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ابالغ دادنامه شماره 9909970905810466 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال
بند (10) بخشنامه شماره7821 مورخ 1389/05/02

 

شماره: 210/99/40

تاریخ: 1399/04/21

بخشنامه

 
الفماده (22)4099

امور مالیاتی شهر و استان تهرانمخاطبان/ ذینفعان

ادارات کل امور مالیاتی

ابالغ دادنامه شماره 9909970905810466 مورخ 1399/03/27 هیاتموضوع
عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (10) بخشنامه شماره 7821 مورخ

1389/05/02

به پیوست دادنامه شماره 9909970905810466 مورخ 1399/03/27 هیات
عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات ( مبنی بر ابطال بند (10) بخشنامه

شماره 7821 مورخ 1389/05/02) به شرح ذیل جهت اجرا ابالغ می گردد:

« براساس بند(6) ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مالیاتی در صورت
عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد مشمول جریمه ای معادل 25% مالیات
متعلق خواهند شد. نظر به اینکه مستفاد از بند قانونی فوق این است که در صورت
عدم ارائه هر یک از موارد مقرر در بند فوق و یا عدم ارائه کلیه این موارد، جریمه %25
مقرر قابل اعمال خواهد بود، لذا بند (10) بخشنامه شماره 7821 مورخ
1389/05/02 سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن در صورت عدم ارائه هریک
از موارد مقرر در بند (6) ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده، جریمه موضوع این
بند به طور جداگانه بر آنها اعمال می شود و مجموع این جریمه می تواند به %50
مالیات متعلق نیز بالغ گردد، خالف قانون و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به
بند(1) ماده (12) و ماده (88) قانون تشکیالت و آ�ن دادرسی دیوان عدالت اداری

مصوب سال 1392 ابطال می شود.»

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تاریخ اجرا: مطابق
بخشنامه

مدت اجرا:
نامحدود

نحوه ابالغ: فیزیکی/سیستمیمرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

     

تاریخ سند: 1399/04/21
شماره سند: 210/99/40

کد سند: ال/ماده (22)/99/40
وضعیت سند: معتبر

دانلود پیوستدانلود پیوست

  

بازگشت به ماده قانونیبازگشت به ماده قانونی

  

سایر بخشنامه ها

در خصوص فصل مالیات 
بردرآمد امالک

تجمیع بخشنامه های قبلی و 
رفع ابهامات و بخشنامه تنظیمی

فصل مالیات بر ارث
*در مورد معافیت موسسات 

انتشاراتی -مجله و روزنامه
مأخذ و محاسبه جرائم مالیاتی 

قانون مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده صنف 

صنعت سنگ
ابالغ دادنامه شماره 307 مورخ 

23-08-1394 هیأت تخصصی
اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان
عدالت اداری در خصوص
خواسته ابطال بند (7) بخشنامه
7821 مورخ 1389-05-02

سازمان امور مالیاتی کشور
تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره 

چهارم (فصل زمستان) سال
1393

وحدت رویه درخصوص رسیدگی 
و اعمال جرائم بند های «2» و
«4» ماده (22) به

صورتحساب های صادره
پاسخ به سواالت و ابهامات در 

خصوص قانون مالیات بر ارزش- 
افزوده

بخشودگی جرایم مالیاتی قابل 
بخشش موضوع ماده 169 مکرر
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
1380/11/27 و مواد 169،
190، 193، 197 و 199 قانون
مالیاتهای مستقیم و مواد 22 و
23 قانون مالیات بر ارزش
افزوده برای مودیان اشخاص
حقیقی و اشخاص حقوقی غیر

دولتی
مالیات و عوارض ارزش افزوده 

نسبت به قراردادهای مشارکت

بازگشت
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مواد قانونی وابسته

 
ماده 22- مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون ویا در صورت تخلف از مقررات این

قانون، عالوه بر پرداخت مالیات متع...

مدنی با موضوع ساخت و
انتقال مالکیت

تمدید مهلت بخشودگی جرایم 
قابل بخشش اسفند ماه 1398
موضوع قانون مالیات های
مستقیم و قانون مالیات بر

ارزش افزوده
اعالم آخرین وضعیت موارد 

تفویض اختیار به واحدهای
متناظر استانی به معاونت
توسعه مدیریت و منابع وزارت

متبوع
ابالغ دادنامه شماره 

9909970905810466 مورخ
1399/03/27 هیات عمومی
دیوان عدالت اداری مبنی بر
ابطال بند (10) بخشنامه
شماره7821 مورخ

1389/05/02
سایر اسناد مرتبطسایر اسناد مرتبط

  

بازگشت
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