
 اطالحي لبًَى هبليبتْبي هستمين، هظَة (139) ( هبز3ُبهِ اخطايي هَضَع تجظطُ )ً آييياظ 
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 َیأت يزیران 30/11/1381مصًب 

 

 

  (139الف( هبزُ ))فيت هَضَع ثٌس  هؼب -فظل اٍل

زض هَضز ثمبع هَطَف وِ  بًططف (139)ت هبليبتي هَضَع ثٌس )الف( هبزُ هؼبفي -1هبزُ 

، هبليبتي وشَض اػالم هي شَزفْطست آًْب تَسظ سبظهبى اٍلبف ٍ اهَضذيطيِ ثِ سبظهبى اهَض 

 س.، ثط ػْسُ سبظهبى يبز شسُ هي ثبشاّس ثَز. تشريض سبيط ثمبع هتجطوِخبضي ذَ

بر رقبات مًقًفات عام ي الُاللیه )دریافت مالیات  تًجٍ بٍ وظریٍ فقُاي محترم شًراي وگُبان بٍ شرح بیهبا »

قاوًن دیًان  25بٍ استىاد قسمت ايل مادٌ  ،خاص خالف شرع اوًر است، اما مالیات بر درآمد اشكالي ودارد(

د. )رأي َیأت گرد َیأت عمًمي شًراي عالي ابطال مي 4/2/69مًرخ  3442/4/30عدالت اداري تصمیم شمارٌ 

 (75/56شمارٌ دادوامٍ: ، 77/74کالسٍ پريودٌ: ، 1375تیر  2 عمًمي دیًان عدالت اداري، مًرخ:

 (139( هبزُ ) ؼبفيت هَضَع ثٌس )زه -فظل زٍم 

 عجك تشريض شَضاي هسيطيت حَظُ ػلويِ لن اظ خولِ هساضس هساضسي وِ لجالً -2هبزُ 

ّسايبي زضيبفتي ًمسي ٍ  ًسجت ثِ ووىْب ٍ ،شٌبذتِ شًَس  ػلَم اسالهي شٌبذتِ شسُ يب ثؼساً

 س.پطزاذت هبليبت هؼبف هي ثبشٌ غيط ًمسي اظ

شَضاي هسيطيت  يسيأسبل، هٌَط ثِ ت استفبزُ اظ هؼبفيت هبليبتي هعثَض ثطاي ّط -1تجظطُ 

حَظُ ػلويِ لن هجٌي ثط تساٍم فؼبليت هسضسِ زض ظهطُ ػلَم اسالهي است وِ ثبيس حساوثط تب 

 ز.پبيبى تيطهبُ سبل ثؼس ثِ ازاضُ اهَض هبليبتي هطثَط تسلين گطز

ػبم بت هبليبتي هَلَفهَلَفبت هتؼلك ثِ هساضس يبز شسُ خْت استفبزُ اظ هؼبفيت  -2جظطُ ت

يي ًبهِ هَضز ًظبضت شؼت تحميك سبظهبى اٍلبف ٍ اهَض يشطح فظل پٌدن ايي آِ هي ثبيس ث

يسيِ ثِ سبظهبى اٍلبف يِ تبيهَطَف ًيع اضاذيطيِ ٍالغ شًَس ٍ شطط هؼبفيت زضآهس هَلَفبت 



( اطالحي 139هطثَط ز ضاهَض هصوَض زض ثٌس )ح( هبزُ )ٍ اهَض ذيطيِ هجٌي ثط ططف زضآهس 

 ز.يي ًبهِ ذَاّس ثَيآ( ايي 8ٍفك هبزُ )

 (139يت هَضَع ثٌس )ُ( هبزُ )هؼبف -فظل سَم 

شٌبذتِ شسُ يب ت ٍظيطاى خعء ًْبزّبي اًمالة اسالهي أًْبزّبيي وِ عجك ًظط ّي -3 هبزُ

وىْب ٍ ّسايبي زضيبفتي ًمسي ٍ غيط ًمسي اظ پطزاذت هبليبت هؼبف هي ، ًسجت ثِ وثشًَس

 س.ثبشٌ

 (139) ( هبزُهؼبفيت هَضَع ثٌس )ٍ -فظل چْبضم

هَلَفبت طف ػوطاى ٌسٍق ػوطاى هَلَفبت وشَض وِ ثِ طآى لسوت اظ زضآهس ط -4هبزُ 

م هجٌي ثط هشطٍط ثط ايٌىِ ّط سبل گَاّي الظ، وشَض ثطسس، اظ پطزاذت هبليبت هؼبف است

ططف زضآهس طٌسٍق زض اهَض يبز شسُ تَسظ سبظهبى اٍلبف ٍ اهَض ذيطيِ طبزض ٍ حساوثط تب 

 .پبيبى تيطهبُ سبل ثؼس ثِ سبظهبى اهَض هبليبتي وشَض تسلين گطزز

 (139( هبزُ )هؼبفيت هَضَع ثٌس )ح -فظل پٌدن

ًبهِ  ثطاثط هفبز ٍلفآى لسوت اظ زضآهس هَلَفبت ػبم وِ عجك هَاظيي شطػي ٍ  - 5هبزُ 

( هي ضسس اظ پطزاذت هبليبت هؼبف 139طثَط ثِ هظطف اهَض هصوط زض ثٌس )ح( هبزُ )ّبي ه

 :ىِايٌ است هشطٍط ثط

، لبثل لجَلهساضن  طَضتحسبة زضآهس ٍ ّعيٌِ ّط سبل هبلي هَلَفِ هتىي ثِ اسٌبز ٍ -الف 

 ز.َض ذيطيِ هطثَط تسلين شَهبُ پس اظ پبيبى سبل هبلي ثِ ازاضُ اٍلبف ٍ اه 4حساوثط تب 

ييسيِ أاًضوبم تازاضات اٍلبف ٍ اهَض ذيطيِ هطثَعِ ًسرِ اي اظ طَضتحسبة هعثَض ضا ثِ  -ة

( 139) ثٌس )ح( هبزُالظم هجٌي ثط ططف ول يب ثؼض زضآهس هَلَفِ زض اهَض هٌسضج زض 

آهس ٍ ضلن ضب شوط زليك هجبلغ ول زثهستمين )لبًَى هبليبتْبي  -27/11/1380هظَة -اطالحي 

( ظطف شش هبُ اظ تبضيد ٍطَل طَضتحسبة ثِ ازاضُ اهَض هبليبتي ططف شسُ زض اهَض هعثَض

 س.هحل هَلَفِ تسلين ًوبي

هَلَفبتي وِ هتَلي هٌظَص التَليِ زاضًس ًيع خْت ثطذَضزاضي اظ هؼبفيت هبليبتي  -تجظطُ

 ز.يي ًبهِ ذَاٌّس ثَييي آزض اهلعم ثِ ضػبيت همطضات لبًَى هبليبتْبي هستمين ٍ ضَاثظ همطض 



 (139ؼبفيت هَضَع ثٌس )ط( هبزُ )ه -فظل ششن

هَسسبت ذيطيِ ٍ ػبم الوٌفؼِ زض طَضتي هي تَاًٌس اظ هؼبفيت هبليبتي هَضَع ايي  -6هبزُ 

 س:ثٌس استفبزُ ًوبيٌس وِ ٍاخس شطايظ ظيط ثبشٌ

اًتفبػي ثَزى آى ًيع زض غيط  تحت يىي اظ ػٌبٍيي فَق ثِ ثجت ضسيسُ ٍبً هَسسِ ضسو -الف

 س.اسبسٌبهِ تظطيح شسُ ثبش

هظبضف اهَض يبز ووىْب ٍ ّسايبي زضيبفتي ًمسي ٍ غيط ًمسي آًْب ثِ هَخت اسبسٌبهِ ثِ  -ة

ثطسس ٍ  -27/11/1380هظَة  -هستمين ( اطالحي لبًَى هبليبتْبي 139( هبزُ )شسُ زض ثٌس )ح

 .شَز تأييسي ًبهِ يي( ايي آ9( الي )7از )عجك هَايي اهط تَسظ سبظهبى اهَض هبليبتي وشَض 

عجمبت اٍل ٍ زٍم هتضوي ايي هَضَع ثبشس وِ هَسسبى ٍ ٍاثستگبى  بًططيحاسبسٌبهِ آًْب  -ج

ت اهٌب ٍ هسيطاى آًْب هجبزضت ثِ اًدبم هؼبهلِ ثب هَسسِ أايي لبًَى ٍ ّي (18َضَع هبزُ )، هآًبى

 س.ًٌوبي

ثبشس وِ هَسسبى يب طبحجبى سطهبيِ حك ّيچگًَِ  حبوي اظ ايي اسبسٌبهِ هَسسِ ططيحبً -ز

ًمسي ضا ًساضًس ٍ ثؼس اظ  ثطزاشت ٍ يب ترظيض اظ هحل ووىْب ٍ ّسايبي زضيبفتي ًمسي ٍ غيط

، زاضايي هَسسِ ثِ سبظهبى ثْعيستي وشَض يب يىي اظ هَسسبت زٍلتي ٍ يب هَسسبت اًحالل

 ز.ذيطيِ ٍ ػبم الوٌفؼِ زيگط ٍاگصاض گطز

 ز.يي ًبهِ ًظبضت شَي( ايي آ9( الي )7)ٍ ّعيٌِ آًْب ثشطح هَاز  ضآهسثط ز -ُ 

( 139) هبزُ (ط)ًظبضت ثط زضآهس ٍ ّعيٌِ هَسسبت ذيطيِ ٍ ػبم الوٌفؼِ هَضَع ثٌس  - 7هبزُ 

، ٍلَ ايٌىِ زاضاي هبل هَلَفِ ثبشٌس ثِ تطتيت ظيط اػوبل اطالحي لبًَى هبليبتْبي هستمين

 س:ذَاّس ش

هطخغ ًظبضت ثط زضآهس ٍ ّعيٌِ هَسسبت ذيطيِ ٍػبم الوٌفؼِ سبظهبى اهَض هبليبتي وشَض  -الف

( 3)است وِ هي تَاًس ايي اذتيبض ضا ثِ ازاضات اهَض هبليبتي شيطثظ ٍ زض هَاضز يبز شسُ زض ثٌس 

ثِ  -1363هظَة -ح ٍاٍلبف ٍاهَضذيطيِ اذتيبضات سبظهبى ح لبًَى تشىيالت ٍ( 1) هبزُ

 س.ثَض تفَيض ًوبيسبظهبى هع



ًظبضت ثط زضآهس ٍ ّعيٌِ هَسسبت ػبم الوٌفؼِ اي وِ زاضاي هبل هَلَفِ هي ثبشٌس ٍ يب  -ة

اٍلبف ٍ اهَض ذيطيِ هحَل شسُ ي ًبهِ هطثَط ثِ سبظهبى ييآًْب ثِ هَخت لبًَى يب آ ازاضُ

 ز.، ثب سبظهبى يبز شسُ ذَاّس ثَاست

لبًَى ( 2) هبزُ( 4) ي هَضَع تجظطُيخطايي ًبهِ ايهَافك آ هطاخغ ًبظطي وِ لجالً -ح

، اهط ًظبضت ثط زضآهس ٍ آى 7/2/1371ٍ اطالحيِ هَضخ  - 1366هظَة  -هبليبتْبي هستمين 

بت يبز شسُ ثب ، ًظبضت آًْب ثط هَسساستّعيٌِ هَسسبت ػبم الوٌفؼِ ثِ آًبى تفَيض گطزيسُ 

ي ًبهِ هبلىبى ييايي آ هفبز ٍ -27/11/1380هظَة  -ي اطالح( 139) ضػبيت همطضات هبزُ

ي ًبهِ ييي آهؼتجط ثَزُ ٍ اسبسٌبهِ ايي لجيل هَسسبت ًيبظي ثِ اطالح هدسز ٍ تغجيك ثب اي

 زاشت. ًرَاّس

، تظَيط يب ضًٍَشت طف يه هبُ اظ تبضيد ثجت اسبسٌبهِهَسسبت ًبهجطزُ هَظفٌس ظ -8هبزُ 

، زض يىي اظ ثبًىْبي هحلهست هظسق آى ضا ثِ ازاضُ اهَض هبليبتي هحل تسلين ٍ ظطف ّويي 

حسبة خبضي ثِ ًبم هَسسِ افتتبح ٍوليِ ٍخَُ ًمسي ٍ زضآهس ذَز ضا ثِ حسبثْبي ثبًىي 

 س.هٌتمل ًوبيٌس ٍوليِ ّعيٌِ ّبي هَسسِ ضا اظ عطيك آى حسبثْب اًدبم زٌّ

ز ضا وِ َعيٌِ سبالًِ ذّلوٌفؼِ هىلفٌس طَضتحسبة زضآهس ٍ ػبم ا هَسسبت ذيطيِ ٍ -9هبزُ 

، حساوثط تب چْبضهبُ ثؼس اظ پبيبى سبل هبلي هَسسِ ثِ ثِ اسٌبز ٍ هساضن لبثل لجَل ثبشسهتىي 

چْبضهبُ اظ تبضيد ٍطَل  هطخغ ًبظط هَسسِ ًيع ثبيس ظطف .وبيٌسً نيهطخغ ًبظط هطثَط تسل

يت همطضات لبًَى بًتيدِ ضسيسگي ضا زض هَضز طَضتحسبة زضآهس ٍ ّعيٌِ ٍ ضػ، طَضتحسبة

، گَاّي الظم ضا خْت السام ييسألبًَى اػالم ٍ زض طَضت ت( 139) ي هبزُيايي ًبهِ اخطيٍ آ

 س.لبًًَي ثِ ازاضُ اهَض هبليبتي هطثَط تسلين ًوبي

 (139) ( هبزُهؼبفيت هَضَع ثٌس )ن -فظل ّشتن 

تْبي هصّجي هطثَط ثِ الليتْبي زيٌي هصوَض زض لبًَى اسبسي أاًدوٌْب ٍّي -11 هبزُ

خْت استفبزُ اظ هؼبفيت همطض هىلفٌس گَاّي الظم هجٌي ثط ضسويت  خوَْضي اسالهي ايطاى ،

 س.ذَز ضا اظ ٍظاضت وشَض اذص ٍ ثِ ازاضُ اهَض هبليبتي شيطثظ تسلين ًوبيٌ

 همطضات ػوَهي -فظل يبظزّن



( اطالحي هىلف ثِ اًدبم سبيط تىبليف هطثَط اظ خولِ 139اشربص هَضَع هبزُ )  - 15بزُ ه

وسط ٍ پطزاذت هبليبت اشربص  ظيبى ٍ تطاظًبهِ ٍ حسبة سَز ٍ هِ ٍتسلين ثِ هَلغ اظْبضًب

 ز.ثبلث عجك لبًَى هبليبتْبي هستمين ذَاٌّس ثَ

يي ًبهِ اظ يٍايي آػسم ضػبيت شطايظ ٍ تطتيجبت همطض زضلبًَى هبليبتْبي هستمين  -16هبزُ 

لي هَخت ( اطالحي لبًَى يبز شسُ ، زض ّط سبل هب139زُ )سَي اشربص هَضَع ثٌسّبي هب

 س.هحطٍهيت اظهؼبفيت همطض زض آى سبل ذَاّس ش

آى لسوت اظ زضآهس هَلَفبت ػبم وِ هغبثك فظل پٌدن ايي ( 2/8/1389)الحبلي  -17هبزُ 

آييي ًبهِ زض زٍضُ هبلي هطثَط ثِ تحظيل زضآهس ثِ هظطف ًطسيسُ ثبشس، حساوثط ظطف يه 

س هظطف گطزز، زض غيط ايي طَضت سبل پس اظ اًمضبي سبل هبلي تحظيل زضآهس ًيع هي تَاً

هبًسُ هظطف ًشسُ عجك همطضات هطثَط هشوَل هبليبت ذَاّس ثَز. هگط ايٌىِ لجل اظ اًمضبي 

هست يبزشسُ، لعٍم ًگْساضي ثطاي يه سبل زيگط حست هَضز ثِ تأييس سبظهبى اٍلبف ٍ اهَض 

هبليبتي وشَض اػالم ذيطيِ ضسيسُ ٍ هطاتت ثِ ازاضُ اهَض هبليبتي شي ضثظ ٍ يب سبظهبى اهَض 

 ُ ثبشس.شس

ضيد اًمضبي يه سبل يب هست توسيسي ثط حست هَضز، تبضيد تب (2/8/1389)الحبلي -1تجظطُ 

 ثَز. سطضسيس پطزاذت هبليبت ٍ هجسأ هطٍض ظهبى ثطاي هغبلجِ هبليبت ذَاّس

شسُ ثِ زضآهس هشوَل هبليبت  ُ هظطف ًشسُ زضآهس يبزهبًس (2/8/1389)الحبلي -2تجظطُ 

 گيطز.ػولىطز آذطيي سبل توسيس شسُ اضبفِ ٍ هجٌبي هحبسجِ هبليبت لطاض

زض هَضز هَلَفبت ػبم ثِ عَضولي ٍهَسسبت ػبم الوٌفؼِ اي ( 2/8/1389)اطالحي -18هبزُ 

وِ ازاضُ اهَض آًْب ثِ سبظهبى اٍلبف ٍاهَض ذيطيِ هحَل ثشَز زض طَضتي وِ فبلس هتَلي ٍ يب 

يي ًبهِ ٍ لبًَى هبليبتْبي هسمتين زض ياًدبم تىبليف همطض زض ايي آ َليتهسئ ،اهيي يب هسيط ثبشٌس

 ز.اضتجبط ثب اشربص هصوَض ثِ ػْسُ ازاضُ اٍلبف ٍاهَض ذيطيِ هطثَط ذَاّس ثَ

 (139) بهِ ًسجت ثِ اشربص هصوَض زض هبزُيي ًيهفبز ايي آ(2/8/1389)اطالحي  -19هبزُ 

ثِ ثؼس  1/1/1381وِ سبل هبلي آًْب اظ -27/11/1380هظَة  -اطالحي لبًَى هبليبتْبي هستمين 

 .شطٍع هي شَز خبضي ذَاّس ثَز


