
 

 

 آراي هیأت تخصصی
     97/1756هـ ع/ :کالسه پرونده

 53/96/230که طی بخشنامه شماره  10/04/1396 مورخ 201-10رأي اکثریت شوراي عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره  ابطال :موضوع
 .مستقیم ابالغ شده است معاون مالیاتهاي 17/4/1396مورخ 

  1398اردیبهشت  15یکشنبه  :تاریخ رأي

 9809970906010020 :شماره دادنامه

 هیات تخصصی اقتصادي مالی 
   

  14/2/98  :تاریخ         9809970906010020: دادنامه شماره        97/1756/ع هـ  * شماره پــرونـــده :
    * شـاکــی : آقاي بهمن زبر دست

  * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور 
مورخ  201-10* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال رأي اکثریت شوراي عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره 

  معاون مالیاتهاي مستقیم ابالغ شده است. 17/4/1396مورخ  53/96/230که طی بخشنامه شماره  10/4/1396
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي اکثریت شوراي عالی مالیاتی موضوع * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رأ
معاون مالیاتهاي  17/4/1396مورخ  53/96/230که طی بخشنامه شماره  10/4/1396مورخ  201-10صورت جلسه شماره 

مستقیم ابالغ شده است به دیوان عدالت اداري تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد 
  د:شکایت به قرار زیر می باش

قانون مالیاتهاي مستقیم در خصوص فعاالن اقتصادي است و به صاحبان درآمد امالك  132با عنایت به مراتب فوق ، بند (ت) ماده 
مکرر مبنی بر ارائه اظهارنامه مالیاتی  146اجاري اشخاص حقیقی تسري ندارد. همچنین حسب سیاق عبارت حکم تبصره یک ماده 

این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می نماید ، ناظر  95موضوع ماده ، دفاتر و یا اسناد و مدارك 
بر مؤدیانی می باشد که طبق مقررات مکلف به نگهداري دفاتر و یا اسناد و مدارك بوده و درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی 

قانون مالیاتهاي  53توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات امالك اجاري طبق مقررات ماده به اسناد و مدارك تعیین می گردد. لذا با 
  مستقیم تعیین می گردد ، بنابراین حکم تبصره مذکور نیز به صاحبان درآمد امالك اجاري اشخاص حقیقی تسري ندارد.

   
  *دالیل شاکی براي ابطال مقرره مورد شکایت :

و بخشنامه ابالغ آن را مطرح کرده  10/4/1396ي ابطال رأي اکثریت شوراي عالی مالیاتی مورخ شاکی به موجب دادخواستی تقاضا
  و در تبیین خواسته خود اعالم داشته است :

و به بعد توسط اشخاص حقیقی صاحب امالك  1395نظر اکثریت اعضاي شوراي عالی مالیاتی که تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 
 1قانون مالیاتهاي مستقیم الزم ندانسته در مغایرت کامل با تبصره  53ماده  11ي از معافیت موضوع تبصره اجاري را براي برخوردار

قانون  85این قانون که مطابق ماده  139به جز مورد بند (ح) ماده « مکرر قانون مالیاتهاي مستقیم است که طبق آن  146ماده 
این قانون که  81و اشخاص حقیقی مشمول ماده » عمل می شود.  2مالی دولت  الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات

به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت هاي اجرایی ، اداري و حسب « مکرر در خصوص ایشان  146ماده  1اجراي تبصره 
گري استثناء قائل نشده یا به سازمان امور ، قانونگذار براي شخص حقیقی و حقوقی دی» اعالم سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود 

مالیاتی کشور اختیاري براي در نظر گرفتن چنین استثنایی نداده و طبعاً این امر خالف قانون و خارج از حوزه اختیارات شوراي عالی 
  مالیاتی و معاون مالیات هاي مستقیم است.



 

 

/ص مورخ 19016/212ر مالیاتی به موجب الیحه شماره * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امو
  به طور خالصه توضیح داده است که : 28/8/1397

این  95ارائه اظهارنامه مالیاتی ، دفاتر و یا اسناد و مدارك موضوع ماده « قانون مالیاتهاي مستقیم :  146ماده  1طبق تبصره  -1
این قانون که مطابق  139لیاتی کشور اعالم می نماید به جز مورد بند (ح) ماده قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور ما

عمل می شود ، شرط برخورداري  4/12/1393مصوب  2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  85ماده 
قوانین می باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه ، دفاتر از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر 

و یا اسناد و مدارك مذکور ، مؤدي مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات ، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود. 
قانون جاري نمی باشد. اجراي این  139و بندهاي (الف) ، (ب) و (ز) ماده  145و  144حکم این تبصره در خصوص مشموالن مواد 

این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت هاي اجرایی  81حکم این تبصره در خصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده 
همانگونه که این تبصره بیان می دارد ، حکم آن در رابطه با تسلیم » ، اداري و حسب اعالم سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. 

قانون مالیاتهاي مستقیم براي برخورداري از معافیت مالیاتی ناظر بر  95ظهارنامه مالیاتی ، دفاتر و یا اسناد و مدارك موضوع ماده ا
این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه و نگهداري دفاتر و اسناد هستند و از آنجا که مقررات موضوع  95مؤدیانی است که مطابق ماده 

ذکور در فصل مالیات بر درآمد مشاغل گنجانده شده و از طرفی با توجه به اینکه درآمد صاحبان امالك اجاري با قانون م 95ماده 
 146ماده  1قانون مذکور تعیین می گردد ، بنابراین حکم مقرر در تبصره  53رعایت فصل مالیات بر درآمد امالك به موجب ماده 

  یاتی به اشخاص حقیقی صاحبان درآمد امالك اجاري تسري نمی یابد.مکرر در خصوص تکلیف به ارائه اظهارنامه مال
شرط برخورداري از هرگونه معافیت مالیاتی براي « قانون مالیاتهاي مستقیم که بیان می دارد :  132حکم مقرر در بند (ت) ماده  -2

اً در صرف» اتی در موقع مقرر قانونی است. اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالی
  خصوص فعاالن اقتصادي است و به اشخاص حقیقی صاحبان درآمد امالك اجاري تسري ندارد./ت

  * رأي هیأت تخصصی اقتصادي مالی دیوان عدالت اداري :
این قانون ) 95اسناد و مدارك موضوع ماده (ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا «قانون مالیاتهاي مستقیم :  146ماده  1براساس تبصره 

این قانون که مطابق ماده ) 139جز مورد بند (ح) ماده ( نماید بهدر موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می
د، شرط برخورداري شوعمل می 4/12/1393مصوب ) 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت () 85(

باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می
 »شود...یا اسناد و مدارك مذکور، مؤدي مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می

قانون  95نظر به اینکه حکم مقرر در تبصره فوق مبنی بر لزوم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارك موضوع ماده 
قانون مالیاتهاي  95مالیاتهاي مستقیم براي برخورداري از معافیتهاي مالیاتی مشخص، ناظر بر مؤدیانی است که مطابق مقررات ماده 

باشند و با عنایت به اینکه مقررات اجرایی آن مکلّف به تسلیم اظهارنامه و نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك می نامهمستقیم و آیین
قانون مذکور در فصل مالیات بر درآمد مشاغل قرار داشته و به درآمد صاحبان امالك اجاري که در فصل مالیات بر درآمد  95ماده 

شخاص حقیقی صاحب درآمد از امالك اجاري تکلیفی به ارائه اظهارنامه مالیاتی براي برخورداري یابد؛ بنابراین اقرار دارد، تسري نمی
قانون مالیاتهاي مستقیم ندارند و لذا رأي اکثریت شوراي عالی مالیاتی که موضوع  53ماده  11از معافیتهاي مالیاتی مقرر در تبصره 

ر مالیاتی قرار گرفته، مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد سازمان امو 17/4/1396مورخ  53/96/230بخشنامه شماره 
کند. رأي رأي به رد شکایت صادر و اعالم می 1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب  84ماده » ب«بند 

داري و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوي ریاست ارزشمند دیوان عدالت ا
  اعتراض است.

 العابدین تقويدکتر زین
 رئیس هیأت تخصصی اقتصادي مالی دیوان عدالت اداري

 


