
 

 

 ایرائی موسوی حمیدرضا سید
 اداری عدالت دیوان صالحیت در دعاوی مالیاتی، دعاوی متخصص

 اداری دادرسی و

 عدلیه وکیل وکالی گروه
تخصصی  دیگر از سویقضا و  با دستگاهاشخاص حقیقی و حقوقی تعامل ینده ارشد فزاز یکسو امروزه 

دیوان مرتبط با موضوعات  نشر بصورت تخصصی به های مختلف حقوقی، وجود پایگاهی کهبودن حوزه

آید به حساب می مهجور و مغفول نسبتاًحوزۀ که  قضائی اداریو سایر مراجع قضائی و شبه عدالت اداری

 شود.بیش از پیش احساس می بپردازد،

اقدام مشاوره ارائه به های حقوقی در تمامی حوزهسسات حقوقی، ؤمتعلق به مهای اینترنتی غالب پایگاه

و پاسخگوی نیازهای تخصصی در حوزه دیوان عدالت  زندپردامیحقوقی در تمام موضوعات کنند و می

 .دنباشاداری نمی

ارائۀ مشاورۀ حقوقی توسط وکالی نا آشنا به مسائل حقوق اداری، ضمن آنکه موجب تضییع حقوق مردم 

حالی است که  این در .دهدمیقابل توجهی کاهش میزان ه را نیز ب رضایت مردم از سیستم قضاییشده، 

، روند رسیدگی چطور آغاز خواهد شداز کجا شان رسیدگی به شکایت و دعاویبدانند  وکلین حق دارندم

زمان و  تا بتوانندبینی باشد  خواهد بود و نتیجه حاصل از این روند تا مقدار قابل قبولی قابل پیش

 های خود را مدیریت کنند. هزینه

 متشکل از وکالی متخصص حوزۀ دیوان عدالت اداری،« وکیل عدلیه»گروه وکالی ما در ، این نقیصهدرک  با

 وکالیرا با استفاده از نظرات و تجربیات  (https://vakiladlie.com) آن شدیم تا سایت وکیل عدلیه بر

رسانی تخصصی در این زمینه و دعاوی دیوان عدالت اداری و با رویکردی مشتمل بر اطالع دعاوی متخصص

 اندازی نماییم.راه، کاربردی عموم مردم پاسخگویی به نیازهای

وکیل عدلیه با داشتن تیمی متشکل از متخصصان حقوق اداری، آمادگی آن را دارد که در تمامی مراحل 

و اخذ رأی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و  حضور در جلسات دادرسیمشاوره، طرح دعوا، 

 همراه موکلین محترم باشد.شبه قضائی اداری، 

 

 عدلیه وکیل با ارتباط های راه
 09121959018: موسوی حمیدرضا سید
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 مستقیم هایمالیات قانون اصالحی ۱۳۹ ماده ۳ تبصره موضوع اجرایی نامه آیین

 وزیران تهیأ ۱۳۸۱ بهمن ۳۰ مصوب

 ۱۳۹۳ مرداد ۲۶ تا بعدی اصالحات با
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 های مستقیم:قانون مالیات ۱۳۹ ماده

حضرتآستانرضوی،قدسآستاننقدیغیرونقدیدریافتیهدایایواهکمکپذیره،نذورات،موقوفات،-الف

مقدسآستان،«چراغشاه(»ع)موسینباحمدحضرتآستان،(س)معصومهحضرتآستانه،(ع)الحسنیعبدالعظیم

استمعافمالیاتپرداختازمتبرکهبقاعرسایوتکایاها،حسینیهمساجد،،(ره)خمینیامامحضرت سایرتشخیص.

.باشدمیخیریهامورواوقافسازمانعهدهبهمتبرکهبقاع

معافمالیاتپرداختازایراناسالمیجمهوریاحمرهاللسازماننقدیغیرونقدیدریافتیهدایایوهاکمک-ب

.است

ودرمانیخدماتبیمهسازمانوبازنشستگیاندازپسهایصندوقغیرنقدیونقدیدریافتیهدایایوهاکمک-ج

وکارکنانسهمبازنشستگیحقوبیمهحقهمچنینوعشایروروستاییاناجتماعیبیمهصندوقواجتماعیتأمینسازمان

.استمعافمالیاترداختپازآنهاتوسطمربوطدریافتیهایجریمهوکارفرما

مدارستشخیص.استمعافمالیاتپرداختازاسالمیعلوممدارسنقدیغیرونقدیدریافتیهدایایوهاکمک-د

.باشدمیقمعلمیهحوزهمدیریتشورایبااسالمیعلوم

استمعافمالیاتپرداختازاسالمیانقالبنهادهاینقدیغیرونقدیدریافتیهدایایوهاکمک-هـ تشخیص.

.باشدمیوزیرانهیأتبااسالمیانقالبنهادهای

معافمالیاتپرداختازبرسدموقوفاتعمرانمصرفبهکهکشورموقوفاتعمرانصندوقدرآمدازقسمتآن-و

.است

.استمعافمالیاتپرداختاززکاتوخمسفقیه،ولیبریّهوجوهمحلازاشخاصدرآمد-ز

تحقیقاتاسالمی،تبلیغاتقبیلازاموریمصرفبهشرعیموازینطبقکهعامموقوفاتدرآمدازقسمتآن-ح

ومساجدنگهداریوتعمیروبنادرمان،وبهداشتتربیت،وتعلیماکتشافات،اختراعات،فنی،دینی،علمی،فرهنگی،

آثارتعمیراطعام،وتعزیهمراسمدولتی،هایدانشگاهومدارسواسالمیعلوممدارسوعلمیههایحوزهومصالها

دیدگانآسیبومستضعفانبهکمکدانشجویان،وآموزاندانشتحصیلیوامیاهزینهآبادانی،وعمرانیامورباستانی،

هایهزینهودرآمدکهاینبرمشروطبرسد،دیگرغیرمترقبهحوادثوجنگسوزی،آتشزلزله،سیل،ازناشیحوادث

وکودکاننگهداریمراکزنگهداریوتعمیرساخت،همچنینوباشدرسیدهخیریهامورواوقافسازمانتأییدبهمزبور

-کارگاهسالمندان،مراقبتونگهداریمراکزمختلف،جنسیوسنیهایگروهدرسرپرستبدوسرپرستبینوجوانان

خوددخترانوخانوارسرپرستزنانحرکتی،وجسمیمعلوالننخاعی،ضایعهمصدوماناشتغالوآموزیحرفههای

سایروناشنواوشنواکمبینا،کمنابینا،کودکانوذهنیمعلوالنآموزیحرفهوتوانبخشیآموزش،مراکزسرپرست،

مالیاتپرداختازگیرند،قرارکشوربهزیستیحمایتیهایسازمانمددجویانخدمتدربتوانندکهاماکنیومراکز

.استمعاف

اوقافوحجسازماناختیاراتوتشکیالتقانون(۱۴)مادهموضوعتحقیقشعبتوسطکههاییحسابمفاصا-تبصره

امورسازمانبهاظهارنامهتسلیمبهمربوطمقررمهلتدراگرشودمییاشدهصادر۲/۱۰/۱۳۶۳مصوبخیریهامورو

اظهارنامهمنزلهبهقوانین،سایریاقانونایندرمقررمالیاتیمعافیتهرگونهازبرخورداریبرایشود،ارائهکشورمالیاتی

.شودمیتلقیمؤدیمالیاتی



 «وکیل عدلیه»/ گروه وکالی  4

 

 

امورسازمانبه۱۳۹۴سالپایانتامربوطحسابمفاصاکهصورتیدرقانون،اینابالغازقبلهایسالمورددرهمچنین

.بودخواهدمالیاتیاظهارنامهمنزلهبهشود،ارائهمالیاتی

کهآنبرمشروطاند،رسیدهثبتبهکهالمنفعهعاموخیریهمؤسساتنقدیغیرونقدیدریافتیهدایایوهاکمک-ط

آنهاهزینهودرآمدبرکشورمالیاتیامورسازمانوشودمادهاین(ح)بنددرمذکورامورصرفآنهااساسنامهموجببه

.استمعافمالیاتپرداختازکند،نظارت

بعدمالیسالبهمالیاتتعلقبدونباشدنرسیدهمصرفبهمالیسالهردرکهنقدیغیرونقدیهایکمک-تبصره

.گرددمیمنتقل

وهاانجمنواحزابای،حرفهمجامعاعضاءعضویتحقهمچنینوغیرنقدیونقدیدریافتیهدایایوهاکمک-ی

درآمدازمربوطمقرراتوقانونموجببهکهوجوهیوباشندربطذیمراجعازمجوزدارایکهدولتیغیرهایتشکل

.استمعافمالیاتپرداختازشود،میواریزمزبورمجامعحساببهوکسرآنهااعضاءالزحمهحقیا

دینیهایاقلیتبهمربوطمذهبیهایهیأتوهاانجمننقدیغیرونقدیدریافتیهدایایوهاکمکوموقوفات-ک

ازبرسد،کشوروزارتتصویببهآنهارسمیتکهاینبرمشروطایران،اسالمیجمهوریاساسیقانوندرمذکور

.استمعافمالیاتپرداخت

،(ربطذیهایدستگاهواسالمیارشادوفرهنگوزارتازمجوزدارای)قرآنیومطبوعاتیوانتشاراتیهایفعالیت-ل

.استمعافمالیاتپرداختازشوند،میانجاماسالمیارشادوفرهنگوزارتمجوزموجببهکههنریوفرهنگی

راهازمادهاینموضوعاشخاصوظایفواهدافپیشبردمنظوربهوانتفاعیغیرهایفعالیتازکهوجوهی-۱ تبصره

شودمیتحصیلآنهااساسنامهچارچوبدر...وایدورههاینشریهوکتابنشرسمینارها،آموزشی،هایدورهبرگزاری

.استمعافمالیاتپرداختازکند،مینظارتآنهاهزینهودرآمدبرکشورمالیاتیامورسازمانو

۲)تبصرهحکم-۲ تبصره ۲)ماده( جاریمادهاینموضوعاشخاصمالیاتمشمولدرآمدمورددرقانوناین(

.باشدمی

اقتصادیاموروزارتپیشنهادباوتهیهکشورمالیاتیامورسازمانوسیلهبهمادهاینموضوعاجرایینامهآیین-۳ تبصره

.رسیدخواهدوزیرانهیأتتصویببهداراییو



 (۱۳۹) ماده «الف» بند موضوع معافیت  :ل او فصل

۱۳۹)مادهالفبندموضوعمالیاتیمعافیت- ۱ ماده سازمانتوسطآنهافهرستکهموصوفبقاعمورددرصرفاً(

عهدهبرمتبرکه،بقاعسایرتشخیص.بودخواهدجاریشود،میاعالمکشورمالیاتیامورسازمانبهخیریهاموروقافاو

.باشدمیشدهیادسازمان



 (۱۳۹) ماده «د» بند موضوع معافیت  :م دو فصل

یاشدهشناختهاسالمیعلوممدارسجملهازقمعلمیههحوزمدیریتشورایتشخیصطبققبالًکهمدارسی - ۲ ماده

.باشندمیمعافمالیاتپرداختازنقدیغیرونقدیدریافتیهدایایوهاکمکبهنسبتشوند،شناختهبعداً
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متداوبرمبنیقمعلمیهحوزهمدیریتشورایییدتأبهمنوطسال،هربرایمزبورمالیاتیمعافیتازاستفاده -۱ تبصره

تسلیممربوطمالیاتیامورادارهبهبعدسالماهتیرپایانتاحداکثربایدکهاستاسالمیعلومزمرهدرمدرسهفعالیت

.گردد

پنجمفصلشرحبهبایدمیعامموقوفاتمالیاتیمعافیتازاستفادهجهتشدهیادمدارسبهمتعلقموقوفات- ۲ تبصره

موقوفاتدرآمدمعافیتشرطوشونداقعوخیریهاموروقافاوسازمانتحقیقشعبنظارتموردنامهآییناین

ماده«ح»بنددرمذکوراموردرمربوطدرآمدصرفبرمبنیخیریهاموروقافاوسازمانییدیهتأهئارانیزموصوف

.بودخواهدنامهآییناین(۸)مادهفقواصالحی(۱۳۹)



 (۱۳۹) ماده «هـ» بند موضوع معافیت  :سوم فصل

وهاکمکبهنسبتبشوند،یاشدهشناختهاسالمیانقالبنهادهایءجززیرانوتهیأنظرطبقکهنهادهایی - ۳ ماده

.باشندمیمعافمالیاتپرداختازنقدیغیرونقدیدریافتیهدایای



 (۱۳۹) ماده «و» بند موضوع معافیت :چهارم فصل

پرداختازبرسد،کشورموقوفاتعمرانمصرفبهکهکشورموقوفاتعمرانقصندودرآمدازقسمتآن-۴ ماده

سازمانتوسطیادشدهاموردرقصندودرآمدصرفبرمبنیالزمگواهیسالهراینکهبرطمشرواستمعافمالیات

.گرددتسلیمکشورمالیاتیامورسازمانبهبعدسالماهتیرپایانتاحداکثروصادرامورخیریهوقافاو



 (۱۳۹) ماده «ح» بند موضوع معافیت :پنجم فصل

امورمصرفبهمربوطهایقفنامهومفادبرابروشرعیموازینطبقکهعامموقوفاتدرآمدازقسمتآن-۵ ماده

:اینکهبرطمشرواستمعافمالیاتپرداختازرسدمی(۱۳۹)ماده«ح»بنددرمذکور

پایانازپسماه۴تاحداکثرقبول،قابلمدارکواسنادبهمتکیموقوفهمالیسالهرهزینهودرآمدصورتحساب-الف

.شودتسلیممربوطخیریهاموروقافاوادارهبهمالیسال

یاکلصرفبرمبنیالزمییدیهتأانضمامبهرامزبورصورتحسابازاینسخهمربوطخیریهاموروقافاوادارات-ب

با)مستقیمهایمالیاتقانون(۲۷/۱۱/۱۳۸۰مصوب)اصالحی(۱۳۹)ماده«ح»بنددرمندرجاموردرموقوفهدرآمدبعض

امورادارهبهصورتحسابصولوتاریخازماهششظرف(مزبوراموردرشدهصرفرقمودرآمدکلمبالغدقیقذکر

.نمایدتسلیمموقوفهمحلمالیاتی

قانونمقرراترعایتبهملزممالیاتیمعافیتازبرخورداریجهتنیزدارندالتولیهمنصوصمتولیکهموقوفاتی-تبصره

.بودخواهندنامهآیینایندرمقررضوابطومستقیمهایمالیات



 (۱۳۹) ماده «ط» بند موضوع معافیت :ششم فصل

اجدوکهنماینداستفادهبنداینموضوعمالیاتیمعافیتازتوانندمیصورتیدرالمنفعهعاموخیریهمؤسسات - ۶ ماده

:باشندزیرشرایط
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.باشدشدهتصریحاساسنامهدرنیزآنبودنانتفاعیغیرورسیدهثبتبهفوقینعناوازیکیتحترسماًمؤسسه-الف

ماده«ح»بنددریادشدهامورمصارفبهاساسنامهموجببهآنهانقدیغیرونقدیدریافتیهدایایوهاکمک-ب

طبقکشورمالیاتیامورسازمانتوسطامراینوبرسد(۲۷/۱۱/۱۳۸۰مصوب)مستقیمهایمالیاتقانوناصالحی(۱۳۹)

.شودییدتأنامهآییناین(۹)الی(۷)مواد

(۱۸)مادهموضوعآنان،مدوولاوطبقاتابستگانوومؤسسانکهباشدموضوعاینمتضمنصریحاًآنهااساسنامه-ج

.ننمایدمؤسسهبامعاملهانجامبهمبادرتآنهامدیرانوامناتهیأوقانوناین

ازتخصیصیاوبرداشتگونههیچحقسرمایهصاحبانیامؤسسانکهباشداینازحاکیصریحاًمؤسسهاساسنامه-د

کشوربهزیستیسازمانبهمؤسسهداراییانحالل،ازبعدوندارندرانقدیغیرونقدیدریافتیهدایایوهاکمکمحل

.گردداگذارودیگرالمنفعهعاموخیریهمؤسساتیاولتیدومؤسساتازیکییا

.شودنظارتنامهآییناین(۹)الی(۷)موادشرحبهآنهاهزینهودرآمدبر-هـ

هایمالیاتقانوناصالحی(۱۳۹)ماده«ط»بندموضوعالمنفعهعاموخیریهمؤسساتهزینهودرآمدبرنظارت-۷ ماده

:شدخواهداعمالزیرترتیببهباشندموقوفهمالدارایاینکهلوومستقیم،

اینتواندمیکهاستکشورمالیاتیامورسازمانالمنفعه،عاموخیریهمؤسساتهزینهودرآمدبرنظارتمرجع-الف

سازماناختیاراتوتشکیالتقانون(۱)ماده(۳)بنددریادشدهموارددروربطذیمالیاتیاموراداراتبهرااختیار

.نمایدتفویضمزبورسازمانبه،(۱۳۶۳مصوب)خیریهاموروقافاو

یاقانونموجببهآنهاادارهیاوباشندمیموقوفهمالدارایکهایالمنفعهعاممؤسساتهزینهودرآمدبرنظارت-ب

.بودخواهدشدهیادسازمانبااست،شدهمحولخیریهاموروقافاوسازمانبهمربوطنامهآیین

(۱۳۶۶مصوب)مستقیمهایمالیاتقانون(۲)ماده(۴)تبصرهموضوعاجرایینامهآیینموافققبالًکهناظریمراجع-پ

است،گردیدهتفویضآنانبهالمنفعهعاممؤسساتهزینهودرآمدبرنظارتامرآن،۷/۲/۱۳۷۱مورخاصالحیهو

۱۳۹)مادهمقرراترعایتبایادشدهمؤسساتبرآنهانظارت نامهآییناینمفادو(۲۷/۱۱/۱۳۸۰مصوب)اصالحی(

.داشتنخواهدنامهآییناینباتطبیقومجدداصالحبهنیازیمؤسساتقبیلایناساسنامهوبودهمعتبرکماکان

امورادارهبهراآنمصدقنوشترویاتصویراساسنامه،ثبتتاریخازماهیکظرفموظفندنامبردهمؤسسات-۸ ماده

جوهوکلیهوافتتاحسسهؤمنامبهجاریحسابمحل،هایبانکازیکیدرمدتهمینظرفوتسلیممحلمالیاتی

.دهندانجامهاحسابآنطریقازرامؤسسههایهزینهکلیهونمایندمنتقلبانکیهایحساببهراخوددرآمدونقدی

مدارکواسنادبهمتکیکهراخودساالنههزینهودرآمدصورتحسابمکلفندالمنفعهعاموخیریهمؤسسات-۹ ماده

مؤسسهناظرمرجعونمایندتسلیممربوطناظرمرجعبهمؤسسهمالیسالپایانازبعدماهچهارتاحداکثرباشد،قبولقابل

رعایتوهزینهودرآمدصورتحسابمورددررارسیدگینتیجهصورتحساب،صولوتاریخازماهچهارظرفبایدنیز

ادارهبهقانونیاقدامجهتراالزمگواهییید،تأصورتدرواعالمقانون(۱۳۹)مادهاجرایینامهآیینوقانونمقررات

.نمایدتسلیممربوطمالیاتیامور



 (۱۳۹) ماده «ی» بند موضوع معافیت :هفتم فصل



  7/  مستقیم هایمالیات قانون اصالحی 139 ماده 3 تبصره موضوع اجرایی نامه آیین

 

 

راربطذیمراجعازشدهصادرمجوزمکلفندلتیدوغیرهایتشکلوهاانجمنواحزابای،حرفهمجامع-۱۰ ماده

.نمایندتسلیممربوطمالیاتیامورادارهبهمذکورماده«ی»بندموضوعمقررمعافیتازاستفادهجهت



 (۱۳۹) ماده «ک» بند موضوع معافیت :هشتم فصل

ایران،اسالمیجمهوریاساسیقانوندرمذکوردینیهایاقلیتبهمربوطمذهبیهایتهیأوهاانجمن-۱۱ ماده

مالیاتیامورادارهبهواخذکشورزارتوازراخودرسمیتبرمبنیالزمگواهیمکلفندمقررمعافیتازاستفادهجهت

.نمایندتسلیمربطذی



 (۱۳۹) ماده «ل» بند موضوع معافیت :نهم فصل

زارتومجوزموجببهحقوقییاحقیقیاشخاصهنریوفرهنگیمطبوعاتی،وانتشاراتیهایفعالیت-۱۲ ماده

باکشورمالیاتیامورسازمانتوسطدستورالعملیاساسبرشدهیادهایفعالیت.شودمیانجاماسالمیارشادوفرهنگ

.شدخواهداعالموتعییناسالمیارشادوفرهنگزارتوهمکاری



 (۱۳۹) ماده( ۱) تبصره موضوع معافیت  :دهم فصل

۱۳۹)مادهموضوعاشخاص -۱۳ ماده ۱)تبصرهموضوعمالیاتیمعافیتازبرخورداریجهتاصالحی( مادهاین(

بهناظرتعیینجهترامراتبیادشده،تبصرهدرمذکورانتفاعیغیرهایفعالیتعشروازقبلزروپانزدهحداقلموظفند

هردریکبارحداقلراموصوفهایفعالیتبهمربوطهزینهودرآمدصورتحسابواعالمکشورمالیاتیامورسازمان

.نماینددریافتنظارتگواهیوتسلیمشدهتعیینناظرمرجعبهمالیسال



 عمومی مقررات :یازدهم فصل

تبصرهدرمندرجشرحبهاصالحی(۱۳۹)مادهموضوعاشخاصاقتصادیهایفعالیتازحاصلدرآمدهای-۱۴ ماده

(۱۳۹)مادهبندهایطبقکهمواردیازغیر)-۲۷/۱۱/۱۳۸۰مصوب-مستقیمهایمالیاتقانون(۲)مادهاصالحی(۲)

هاینرخبهمقررمالیاتیهایمعافیتسایررعایتباومربوطمقرراتطبق(شوندمیبرخوردارمالیاتیمعافیتازمزبور

.بودخواهندمالیاتمشمولقانونایندرمربوطمقررمالیاتی

۲)تبصرهموضوعاقتصادیهایفعالیتجملهازامالکقطعیانتقالونقل- ۱ تبصره ۲)ماده( تلقییادشدهقانون(

.گرددنمی

فقوموردحسبمتعلقمالیاتباشند،میایجداگانهمالیاتینرخدارایمربوطمقرراتطبقکهدرآمدهایی- ۲ تبصره

.شدخواهدصولوومحاسبهمربوطمقررات

تسلیمبهمکلفموردحسب(۱۳۸۰مصوب)مستقیمهایاتمالیقانونالحیاص(۱۳۹)دهماوعموضخاصاش-۱۵ ماده

هایمالیاتقانونمقرراتطبقموردحسبهزینهودرآمدحسابیازیانوسودحسابوترازنامهواظهارنامهموقعبه

.بودخواهندمستقیم
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ازاظهارنامهتسلیمعدمهمچنینومذکورقانوناصالحی(۱۳۹)مادهدرمقررترتیباتوشرایطرعایتعدم-۱۶ ماده

هوریجمتوسعهپنجمسالهپنجبرنامهقانوندنشاالجراءالزمتاریخازیادشدهمادهبندهایموضوعاشخاصسوی

.شدخواهدالسآندرقررممعافیتازتمحرومیموجبالیمسالهردرایران،المیاس

عملکردمالیاتیپروندهبهنسبتاظهارنامهتسلیمبهالزامحذفباوباشدمیاالجراءالزم۱/۱/۱۳۹۰تاریخازاصالحیهاین

۲۳۸)مادهموضوعمراجعدرطرحقابلیتآنهاپروندهکهمؤدیانی۱۳۹۰سالپایانتا۱۳۸۱سال هایمالیاتقانون(

نیزباشدمزبورقانونمکرر(۲۵۱)مادهموضوعهیأتومالیاتیعالیشورایمالیاتی،اختالفحلهایهیأتمستقیم،

.بودخواهدجاری

درآمدتحصیلبهمربوطمالیدورهدرنامهآییناینپنجمفصلمطابقکهعامموقوفاتدرآمدازقسمتآن-۱۷ ماده

(۱۳۹)ماده(ح)بنددرمذکوراموردرمصرفقابلنیزدرآمدتحصیلمالیسالانقضایازپسباشد،نرسیدهمصرفبه

بودخواهد(۱۳۸۰مصوب)مستقیمهایاتمالیقانوناصالحی مشمولمربوطقانونیمقرراتطبقصورتاینغیردر.

.بودخواهدمالیات

عملکردسالدربرسد،مادهایندرمذکورامورغیرمصرفبهکهمذکوراشخاصدرآمدازقسمتآن-تبصره

قرارمالیاتمحاسبهمبنایواضافهمالیاتمشمولدرآمدبهاستشدهمزبورامورغیرمصرفکهمربوطرسیدگی

.گیردمی

اموروقافاوسازمانبهآنهاامورادارهکهایالمنفعهعاممؤسساتوکلیطوربهعامموقوفاتمورددر -۱۸ ماده

نامهآیینایندرمقررتکالیفانجاممسئولیتباشندمدیریاامینیاومتولیفاقدکهصورتیدربشودیاشدهمحولخیریه

.بودخواهدمربوطامورخیریهوقافاوادارههدهعبهمذکوراشخاصباارتباطدرمستقیمهایمالیاتقانونو

۱۳۹)مادهدرمذکوراشخاصبهنسبتنامهآییناینمفاد -۱۹ ماده مصوب)مستقیمهایمالیاتقانوناصالحی(

.بودخواهدجاریشودمیعشروبعدبه۱/۱/۱۳۸۱ازآنهامالیسالکه(۲۷/۱۱/۱۳۸۰


