدارک و دالیل کافی  استناد به همین قانون، اقدامات مأموران مالیاتی باید با 729

بر همین اساس، با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق مأموران تشخیص به . انجام شود

درآمد یا )صرف اینکه به موجب رأی هیأت حل اختالف مالیاتی بدوی، مبنای مالیات 
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درصد تعدیل شده است، بدون ارائه  79موضوع برگ تشخیص بیش از ( ارزش دارایی

ل موجه قانونی مبادرت به اعتراض نموده و پرونده را به هیأت حل اختالف تجدیدنظر دالی

ارجاع می دهند و لذا در این بخشنامه مقرر شده است که در صورت طرح اعتراض 

غیرموجه، دادستان انتظامی مالیاتی اقدام به تعقیب مأمورین مالیاتی می نماید و برخالف 

موران فوق صرفاً رد شدن اعتراض آنها در هیأت استنباط شاکی، مبنای تعقیب مأ

بخشنامه مورد شکایت هم به لزوم ارائه دلیل تصریح  3تجدیدنظر مالیاتی نیست و در بند 

تواند اعمال حق  قانون اساسی، هیچ کس نمی 49ضمن آن که، به موجب اصل . شده است

ریت خدمات کشوری بر قانون مدی 19خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و طبق ماده 

رعایت انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی در 

هنگام انجام وظایف تأکید شده و به همین دلیل، در بخشنامه مورد اعتراض با توجه به 

 اینکه مأمورین مالیاتی نمی توانند به بهانه اعمال حق منجر به اتالف وقت و اطاله دادرسی

  ".شوند، مقرراتی در خصوص جلوگیری از این موارد پیش بینی شده است

با حضور رئیس و معاونین  9311؍3؍72 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 

دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از 

 .أی مبادرت کرده استبحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور ر

 رأی هیأت عمومی

آراء هیأتهای حل اختالف مالیاتی بدوی »: قانون مالیات های مستقیم 742به موجب ماده 

االجرا است، مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ رأی براساس  قطعی و الزم

از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا این قانون و تبصره های آن به مؤدی، ( 793)ماده 

جهت رسیدگی به هیأت  مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده
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» : همین ماده 6همچنین برمبنای تبصره « ...حل اختالف مالیاتی تجدیدنظر احاله خواهد شد

حل اختالف در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأتهای بدوی از طرف هیأت 

مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأتهای تجدیدنظر از طرف شعب 

شورای عالی مالیاتی مردود اعالم شود، برای هر مرحله معادل یک درصد تفاوت مالیات 

موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی 

نظر به اینکه براساس تبصره « .ؤدی مکلّف به پرداخت آن خواهد بودتعلّق می گیرد که م

فوق، صرفاً در صورت رد شکایت مطرح شده توسط مؤدیان مالیاتی هزینه رسیدگی 

شود و در قوانین و مقررات مربوطه به اعمال مجازات یا اخذ  مشخصی از آنها دریافت می

ا تصریحی نشده، لذا مقرره مورد جریمه از مأموران مالیاتی در صورت رد اعتراض آنه

شکایت که برمبنای آن مقرر شده است که در صورت رد اعتراض مأموران مالیاتی، 

دادستانی انتظامی مالیاتی مأمورین فوق را به علّت اعتراض غیرموجه تحت پیگرد قانونی 

شد، قرار خواهد داد و ممیز کل مالیاتی هم به دلیل تأیید مفاد اعتراض مؤاخذه خواهد 

و ماده  97ماده  9بند  خالف قانون و خارج از اختیار مرجع صادرکننده آن است و مستند به

ابطال می  9317مصوب سال  قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 77

  ./شود

  

 محمدکاظم بهرامی 

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
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