
  137344: شماره  بسمه تعالی   
  28/12/87  :تاریخ    وزارت امور اقتصادی و دارایی 

  :..............پیوست    سازمان امور مالیاتی کشور 
                     

  
  بخشنامه 

 الف    قانون مالیات بر ارزش افزوده 12 ماده 14نامه بند آئین  87  092
  
  

  ادارات کل امور مالیاتی   مخاطبین 
   قانون مالیات بر ارزش افزوده 12 ماده 14تصویبنامه موضوع بند   موضوع 

نامه موضوع  آئین" هیئت محترم وزیران در خصوص       14/12/1387 هـ مورخ    41958ت/235376نامه شماره   تصویر تصویب 
  .  گردد جهت اقدام الزم ارسال می" قانون مالیات بر ارزش افزوده12 ماده 14بند 

  عرب مازارعلی اکبر   
  

مدیریت فنی، حقوقی و اعتراضات مالیات بر ارزش : مرجع پاسخگویی   : خارجی-2  : * داخلی-1: دامنه کاربرد
  افزوده 
   ) 021 (88805106: تلفن

دادسـتانی انتظـامی    : ناظرمرجع     -: مدت اجراء   1/7/1387تاریخ : تاریخ اجراء
  مالیاتی 

  فیزیکی : نحوه ابالغ

  -: وخبخشنامه های منس
  : گیرندگان رونوشت

  .  جهت اطالعمعاونین محترم سازمان -
  . سازمان امور اقتصادی و دارائی استان -
  . دفاتر و واحدهای ستادی سازمان -
  .  درج در بانک اطالعات بخشنامه هادفتر خدمات مالیاتی برای -
  .مدیریت فنی، حقوقی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده - 
  . جامعه حسابداران رسمی -

  
  . شورای عالی مالیاتی -
  . هیات عالی انتظامی مالیاتی -
 . دادستانی انتظامی مالیاتی -

  .  مکرر251دبیرخانه هیات موضوع ماده  -
  . جامعه حسابداران رسمی ایران -
 . سازمان حسابرسی -

  . مجله مالیات -
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
      

       جمهوری اسالمی ایران 
    ع نامه فرم ارجا  وزارت امور اقتصادی و دارائی

  
  ........................ واحد اقدام کننده 205309: شماره وارده

  کننده  تاریخ دریافت نامه توسط واحد اقدام14/12/87تاریخ ثبت نامه وارده 
  

  تاریخ  به  از  ردیف
   18/12/87  دفتر وزارتی     1
2        
3        
4        
5        

  
  

  امضاء   بایگانی شود   : مالحظات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  هـ 41958ت/235376: شماره  جمهوری اسالمی ایران   
   14/12/1387: تاریخ  رئیس جمهور   
    تصویب نامه هیات وزیران   
    بسمه تعالی   
    " با صلوات بر محمد و آل محمد"  
    علوم، تحقیقات و فناوری  وزارت -وزارت امور اقتصادی و دارایی  
     وزارت کار و امور اجتماعی-وزارت آموزش و پرورش  
    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   
  

های امور اقتصادی و دارایی، علوم،  بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه27/11/1387هیئت وزیران در جلسه مورخ 
ماده ) 14( و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی

  : نامه بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود آیین-1387 مصوب –قانون مالیات بر ارزش افزوده ) 12(
  

  "قانون مالیات بر ارزش افزوده) 12(ماده ) 14(نامه بند آیین"
  

ای، دانشگاهها و مراکـز     و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه       ) ریتحقیقاتی و فناو  ( ارائه خدمات پژوهشی     -1ماده  
آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی که دارای مجوز از مراجع ذیصالح قانونی باشند و انجمنهای علمی که                    

اند، مـشمول معافیـت     های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پرشکی مجوز دریافت کرده             از وزارتخانه 
  . باشندقانون مالیات بر ارزش افزوده می) 12(ماده 

 ارایه خدمات غیرمرتبط با خدمات آموزشی و پژوهشی و سایر فعالیتهای خارج از مجوز، توسط واحدهای یادشده                  –تبصره  
  . باشندمشمول پرداخت مالیات و عوارض می

لفند مجوزهای اخذ شده از مراجع ذیصالح قانونی را به سـازمان امـور      مک) 1( ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده       -2ماده  
  . ربط ابالغ گرددمالیاتی کشور ارائه نمایند تا پس از بررسی و تایید به واحدهای مالیاتی ذی

  
  پرویز داودی   

   وراول رئیس جمهمعاون 
رییس مجمع تـشخیص مـصلحت نظـام، دفتـر          یه، دفتر    قوه قضائ  بری، دفتر رئیس جمهور، دفتر رییس     به دفتر مقام معظم ره    : رونوشت

ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور،           معاون اول رئیس جمهور، معاونت برنامه     
اری، سـازمان   معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور، معاونت اجرایی رییس جمهور، دیـوان محاسـبات کـشور، دیـوان عـدالت اد                     

هـا،  بازرسی کل کشور، اداره کل قوانین مجلس شورای اسالمی، اداره کل قوانین و مقررات کـشور، اداره کـل حقـوقی، کلیـه وزارتخانـه                        
سازمانها و موسسات دولتی و نهادهای انقالب اسالمی، روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران، دبیرخانه شورای اطـالع رسـانی دولـت و                    

  . شوددولت ابالغ میدفتر هیئت 
  
  
  
  


