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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ آزﻣﻮن ﭘﺮداز اﯾﺮان ﻣﺸﻬﻮد
ﺷﻤﺎره4530/210:

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده

رأی ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﻮﺿﻮع دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۶۱۵

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ رأی ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﻮﺿﻮع دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۶۱۵ﻣﻨﺪرج در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺷﻤﺎره
 ۱۹۲۵۴ﻣﻮرخ  ۱۳۹۰/۱/۲۲ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ:
«ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺒﺼﺮه۱۱ﻣﺎده  ۵۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب  . . . ۱۳۸۰/۱۱/۲۷و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ در ﺑﻨﺪ )ز(
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۳۵۳۰ﻣﻮرخ  ،۱۳۸۴/۷/۲۷ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ را ﺑﺮای
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از آن را در ﺗﻬﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر دارا ﺑﻮده اﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻨﺪ )ز(
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﻋﻨﻪ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن و ﺧﺎرج از ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﻮده و ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  ۱ﻣﺎده  ۱۹و ﻣﺎده  ۴۲ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان
ﻋﺪاﻟﺖ اداری اﺑﻄﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد ».
اﻣﯿﺮﺣﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺣﮑﯿﻢ
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ

ﺷﻤﺎره دادﻧﺎﻣﻪ۶۱۵ :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۸۹ / ۱۲ / ۲۳ :
ﮐﻼﺳﻪ ﭘﺮوﻧﺪه۷۴۶ / ۸۸ :
ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ:ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری
ﺷﺎﮐﯽ:آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﻧﺎﻇﻤﯿﺎن .
ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ:اﺑﻄﺎل ﺑﻨﺪ )ز( ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۳۵۳۰ﻣﻮرخ  ۱۳۸۴ / ۷ / ۲۷ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر .
ﮐﺮدﺷﮕﺎر:ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﺑﻨﺪ )ز( ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۳۵۳۰ﻣﻮرخ / ۷ / ۲۷
،۱۳۸۴ﺒﺮ ﺧﻼف ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ )ز( ﺗﺒﺼﺮه  ۱۱ﻣﺎده  ۵۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درآﻣﺪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺎره
ﺑﻬﺎ در ﺗﻬﺮان  ۱۵۰ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ  ۲۰۰ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل
ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﺗﻌﻤﯿﻢ داده،ﺪر ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اوﻻً :در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۱۱ -۳۲۵۶ﻣﻮرخ  ۱۳۸۲ / ۵ / ۲۶اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﯿﺪ
ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﯾﮏ واﺣﺪ را اﻧﺘﺨﺎب و در ﻣﺘﺮاژ ﻣﺠﺎز از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺛﺎﻧﯿﺎً :ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺟﻬﺖ واﮔﺬاری اﻣﻼک ﺧﻮد ﺑﻪ اﺟﺎزه،ﯿﮏ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ در ﺗﻬﺮان و ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ
ﻫﻢ در ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ ﻣﺸﺨﺺ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﻤﻮده و دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۰۹ﻣﻮرخ  ۱۳۸۵ / ۴ / ۱۱ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا از ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری اﺑﻄﺎل ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آن ﺑﺎ ﺗﺒﺼﺮه  ۱۱ﻣﺎده  ۵۳ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .
ﻣﺸﺘﮑﯽ ﻋﻨﻪ در ﻻﯾﺤﻪ دﻓﺎﻋﯿﻪ ﺷﻤﺎره / ۲۱۲ / ۵۱۹۵ص ﻣﻮرخ  ۱۳۸۹ / ۵ / ۱۹اﺷﻌﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه  ۱۱ﻣﺎده  ۵۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻣﯿﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺒﺼﺮه ،ﺻﺮﻓﺎً ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﺟﻤﻊ اﻣﻼک ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺎزه واﮔﺬار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻟﺬا در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ دارای
اﻣﻼﮐﯽ در ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ راﻫﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺬﮐﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد
و دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۰۹ﻣﻮرخ  ۱۳۸۵ / ۴ / ۱۱ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺷﺎﮐﯽ ﻫﻢ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆدی از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪﺑﺎر ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﺧﺼﻮص
ﻣﺴﮑﻦ و اﺟﺎره ﻣﺴﮑﻦ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ در اﻣﺮ ﻣﺴﮑﻦ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ اﻫﺪاف دوﻟﺖ ﻣﺤﺘﺮم در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺪوﯾﻦ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺗﻬﺮان و ﯾﮏ واﺣﺪ دﯾﮕﺮ در ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ از  ۳۵۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺎﻟﮏ  ۱۰واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ آﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺟﺎره داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از  ۱۵۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺑﻨﺪ )ز( ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
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ﺷﻤﺎره  ۱۳۵۳۰ﻣﻮرخ  ۱۳۸۴ / ۷ / ۲۷ﺻﺮﻓﺎً در ﻣﻘﺎم ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺒﺼﺮه  ۱۱ﻣﺎده  ۵۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ﺑﺮ آﻣﺪه و ﻣﺪﻟﻮل ﺣﮑﻢ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﺗﺒﺼﺮه  ۱۱ﻣﺎده  ۵۳ﻗﺎﻧﻮن اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ ﺣﺎﮐﯽ از
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۲۰۰ﻣﺘﺮ ﺑﻨﺎی اﺟﺎری در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎدل  ۱۵۰ﻣﺘﺮ ﺑﻨﺎی اﺟﺎری در ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻗﺎﻟﺐ
ﺗﻤﺜﯿﻞ در ﺑﻨﺪ )ز( ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺻﻮف ﻣﺘﺒﻠﻮر ﮔﺮدﯾﺪه،ﺒﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﯽ  ۳۰۰ﻣﺘﺮ ﺑﻨﺎی اﺟﺎری در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺎدل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۲۲۵ﻣﺘﺮ ﺑﻨﺎی اﺟﺎری در ﺗﻬﺮان دارد .
ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮق ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رؤﺳﺎ،ﻤﺴﺘﺸﺎران و دادرﺳﺎن ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﺗﺸﮑﯿﻞ و
ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ و اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور رأی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
رأی ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺒﺼﺮه  ۱۱ﻣﺎده  ۵۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷درآﻣﺪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺷﯽ از
اﺟﺎره واﺣﺪ ﯾﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺗﻬﺮان ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮع  ۱۵۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﻣﻔﯿﺪ و در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮع  ۲۰۰ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﻣﻔﯿﺪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺎره اﻣﻼک ﻣﻌﺎف ﺑﻮده وﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺧﻼف
ﺣﮑﻢ ﻣﻘﻨﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ در ﺑﻨﺪ )ز( ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۳۵۳۰ﻣﻮرخ ، ۱۳۸۴ / ۷ / ۲۷ﻤﻮﺟﺐ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ را ﺑﺮای اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از آن را در ﺗﻬﺮان و
ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر دارا ﺑﻮده اﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻨﺪ )ز( ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﻋﻨﻪ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن و ﺧﺎرج از ﺣﺪود
اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﻮده و ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  ۱ﻣﺎده  ۱۹و ﻣﺎده  ۴۲ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری اﺑﻄﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
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