آییي ًاهِ اجزایی تٌذ ( )6اس هادُ ( )42لاًَى هالیاتْای هستمین -هصَب 6611
مصًب َ 1372/12/24یأت يزیران
هادُ  6ـ استفادُ اس هؼافیت هالیاتی ًسثت تِ اهَالی کِ تزای ساسهاًْای هذکَر در تٌذّای
( )2( ٍ )4( ،)6هادُ ( )4لاًَى هالیاتْای هستمین هصَب  6611کِ اس ایي پس تِ اختصار لاًَى
ًاهیذُ هیشَد ،یا اهَر هٌذرج در تٌذ ( )6هادُ هشتَر هَرد ٍلف یا حثس یا ًذر ٍالغ گزدد یا
تِ هَجة ٍصیت ًاهِ لطؼی شذُ هَرد ٍصیت ٍالغ شذُ است هَکَل تِ رػایت همزرات سیز
خَاّذ تَد:
الف ـ در صَرتی کِ ٍلف یا حثس یا ًذر یا ٍصیت تزای ساسهاًْا ٍ هَسسات هٌذرج در
تٌذّای ( )2( ٍ )4( ،)6هادُ ( ) 4لاًَى تاشذ گَاّی السم هثٌی تز ایٌکِ هال در اختیار آًْا لزار
گزفتِاست  ،حسة هَرد تایذ تِ اهضای تاالتزیي همام اجزایی اس ساسهاًْا هَسسات هذکَر اخذ
ٍ تِ ضویوِ یک ًسخِ اس تصَیز یا رًٍَشت هصذق ٍلف ًاهِ یا حثس ًاهِ یا ًذرًاهِ یا ٍصیت
ًاهِ تِ ادارُ اهَر التصادی ٍ دارایی هحل تسلین شَد.
ب ـ در صَرتی کِ ٍلف یا حثس یا ًذر یا ٍصیت تزای اًجام اهَر هٌذرج در تٌذ ( )6هادُ ()4
لاًَى تاشذ تایذ گَاّی السم اس هزاجغ صالحیتذار دٍلتی یا شْزداری هزتَط یا هزجغ هَرد
لثَل دٍلت هثٌی تز اػوال ًظارت  ،اخذ ٍ تِ اًضوام ًسخِای اس تصَیز یا رًٍَشت هصذق
ٍلف ًاهِ یا حثس ًاهِ یا ًذر ًاهِ یا ٍصیت ًاهِ هؼتثز تِ ادارُ اهَر التصادی ٍ دارایی هحل
تسلین شَد.
 «با تًجٍ بٍ وظریٍ فقُاي محترم شًراي وگُبان بٍ شرح بیهالُاللیه (دریافت مالیات بر رقبات مًقًفات عام يخاص خالف شرع اوًر است ،اما مالیات بر درآمد اشكالي ودارد) ،بٍ استىاد قسمت ايل مادٌ  25قاوًن دیًان
عدالت اداري تصمیم شمارٌ  30/4/3442مًرخ َ 66/2/4یأت عمًمي شًراي عالي ابطال ميگردد( .رأي َیأت
عمًمي دیًان عدالت اداري ،مًرخ 2 :تیر  ،1375کالسٍ پريودٌ ،74/77 :شمارٌ دادوامٍ)56/75 :
هادُ  -4حك ًظارت دٍلت یا شْزداری یا هزاجؼی کِ هَرد لثَل دٍلت ٍالغ هیشًَذ تِ
یکیاس جْات سیز حاصل خَاّذ شذ:

الف ـ تِ هَجة لاًَى ایجاد شذُ یا تشَد.
ب ـ هستٌذ تِ ٍلف ًاهِ یا حثس ًاهِ یا ًذرًاهِ یا ٍصیت ًاهِ هؼتثز تاشذ.
ج ـ اس طزف هتصذی اهَر ٍلف ،حثسً ،ذر ٍ یا ٍصی دادُ شَد.
د ـ اًجام اهَر هٌذرج در تٌذ ( )6هادُ ( ) 4لاًَى تِ یکی اس ساسهاًْا ٍ هَسسات هذکَر
درتٌذّای ( )4( ٍ )6هادُ هشتَر هحَل شذُ تاشذ.
هادُ  6ـ ادارُ اهَر التصادی ٍ دارایی هحل هکلف است ظزف سی رٍس پس اس دریافت
گَاّیٌاهِ هَضَع تٌذّای الف ٍ ب هادُ ( )6ایي آییي ًاهِ گَاّی هؼافیت هالیاتی همزر در
هادُ ( )42لاًَىهالیاتْای هستمین را صادر ٍ تِ هتماضی تسلین کٌذ.
تثصزُ ـ هؼافیت هشتَر هاًغ اس اجزای تثصزُ ( )6هادُ ( ) 64لاًَى هالیاتْای هستمین ٍ هطالثِ
هالیات هتؼلمِ ًخَاّذ تَد.

