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نکات ضروری قبل از تکمیل اظهارنامه
:تعریف اظهارنامه مالیاتی

(95ماده ) آیین نامه تحریر دفاتر 
1394/12/04مورخ 230761شماره 

(1ماده 

دها، اظهارنامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار درآم: اظهارنامه مالیاتی
ها، سرمایه، معافیتها، درآمد مشمول مالیات،ها، بدهیها، داراییهزینه

بحسمالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطالعات هویتی و مکانی 
قانونکه برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع مورد  

مذکورمستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص های مالیات
.شودنمونه هایی که توسط سازمان، تهیه و اعالم میمطابق 



نکات ضروری قبل از تکمیل اظهارنامه
روش های ارسال اظهارنامه

(95ماده ) آیین نامه تحریر دفاتر 
1394/12/04مورخ 230761شماره 

(4ماده 
یاتی نامه مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالموضوع این آیینمؤدیان 

یق طردر موعد مقرر قانونی بصورت الکترونیکی از ( بصورت انفرادی یا مشارکت)
.الکترونیکی سازمان تسلیم نماینددرگاههای  

.باشدمیمورد پذیرش قانون 17۸تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده : تبصره



انواع اظهارنامه عملکرد
اظهارنامه اصلی

م.م.ق110ماده 
اتر و سود و زیان متکی به دفو حساب حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه اشخاص 

یت اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هو
ازشرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی  هر یک

امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع استاداره  را به  آنها 
اولین.تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند

اظهارنامه
موعد مقرردر 



عدم اعطای معافیت در اظهارنامه
200/9۸/24: بخشنامه شماره

139۸/03/21: تاریخ

یاتی به اینکه برخورداری از نرخ صفر و یا هر گونه معافیت و مشوق مالنظر 
لم حسب مورد با رعایت انجام تکالیف قانونی موضوعه از جمله حقوق مس

عدم و یا به دلیلسهوًا مودیان محترم مالیاتی است لذا در مواردی که مودی 
شوق اطالع از قوانین و مقررات مربوط در اظهار نامه تسلیمی، معافیت و یا م

باشد و یا نرخ صفر مالیاتی نسبت به درآمدهای ابرازی خود را ابراز ننموده
سال درآمدهای ازهمچنین در مواردی که مودی به اشتباه برخی  و 

نکته فنیبودهرسیدگی خود را که دارای نرخ مقطوع مورد 



عدم اعطای معافیت در اظهارنامه
200/9۸/24: بخشنامه شماره

139۸/03/21: تاریخ
فق مشمول سایر نرخ های مالیاتی غیر مرتبط می نماید و نیز در مواردی که مودی و

ه قانون مالیاتهای مستقیم دارای زیان سنواتی احراز شد14۸ماده 12مقررات بند 
لیم توسط اداره امور مالیاتی بوده و آن را از درآمد ابرازی در اظهارنامه مالیاتی تس

بط در مالیاتی ذیر و ماموران کسر ننموده، در این گونه موارد الزم است حسابرسان 
حل اختالف مالیاتی حسب مراجع درموضوع یا طرح هنگام حسابرسی مالیاتی و 

معافیت، مشوق، تخفیف، ترجیح هرگونه یانرخ صفر و به اعمال نسبت مورد 
نکته فنی.اقدام نمایندمربوط  مالیاتیصحیح و نرخ 



عدم اعطای معافیت در اظهارنامه
200/9۸/24: بخشنامه شماره

139۸/03/21: تاریخ

بدیهی است درخصوص استهالک زیان سنواتی این امر منوط به ارائه 
راز همچنین در صورتی که به واسطه اب. درخواست از طرف مودیان می باشد

باه، درآمد و عدم ابراز معافیت یا نرخ صفر یا استفاده از نرخ مالیاتی اشت
ورد نظر مالیات بیشتری توسط مودی پرداخت شده باشد، اضافه پرداختی م

رعایتقانون مالیات های مستقیم با 210ماده 2فارغ از مفاد تبصره 
نکته فنی.قانونی مقرر قابل استرداد خواهد بودترتیبات 



انواع اظهارنامه عملکرد
اظهارنامه اصلی

م.م.ق100ماده 
را در یکاند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خودصاحبان مشاغل مکلف  

یله بوسسال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق  نمونه ای که 
ه اداره سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد ب

مادهامور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات  متعلق را به نرخ مذکور در 
اولین .این قانون پرداخت نمایند( 131)

اظهارنامه
موعد مقرردر 



رفع ابهامات اظهارنامه اشخاص حقیقی
مستقیمقانون مالیات های 1394-04-31اصالحی مصوب 169ماده ( 3)آیین نامه اجرایی موضوع تبصره

200/3949/4637۸:شماره
1395/03/1۸:تاریخ

3ماده 
که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا ها و واحدهای تولیدیدر مورد کارگاه-3تبصره 

حل های فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، مودی می تواند برای کلیه م
د، انجام و مذکور یک ثبت نام به نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعالم می نمای

.نمایدهای خود تسلیم یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت
نماید،صورت برای مودی مزبور یک پرونده به نشانی که اعالم می در این 
.می شودتشکیل 

اولین 
اظهارنامه

موعد مقرردر 



رفع ابهامات اظهارنامه اشخاص حقیقی
قانون مالیاتهای مستقیم137نحوه اجرای مقررات ماده 
200/19494: بخشنامه

1390/0۸/21:تاریخ

رات نظر به برخی سواالت و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای مقر
د هزینه های پزشکی از درآمو کسر قانون مالیاتهای مستقیم 137ماده 

:مشمول مالیات مودیان، مقرر می گردد 

اولین 
اظهارنامه

موعد مقرردر 



رفع ابهامات اظهارنامه اشخاص حقیقی
قانون مالیاتهای مستقیم137نحوه اجرای مقررات ماده 
200/19494: بخشنامه

1390/0۸/21:تاریخ

دیان در با به عنایت به اینکه جدول هزینه های پزشکی انجام شده توسط مو-1
95فرم اظهارنامه مالیاتی هر یک از مودیان موضوع بندهای الف،ب و ج ماده 

ول قانون مالیاتهای مستقیم و به عنوان یکی از اقالم کاهنده درآمد مشم
اده از مالیات درج شده است، بنابراین مودیان مالیاتی که درخواست استف

درنظر را هزینه مورد تسهیالت مقرر در ماده مذکور را دارند، می بایست 
در زمان تسلیماظهارنامه درج و اسناد و مدارک مربوط را فرم  

.به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماینداظهارنامه 

اولین 
اظهارنامه

موعد مقرردر 



رفع ابهامات اظهارنامه اشخاص حقیقی
قانون مالیاتهای مستقیم137نحوه اجرای مقررات ماده 
200/19494: بخشنامه

1390/0۸/21:تاریخ
ود و در صورتی که مودی در زمان تسلیم اظهارنامه ، مدارک مربوط به هزینه پزشکی خ-2

یدگی و افراد تحت تکفل را به اداره امور مالیاتی ارائه ننموده باشد، چنانچه قبل از رس
رات ماده صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه اسناد و مدارک مثبته در اجرای مقر

م اقدام نماید، اداره امور مالیاتی مکلف است با رعایت مقررات، در صورت .م.ق137
فوق، مراتب را در تنظیم گزارش ( 1)مذکور در بند در موارد احراز در این مورد و 

رعایت مقرراتبرگ تشخیص مالیات ملحوظ نظر قرار داده و با رسیدگی و صدور 
.درآمد مشمول مالیات مودی کسر نمایداز 

اولین 
اظهارنامه

موعد مقرردر 



رفع ابهامات اظهارنامه اشخاص حقیقی
قانون مالیاتهای مستقیم137نحوه اجرای مقررات ماده 
200/19494: بخشنامه

1390/0۸/21:تاریخ
اده از چنانچه مودی بعد از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات ، درخواست استف-3

م را داشته باشد، در این گونه موارد کسر هزینه های .م.ق137تسهیالت مقرر در ماده 
مذکور از درآمد مشمول مالیات، با رعایت مقررات، پس از طرح در مراجع حل اختالف 

حسب مورد امکان پذیر . م.م.مکرر ق251و247، 23۸،244مالیاتی موضوع مواد 
.  خواهد بود

اولین 
اظهارنامه

موعد مقرردر 



100فرم تبصره ماده 
م.م.ق100ماده 
ان را که تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنسازمان امور مالیاتی کشور می-تبصره

این ( ۸4)میزان فروش کاال و خدمات ساالنه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده
اینع  قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضو

به صورتو ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را قانون 
یت در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعال. تعیین و وصول نمایدمقطوع 

.ول می شوداشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وص
عدموحکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در 

.نخواهد بودمقرر 



1399/03/15مورخ 25324ابالغیه شماره 
وس افزایش سقف معافیت مالیاتی مشاغل آسیب دیده از ویر

به دو برابر1399کرونا در سال 

دی مصوبات چهل و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصا( ب)بند 
ح که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، به شر1399/02/20مورخ 

:ذیل برای اجرا ابالغ می شود



1399/03/15مورخ 25324ابالغیه شماره 
وس افزایش سقف معافیت مالیاتی مشاغل آسیب دیده از ویر

به دو برابر1399کرونا در سال 
به منظور تسریع و تسهیل در انجام امور مؤدیان مالیاتی و مشاغ) ل 1

د اشخاص حقیقی آسیب دیده از ویروس کرونا، معافیت مذکور در بن
کل کشور، برای این واحدهای 139۸قانون بودجه سال ۸تبصره ( هـ)

.به دو برابر افزایش می یابد1399اقتصادی در سال 
این معافیت، مانع از رسیدگی معمول مالیاتی، در صورت

.درخواست شخص مؤدی نخواهد شد



1399/03/15مورخ 25324ابالغیه شماره 
وس افزایش سقف معافیت مالیاتی مشاغل آسیب دیده از ویر

به دو برابر1399کرونا در سال 

کل کشور139۸قانون بودجه سال ۸تبصره ( هـ)بند 
قانون مالیات های مستقیم با اصالحات و ( 100)در متن تبصره ماده« ده برابر»ـ عبارت ه  

اصالح « سی برابر»به عبارت 139۸و 1397الحاقات بعدی آن برای عملکرد سالهای 
.می شود



1399/03/15مورخ 25324ابالغیه شماره 
وس افزایش سقف معافیت مالیاتی مشاغل آسیب دیده از ویر

به دو برابر1399کرونا در سال 

139۸مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ( 2
و سررسید پرداخت مالیات آن تا 1399تا پایان اردیبهشت ماه سال 

.دبرای کلیه مؤدیان مالیاتی، تعیین می گرد1399پانزدهم خردادماه سال 



200/99/24: بخشنامه شماره
1399/02/29: تاریخ

ا مورخ ابالغ مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرون
در خصوص موعدهای مقرر قانون مالیات های 1399/02/07

مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
سلیم موعدهای تعیین شده در قانون مالیات های مستقیم در رابطه با ت-1

، ۸0، 26اظهارنامه های مالیاتی و پرداخت مالیات مربوط به موضوع مواد 
1399/02/01که مهلت انقضای آن در فواصل زمانی 126و 116، 110، 100

.شودمی باشد، به مدت دو ماه اضافه می 1399/04/31لغایت 



200/99/24: بخشنامه شماره
1399/02/29: تاریخ

ا مورخ ابالغ مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرون
در خصوص موعدهای مقرر قانون مالیات های 1399/02/07

مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

نامه پرونده هایی که در اجرای این مصوبه دو ماه به مهلت تسلیم اظهار -4
یز مالیاتی آنان اضافه شده است، مدت مذکور به مهلت رسیدگی آنان ن

.اضافه می شود



سال مالی و مالیاتی

م.م.ق155ماده 
و به مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروعسال 

ات آخر اسفند ماه همان سال ختم   می شود؛ لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالی
سال مالی که سال  مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند، درآمد

تسلیمآنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد 
آنهاو ترازنامه و حساب سود و زیان و سر رسید پرداخت مالیات  اظهارنامه 

1نکته .ماه شمسی پس از سال مالی  می باشدچهار 







انواع اظهارنامه عملکرد
اظهارنامه جایگزین

یم ارسال اظهارنامه بعد از اظهارنامه اصلی تا قبل از مهلت انقضاء تسل
.اظهارنامه به عنوان اظهارنامه جایگزین تلقی می گردد

آخرین 
اظهارنامه

موعد مقرردر 



انواع اظهارنامه عملکرد
اظهارنامه اصالحی

م.م.ق226ماده 

ر تبصره ـ به مودیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که به  نحوی از انحاء د
ده باشد، با اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی ش

ه بمدارک الزم  ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت ارائه 
رایا حساب سود و زیان اصالحی  یا ترازنامه  اشتباه اقدام و اظهارنامه رفع 

تاریخ مؤدی اظهارنامه و در هر حال تاریخ تسلیم  تسلیم نماید مورد حسب 
.اول می باشدتسلیم اظهارنامه  



اظهارنامه اصالحی
بخشنامه

200/12319
1392/07/07: مورخ

:اصالحیشروط قبولی اظهارنامه  

هاتغییر طبقه بندی حساب -1
اشتباه در محاسبات -2



اظهارنامه اصالحی
بخشنامه

200/93/26
1393/03/03: مورخ

ن نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مؤدیا 
در ثبت مبالغ برخی از اقالم اظهارنامه مالیاتی



اظهارنامه اصالحی
بخشنامه

200/93/26
1393/03/03: مورخ

ود و اگر مؤدی، سهوًا برخی از اقالم اظهارنامه، ترازنامه و حساب س
ابراز زیان یا حساب درآمد و هزینه را اشتباهًا بیش از مبلغ واقعی

:نمود



اظهارنامه اصالحی
بخشنامه

200/93/26
1393/03/03: مورخ

س از مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مؤدی مذکور پ
بررسی و تطبیق موارد، در صورت احراز اشتباه مؤدی و حسب

را طی درخواست مؤدی مبنی بر اصالح اشتباه می بایست مراتب
ندنمایگزارش ذی ربط  به رئیس اداره امور مالیاتی مربوطه فرم 



اظهارنامه اصالحی
بخشنامه

200/93/26
1393/03/03: مورخ

ر رئیس اداره امور مالیاتی ذیربط با انجام بررسی های الزم و د
دی، صورت احراز اشتباه در تکمیل اظهارنامه مالیاتی توسط مؤ

.مراتب را جهت طرح در کمیته ارسال می نماید



اظهارنامه اصالحی
بخشنامه

200/93/26
1393/03/03: مورخ

ده ، نماین(دبیر کمیته)یک نفر از معاونین مالیاتی اداره کل
س دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و رئی

امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده



اظهارنامه اصالحی
بخشنامه

200/93/26
1393/03/03: مورخ

کمیته مذکور پس از بررسی اسناد و مدارک مربوط و در صورت
.احراز اشتباه، مراتب را به اداره امور مالیاتی اعالم می نماید



اظهارنامه اصالحی
بخشنامه

200/93/26
1393/03/03: مورخ

ه کمیته مأموران مالیاتی رسیدگی کننده، با عنایت به صورتجلس
قانون مالیاتهای مستقیم 97ماده2مذکور حسب مقررات تبصره 

ت نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی مؤدی با رعای
.مقررات مربوط اقدام نمایند



اظهارنامه اصالحی
بخشنامه

200/95/29
1395/05/05: مورخ

1395/02/22مورخ 201-1ابالغ رأی اکثریت صورتجلسه شماره 
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی



اظهارنامه اصالحی
بخشنامه

200/95/29
1395/05/05: مورخ

اصالحی قانون 219آیین نامه اجرایی ماده 54مستنبط از مفاد ماده 
یبی که اخیرالذکر، به مورد اجرا گذاردن وصول مالیات قبل از قطعیت به ترت

1393/03/03مورخ 200/93/26موضوع منطبق با مفاد بخشنامه 
216تشخیص گردد، قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده 

.موصوف برابر مقررات موضوعه خواهد بودقانون 



آخرین مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه

م.م.ق177ماده 

اقی هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم  اظهارنامه یا سایر اور 
صادفمکه مؤدی مالیاتی به موجب مقررات  مکلف به تسلیم آن می باشد، 

لتعطیتعطیل یا تعطیالت رسمی  یا عمومی گردد، اولین روز بعد از با 
جهتتعطیالت مزبور بر حسب  مورد جزء مهلت یا موعد مقرر یا 

2نکته .اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شدتسلیم  



قطعی تلقی نمودن اظهارنامه تسلیمی

م.م.ق210ماده 

آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور دراظهارنامه یا : 2تبصره 
ملیات تسلیمی، به عنوان مالیات قطعی تلقی می شود و از طریق عترازنامه 

.اجرایی قابل وصول است 

3نکته 



پرونده واقعی



پرونده واقعی



پرونده واقعی



پرونده واقعی



جرائم

م.م.ق190ماده 
ر رسید الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سعلی  

مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات  عملکرد موجب تعلق جایزه ای
مقررمبلغ  پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید %( 1)معادل یک درصد 

.شدبود که از مالیات  متعلق همان عملکرد کسر خواهد خواهد 
%  2/5مالیات پس از آن  موعد موجب تعلق جریمه ای معادل پرداخت 

.مالیات به ازای هر ماه  خواهد بود



جرائم

م.م.ق192ماده 
از کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به  موجب مقررات این قانوندر  

نانچه بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، چ
ابل نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرق

مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و ( %30)بخشودگی معادل سی درصد
متعلقمالیات ( %10)ده  درصدقانون و صاحبان مشاغل موضوع این 

.سایر مودیان می باشدبرای 



جرائم

م.م.ق193ماده 
لف به به مؤدیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکنسبت 

اب سود نگهداری دفاتر قانونی هستند، درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حس
(  %20)و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد 

.مالیات برای هریک از موارد مذکور خواهند بود



جرائم

م.م.ق274ماده 
ورد، به زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب  مموارد 

:مجازات های درجه شش محکوم می گردند
هارنامه ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظ6

مالیاتی حاوی اطالعات درآمدی و هزینه ای در سه  سال متوالی



جرائم
(1392/02/01مصوب )قانون مجازات اسالمی 19ماده 

:شودتقسیم می  به هشت درجه های تعزیری مجازات  
:6درجه 

از شش ماه تا دو سال بیش  ـ حبس 
ریال( 000/000/۸0)میلیون تا هشتاد ریال ( 000/000/20)بیست  میلیون از جزای نقدی بیش  ـ 

عفتجرایم منافی  تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در یك و سی ـ شالق از 
از شش  ماه تا پنج  سال اجتماعی بیش  از حقوق  محرومیت  ـ 

در رسانه  هاقطعی ـ انتشار حكم 
حداكثر تا مدت پنج سالحقوقی اشخاص فعالیت شغلی یا اجتماعی برای  چند یك یا از ممنوعیت  ـ 
حداكثر تا مدت پنج سالحقوقی اشخاص عمومی برای افزایش سرمایه برای  از دعوت  ممنوعیت  ـ 
سالتا مدت پنج  حقوقی حداكثر توسط اشخاص تجاری از اسناد برخی  از اصدار ممنوعیت  ـ 



اشخاص مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 
قانون مالیات های مستقیم201

200/93/60: بخشنامه
1393/05/1۸: مورخ

ه برای سهرگاه مودی "قانون مالیاتهای مستقیم 201طبق قسمت اخیر ماده 
زیان سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و

خودداری  کند عالوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از 
 معافیت ها و بخشودگی های قانونی  در مدت  مذکور محروم  خواهد کلیه 

."شد



اشخاص مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 
قانون مالیات های مستقیم201

200/93/60: بخشنامه
1393/05/1۸: مورخ

انون بنابراین اجرای مقررات یاد شده درخصوص اشخاصی است که طبق ق
سود و مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب

صرفًا قانون فوق 110و 100، 95زیان می باشند ، از طرفی به موجب مواد 
و اشخاص حقوقی مکلف به 95صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 

.تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند



اشخاص مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 
قانون مالیات های مستقیم201

200/93/60: بخشنامه
1393/05/1۸: مورخ

د الف اشخاص حقوقی و مودیان موضوع بنصرفًا  با عنایت به مراتب فوق 
و قانون مارالذکر در صورتی که از تسلیم اظهارنامه و ترازنامه95ماده 

حساب سود و زیان در سه سال متوالی خودداری نمایند مشمول حکم 
.موضوع قسمت اخیر ماده صدرالذکر خواهند بود



رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
2617: شماره دادنامه

139۸/09/05: تاریخ

واگذاری خدمات قابل برون سپاری به کافی نت ها که در بنابراین 
-د؍220؍6646و شماره 1394؍3؍4-د؍220؍664۸دستورالعملهای شماره 

و سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی شده، خالف قانون1394؍3؍4
ماده 1خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است و مستند به بند 

اداریقانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  ۸۸و ماده 12
.ابطال می شود1392سال مصوب 




