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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 2461-2462-2463 :ماره دادنامهش

 28/8/1398 :دادنامه ختاري

 96/1749، 97/106، 97/3702: روندهپ شماره

 : هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمرجع رسیدگی

ستان البرز با آقایان محمد زارعی : انیشاك شخوان دولت ا صنفی کارفرمایی دفاتر پی سی و انجمن  سی عبا و عی

 وکالت آقای نادر قویدل

اصالحی قانون مالیاتهای  169ماده  3آیین نامه اجرایی تبصره  9بند ج ماده ابطال : موضوع شکايت و خواسته

 1395مستقیم مصوب 

 3آيین نامه اجرايی تبصررره  9ابطال بند ج ماده تقدیمی  لوایحشاااکیان به موجد داداواسااتها و  :كار گردش     

صوب  169ماده  ستقیم م صالحی قانون مالیاتهای م سته اعالم  1395ا شده اند و در جهت تبیین اوا ستار  را اوا

 کرده اند که:

ه بر به موجب مقرره مورد اعتراض، دارندگان دفاتر پیشرراوان به جهت شررمول قانون مالیا  بر ارفش اف ود -1 "  

قانون مالیاتهای  100آنها مل م به ارائه فهرسررت ممامال  فصررلی شررده اندد اين در حالی اسررت كه بر اسررا  ماده 

مسررتقیم، میديان مکلدند سررالی يت مرتبه نسرربت به تسررلیم ا هارنامه مالیاتی اقدام نمايند و به لتاف ماییت فمالیت 

 دفاتر پیشاوان امکان انجام چنین امر وجود نداردد

 مالیا   قانون مالیا  بر ارفش اف وده، احکام برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم را نسبت به 33بر اسا  ماده  -2  
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وجود  مسررتقیم در میان مواد فو قانون مالیاتهای  169بر ارفش اف وده جاری اعالم شررده اسررتد در حالی كه ماده 

سا  آن مالیاته نداردد بنابراين شکايت را كه بر ا ضع مقرره مورد  صالحیت و شور،  ای بر سافمان امور مالیاتی ك

 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته، نداردد 169ارفش اف وده مشمول دستورالممل اجرايی ماده 

جیی -3   به مو لت اداری  عدا ماره أ  عمومی ديوان  مه شررر نا له داد -814و  813ب برخی آرای خود اف جم

سه  20/11/1387 صه عملیا   سا  آن میديان مل م به ارائه خال سافمان امور مالیاتی را كه بر ا برخی مقررا  

 مایه شده اند، ابطال كرده است و مقرره مورد شکايت مغاير با آرای فو  می باشدد

آيین نامه یای مشررابه مبنی  4/3/1394-208الی  205موجب دادنامه  ییأ  عمومی ديوان عدالت اداری به -4  

شکايت مغاير با  ست و مقرره مورد  صلی را ابطال كرده ا ست ممامال  ف سال فهر سمی به ار سناد ر بر ال ام دفاتر ا

 قانون تشکیال  و آيین دادرسی ديوان عدالت اداری می باشدد 92دادنامه فو  و مشمول حکم ماده 

 1ماده « ح»د رده است و در مقابل در بنرش« ممامال »اره به رون مالیاتهای مستقیم اشرقان 169اده ردر م -5  

اف شمول مصاديق عنوان « خدمت»یم اشاره شده و با توجه به خروج عنوان « خدمت»آيین نامه اجرايی اين ماده به 

مال  فصلی خارج اف حدود اختیارا  مرجع مقرره مورد شکايت در رابطه با ال ام به ارسال فهرست مما« ممامال »

اصررالحی قانون  169ماده  3آيین نامه اجرايی تبصررره  9در نهايت ابطال بند ج ماده  وضررع، تصررويب شررده اسررتد

  "اف تاريخ تصويب مورد تقاضاستد 1395مالیاتهای مستقیم مصوب 

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:  

 مشمول ارسال فهرست ممامال  می باشند:( اشااص فير 9ماده  "  

 دددد

  " ج( صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیا  بر ارفش اف وده  

شماره    صادی و دارایی به موجد الیحه  شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقت سخ به  در پا

 توضیح داده است که: 109505/91-28/5/1398
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 ییأ  عمومی ديوان عدالت اداری موجه نیسررتد فيرا آيین نامه 813-814اسررتناد شرراكی به رمی شررماره  -1 "  

قانون  169قانون مالیاتهای مسررتقیم( با یدق قانونارار در ماده  95ماده  2موضرروع آن دادنامه یآيین نامه تبصررره 

 قانون مالیاتهای مستقیم متداو  و مغاير استد 169مالیاتهای مستقیم( با یدق قانونارار در ماده 

شاغل»آيین نامه، عبار   1در بند ید( ماده  -2   شاره  9كه در بند یب( و یج( ماده « صاحبان م آيین نامه به آن ا

ارم باب سوم قانون عنوان شده است كه شده، تمريف گرديده و منظور اف آن، كلیه اشااص حقیقی مشمول فصل چه

شمول آيین نامه اجرايی ماده  شاغل موضوع اين فصل م قانون متسوب می گردند و با عنايت به اين  95صاحبان م

قانون مکلف به  95موضرروع در آيین نامه مورد ايراد شرراكی یم صرراحبان مشرراغل مشررمول آيین نامه اجرايی ماده 

ند و یم افرادی كه مشررمول اجرای قانون مالیا  بر ارفش اف وده می باشررند و ارسررال فهرسررت ممامال  گرديده ا

بدين ترتیب انتااب صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیا  بر ارفش اف وده صرفاً يکی اف مالكها برای تمیین 

با قانون نداردد میديان مشمول اجرای تکلیف ارسال فهرست ممامال  بوده است و ايجاد مقررا  ياد شده مغايرتی 

 احکام قانون مالیاتهای مستقیم به قانون مالیا  بر ارفش اف وده تسری نیافته استد

قانون مالیاتهای مستقیم(  100انجام تکالیف مربوط به تسلیم ا هارنامه مالیا  بر درآمد مشاغل یموضوع ماده  -3  

فهرسررت ممامال  كه به منظور تمیین و تشررای   قانون ياد شررده در رابطه با ارائه 169با تکالیف مقرر در ماده 

  "درآمد مشمول مالیا  دريافت می شود، متداو  استد

همچنین مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی )وزارت امور اقتصادی و دارایی( به موجد الیحه شماره   

 توضیح داده است که: 3/5/1397-ص/9240/212

ست قانون م 169به موجب ماده  -1 "   شاغل مکلف به ارائه فهر صاحبان م شااص حقوقی و  ستقیم، ا الیاتهای م

صره  شده اند و طبق تب سافمان امور مالیاتی  ضع آيین نامه اجرايی آن به وفير امور  3ممامال  خود به  اين ماده و

 اقتصادی و دارايی متول شده استد
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كلیه اشااص حقیقی مشمول فصل » آيین نامه ياد شده  1در بند ید( ماده « صاحبان مشاغل»ممنای اصطالح  -2  

آن آيین نامه اف میان صاحبان مشاغل مركور،  9ذكر شده استد برابر بندیای یب( و یج( ماده « چهارم باب سوم آن

قانون مركور  95آيین نامه اجرايی ماده  2ء گروه اول موضوع ماده یم اشااصی كه حسب نوع يا حجم فمالیت ج 

شمولین  شمار م شند، در  شمول اجرای قانون مالیا  بر ارفش اف وده می با شوند و یم افرادی كه م سوب می  مت

ست مطالما  قرار گرفته اندد لرا بند یج( ماده  سال فهر صرفاً يکی اف مالكها را ب 9ار شکايت  رای آيین نامه مورد 

ست و در نتیجه احکام قانون مالیاتهای  ست ممامال  بیان كرده ا سال فهر شمول اجرای تکلیف ار تمیین میديان م

 مستقیم به قانون مالیا  بر ارفش اف وده تسری نیافته استد

 قانون مالیاتهای مسررتقیم كه مربوط به ارائه فهرسررت ممامال  می باشررد با 169انجام تکلیف مقرر در ماده  -3  

آن قانون متداو  می باشرررد و بهره برداری اف اطالعا  واصرررله در اجرای ماده  100اجرای تکلیف مقرر در ماده  

 "قانون مركور در تمیین نوع و می ان فمالیت اقتصادی ديار افراد می تواند كاربرد داشته باشدد 169

ضور  28/8/1398هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ     معاونین دیوان عدالت اداری و  رئیسبا ح

پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح و  مستشاران و دادرسان شعد دیوان تشکیل شد و رؤساو 

 .زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

 ییأ  عمومی رمی

احکام مربوط به فصول یشتم » مقرر شده است:  1387مصوب  قانون مالیا  بر ارفش اف وده 33بر اساس ماده 

قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  233تا  230، 202، 191، 167و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد 

نظر به اینکه به موجد بند )ج(  ددد«در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای اين قانون جاری است  27/11/1380

 ،31/4/1394مصوب اصالحی  قانون مالیاتهای مستقیم 169ماده  3ه آیین نامه اجرایی موضوع تبصر 9ماده 
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صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز موظف به ارسال فهرست معامالت اود 

قانون  169به تسری احکام مقرر در ماده  قانون مالیا  بر ارفش اف وده 33شده و با وجود عدم تصریح ماده 

شده اند، بنابراین شده قانون یاد  169نسبت به آنها، مکلف به انجام تکالیف مقرر در ماده  مالیاتهای مستقیم

و اارج از االف قانون  قانون مالیاتهای مستقیماصالحی  169ماده  3آیین نامه اجرایی تبصره  9بند )ج( ماده 

قانون تشکیال  و آيین  13و  88اد وو م 12ماده  1بند حدود ااتیارات مقام واضع تصوید شده و مستند به 

 ./ ابطال می شود تاريخ تصويباز  1392مصوب سال  دادرسی ديوان عدالت اداری

 
 متمدكا م بهرامی                                                            

 رئیس ییأ  عمومی ديوان عدالت اداری                                                       
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