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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ آزﻣﻮن ﭘﺮداز اﯾﺮان ﻣﺸﻬﻮد
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در ﺧﺼﻮص ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ  ۱۶۶۴۰در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ اﻣﻼک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ۱۲۰
ﻣﺘﺮ
ﺷﻤﺎره دادﻧﺎﻣﻪ۲۸۲ :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۸۱ / ۰۸ / ۱۲ :
ﮐﻼﺳﻪ ﭘﺮوﻧﺪه۳۳۹ / ۷۸ :
ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ:ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری .
ﺷﺎﮐﯽ :آﻗﺎی ﭘﺮوﯾﺰ رﺧﺸﻨﺪه
ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ وﺧﻮاﺳﺘﻪ:
اﺑﻄﺎل ﺑﻨﺪ  ۵ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۶۶۴۰ﻣﻮرخ  ۱۳۷۸ / ۴ / ۱۶ﻣﻌﺎون ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی وداراﯾﯽ
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺷﺎﮐﯽ ﻃﯽ داﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻮﯾﻖ اﺣﺪاث وﻋﺮﺿﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺘﯿﺠﺎری
ﻣﺼﻮب  ۱۳۷۷واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ دارای زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﻣﻔﯿﺪ  ۱۲۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﻪ اﺟﺎره واﮔﺬار ﻣﯽ
ﮔﺮدد از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ اﺟﺎری ﻣﻌﺎف ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ  .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ  ۵ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۶۶۴۰ﻣﻮرخ ۱۳۷۸ / ۴ / ۱۶
وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی وداراﯾﯽ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺘﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق
اﻟﺬﮐﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﯿﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد  .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ در ﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻄﺎل ﺑﻨﺪ  ۵ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر را دارم ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ وزارت
اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی وداراﯾﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۱ / ۵۳۸۲ﻣﻮرخ  ۱۳۸۱ / ۵ / ۵ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ارﺳﺎل
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۳۰ / ۴ -۱۲۳۱ﻣﻮرخ  ۱۳۸۱ / ۳ / ۱۱رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ  .در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ
.در ﻣﺘﻦ ﻣﺎده  ۱۱ﺗﺸﻮﯾﻖ اﺣﺪاث وﻋﺮﺿﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺘﯿﺠﺎری ﻗﯿﺪ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻮع ﻗﺮارداد اﺟﺎری اﻋﻢ از رﺳﻤﯽ
ﯾﺎ ﻋﺎدی ﻧﺸﺪه وﻟﯽ در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره / ۷۳۳۹۵ت  ۲۰۱۳۷ه ﻣﻮرخ  ۱۳۷۷ / ۱۱ / ۱۹زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از
ﻗﺮارداد ﻋﺎدی اﺟﺎره را از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﯽ ﺷﻤﺎره
/ ۴۶۴۸ت  ۲۲۰۷۵ه ﻣﻮرخ  ۱۳۷۹ / ۲ / ۱۲ﺷﺮط ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺣﺬف و ﺷﺮط ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ واﺣﺪﻫﺎی
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺘﯿﺠﺎری ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮن از ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﺻﻼح ﮔﺮدﯾﺪ و
ﻣﻌﺎون درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ وﻗﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﺪدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۵۲۳۷۸ﻣﻮرخ  ۱۳۷۸ / ۱۰ / ۲۱در ﺧﺼﻮص
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ واﺣﺪﻫﺎی اﺳﺘﯿﺠﺎری از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۷۷ / ۵ / ۱۳ﺗﺼﺮﯾﺤﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﻧﻨﻤﻮده
اﺳﺖ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮق ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دری ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی وﺑﺎ ﺣﻀﻮر
رؤﺳﺎی ﺷﻌﺐ ﺑﺪوی ورؤﺳﺎ وﻣﺴﺘﺸﺎران ﺷﻌﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ وﭘﺲ از ﺑﺤﺚ وﺑﺮرﺳﯽ واﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺑﻪ ﺷﺮح
آﺗﯽ ﻣﺒﺎردت ﺑﻪ ﺻﺪور رأی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
رأی ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۵۲۳۷۸ﻣﻮرخ  ۱۳۷۸ / ۱۰ / ۲۱ﻣﻌﺎون درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی وداراﯾﯽ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ
ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮑﺼﺪو ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ اﺟﺎره ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺻﺪدرﺻﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻮﯾﻖ ،اﺣﺪاث وﻋﺮﺿﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺘﯿﺠﺎری ﻣﺼﻮب ،۱۳۷۷ / ۳ / ۲۴ﻌﻠﯽ اﻻﻃﻼق وﺑﺪون
ﻗﯿﺪ ﮐﻠﻤﻪ ))رﺳﻤﯽ(( ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  ۵ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۶۶۴۰ﻣﻮرخ
 ۱۳۷۸ / ۴ / ۱۶از ﺣﯿﺚ ذﮐﺮ وﺻﻒ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮردی ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﺧﯿﺮ اﻟﺬﮐﺮ در ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری وﺟﻮد ﻧﺪارد .
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