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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ آزﻣﻮن ﭘﺮداز اﯾﺮان ﻣﺸﻬﻮد
ﺷﻤﺎره16635:
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رﻓﻊ اﺑﻬﺎم از رأی ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در ﺧﺼﻮص دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره
 ۲۰۹ﻣﻮرخ ۱۱/۴/۱۳۸۵
ﻣﻮرخ  ۱۳۸۵ / ۴ / ۱۱ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﻄﺎل ﺳﯿﺎق ﻋﺒﺎرات ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۳۲ -۱۷۶۸ / ۳۸۸۴ / ۱۵۷۷۶ﻣﻮرخ ۹ / ۱۵
 ۱۳۸۳ /ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ اﺑﻬﺎم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه از رأی ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻀﺎﯾﯽ
دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻪ ﺷﻤﺎره / ۱۰ / ۲۱د ۴۱ /ﻣﻮرخ ،۱۳۸۷ / ۱ / ۲۱ﺒﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﮐﻪ ))ﻣﻔﺎد رأی ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆدی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  ((.وﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ در ﻧﺤﻮه اﻋﻤﺎل ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه  ۱۱ﻣﺎده  ۵۳و ﻣﻮاد
 ۵۷ ، ۸۴و  ۱۰۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺼﻮب ،۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ﮑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻘﺮر
ﻣﯿﺪارد:
 _۱ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه  ۱۱ﻣﺎده  ۵۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ،ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎده  ۵۷ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 _۲در ﺧﺼﻮص ﻣﺎده  ۸۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺼﻮب ،۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ﺒﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن
ی ،درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ،از ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 _۳ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮﺧﻮردار از ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ )ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۱۰۱ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ دارﻧﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺴﺒﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﯾﮑﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻮق از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۱۰۱
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺻﻮف اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 _۴اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ ﺳﺎل از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارای درآﻣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ از
ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ .
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻋﺮب ﻣﺎزار
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۱۰ / ۵۰۶۳۵ﻣﻮرخ  ۱۳۸۸ / ۰۴ / ۲۲و دادﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎره  ۸۱۱و  ۸۱۲ﻣﻮرخ / ۲۰
 ۱۳۸۷ / ۱۱ﺑﻨﺪ  ۳اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﺑﻄﺎل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .
ﺷﻤﺎره۲۳۰ / ۱۳۳۳۸ :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۸۷ / ۰۲ / ۱۸ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺮب ﻣﺎزار
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر
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ﺑﺎ ﺳﻼم
اﺣﺘﺮاﻣﺎً ،ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺗﺒﺼﺮه  ۱۱ﻣﺎده  ۵۳و ﻣﻮاد ۵۷،۸۴و  ۱۰۱ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ:
 _۱ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۵۲ق .م .م درآﻣﺪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از واﮔﺬاری ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻼک واﻗﻊ در
اﯾﺮان ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﻬﺎی ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ اﻣﻼک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 _۲درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺎره واﮔﺬار ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده  ۵۳ق .م .م ،ﮐﻞ ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ،اﻋﻢ
از ﻧﻘﺪی وﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی ،ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﺑﯿﺴﺖ وﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ واﺳﺘﻬﻼﮐﺎت وﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺎره
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 _۳ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻘﺮر در ﺗﺒﺼﺮه  ۱۱ﻣﺎده  ۵۳ق .م .م ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .
 _۴در ﻣﺎده  ۵۷ق .م .م در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ درآﻣﺪی ﻧﺪارد ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ درآﻣﺪ ﺣﻘﻮق
از درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺴﺘﻐﻼت از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف وﻣﺎزاد ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ودر ﻗﺴﻤﺖ
اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و وﻇﯿﻔﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ وﺟﻮاﯾﺰ وﺳﻮد ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﭙﺮده ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﺗﻠﻘﯽ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪم وﺗﺄﺧﺮ ﻣﻮاد  ۵۷و  ۵۳ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار درآﻣﺪ
ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺒﺼﺮه  ۱۱ﻣﺎده  ۵۳را ﺑﻌﻨﻮان درآﻣﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ درآﻣﺪ ﻣﺬﮐﻮر را در اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ
ﻣﺎده  ۵۷ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﻧﻤﻮد  .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﺪم ﺗﻠﻘﯽ درآﻣﺪ اﺟﺎره ﺑﻌﻨﻮان درآﻣﺪ واﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه  ۱۱ﻣﺎده  ۵۳و ﻣﺎده  ۵۷ق .م .م ﺑﺪون ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن درآﻣﺪ اﺟﺎره ﻓﺎﻗﺪ وﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮن ی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺤﻤﻮد ﺷﮑﺮی
ﻣﻌﺎون ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﺷﻤﺎره۱۷۶۸ / ۳۸۸۴ / ۱۵۷۷۶ :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۸۳ / ۰۹ / ۱۵ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎن . . .
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺄت ﻫﺎی ﻣﻮضوع ﻣﺎده  ۲۵۱ﻣﮑﺮر
اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ . . . . .
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی وداراﺋﯽ اﺳﺘﺎن . . . . . . . .
دﻓﺘﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ اﯾﺮان
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی
ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
داﻧﺸﮑﺪه اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی
دادﺳﺘﺎﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ
ﺣﺴﺐ اﻃﻼع واﺻﻠﻪ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه اﻋﻄﺎء ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻘﺮر در ﺗﺒﺼﺮه  ۱۱ﻣﺎده  ۵۳و ﻣﺎده  ۵۷و  ۸۴و  ۱۰۱ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۶۶واﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻬﺎم وﺳﺆاﻻﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد
ﻣﻮﺻﻮف وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل وﻣﻮازﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ واﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﻘﻨﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﺷﻮد:
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اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ اﺟﺎره اﻣﻼک ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺣﻘﻮق وﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه و ﻣﻮادﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻨﻮات  ۱۳۸۱وﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻘﺮر در ﻫﺮ
ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮده وﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻮق اﻻﺷﺎره ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺣﯿﺪری ﮐﺮد زﻧﮕﻨﻪ
ﺷﻤﺎره/ ۱۰ / ۲۱ :د۴۱ /
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۸۷ / ۰۱ / ۲۱ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ اﺑﻼغ ﺳﻼم وﺗﺤﯿﺎت:
ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ  ۸۶ / ۱۰ / ۴ -۸۸۰۹۸اﺷﻌﺎر ﻣﯿﺪارد ﮐﻪ ﻣﻔﺎد رأی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ در اﺳﺘﺪﻻل رأی ﺑﺪان
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆدی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺆدی ﮐﻪ از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ
ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ وﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺒﺼﺮه ) (۹ﻣﺎده  ۵۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎ وﭼﻮن ﮐﻠﻤﻪ ﯾﮑﺒﺎره در ﺳﯿﺎق ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﻔﻬﻢ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد اﺑﻄﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ اﺑﻬﺎﻣﯽ در رأی ﻣﺰﺑﻮر
وﺟﻮد ﻧﺪارد .
ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری
ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻓﺮد
ﺷﻤﺎره۲۰۹ :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۸۵ / ۰۴ / ۱۱ :
ﮐﻼﺳﻪ ﭘﺮوﻧﺪه۲۰ / ۸۴ :
ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ:ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری .
ﺷﺎﮐﯽ:آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﻧﺎﻇﻤﯿﺎن
ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ:اﺑﻄﺎل ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی  ۲۳۲ -۱۷۶۸ / ۳۸۸۴ / ۱۵۷۷۶ﻣﻮرخ  ۱۳۸۳ / ۹ / ۱۵و ۲ -۱۲۱
 ۲۱۱ / ۴۵۴۴ /ﻣﻮرخ  ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۱۹ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر .
ﻣﻘﺪﻣﻪ:ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﻣﺴﮑﻦ وﺷﻬﺮﺳﺎزی
ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﻀﻞ ﻣﺴﮑﻦ وﺑﺎ ﻫﺪف وﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﻬﺖ واﮔﺬاری ﺑﻪ اﺟﺎره ﺗﺒﺼﺮه  ۱اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻣﺎده
 ۱۱ﻣﺎده را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﺮاژ  ۱۵۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮای
ﺗﻬﺮان و  ۲۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮای ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ اﺟﺎره واﮔﺬار ﺷﻮد از اﺟﺎره ﻣﺴﺘﻐﻼت ودرآﻣﺪ آن
ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺬﮐﻮر دﯾﮕﺮ ﻧﺪارد وﻣﻐﻮﻟﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻧﺎدرﺳﺖ وﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻃﯽ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ اﯾﻦ ﺣﻖ را از ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی از
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺗﺒﺼﺮه  ۱۱ﻣﻮاد  ۵۷و ۸۴
و  ۱۰۱را ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ  .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ و ﻧﻪ
ﺑﻪ اﺷﺎره ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻟﻐﻮ ﻣﺎده ) ۱۲۹ﺗﺠﻤﯿﻊ درآﻣﺪ( ﻋﻤﻼً اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼف
ﻗﺎﻧﻮن وﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ  .اﺳﺘﺪﻋﺎی ﻟﻐﻮ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ  ۲۳۲ -۱۷۶۸ / ۳۸۸۴ / ۱۵۷۷۶ﻣﻮرخ  ۱۳۸۳ / ۹ / ۱۵را دارد .
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻫﻢ در ﺧﺼﻮص ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﯽ  ۱۱ﺑﻪ ﻣﺎده  ۵۳اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺎره واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﯿﻦ
رأی داده اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺎره واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻣﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اداری ،آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ وﻏﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ واز ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد  .ﺟﺎی ﺗﺄﺳﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻً در ﺗﺒﺼﺮه ﻗﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺎره واﮔﺬار ﺷﻮد وﻻ ﻏﯿﺮ  .ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ
ﺻﺮاﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﻮد ﻧﺪارﻧﺪ  .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﮑﻮﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
وﺑﻪ اﺟﺎره واﮔﺬار ﺷﻮد ) .ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺎره داده ﺷﻮد( ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ،دادﮔﺴﺘﺮی ،آﻣﻮزش وﭘﺮورش،
داراﯾﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﻏﯿﺮه ﻫﻤﮕﯽ از اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺤﻞ وﺟﺎ
ﺑﺮای ادارات ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ وﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ در ﮐﺎر ادارات ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ اﺟﺎره واﮔﺬار ﺷﻮد
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و از درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد  .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺑﻄﺎل ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ -۴۵۴۴ / ۲۰۱۲۲
 ۲۱۱ﻣﻮرخ  ۸۳ / ۱۱ / ۱۹را ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم  .ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﻣﺬﮐﻮر ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۱۲ -۱۳۰۶ﻣﻮرخ  ۱۳۸۵ / ۱ / ۲۶اﻋﻼم داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  .ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره / ۳۸۸۴ / ۱۵۷۷۶
 ۲۳۲ -۱۷۶۸ﻣﻮرخ  ۱۳۸۳ / ۹ / ۱۵ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﺑﻬﺎم و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﺤﻮه اﻋﻄﺎی ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻘﺮر در
ﺗﺒﺼﺮه  ۱۱ﻣﺎده  ۵۳و ﻣﻮاد ۵۷،۸۴و  ۱۰۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺴﺘﻐﻼت ،ﺣﻘﻮق وﯾﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻣﺤﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ
در ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻮق ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ))ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ(( ﺑﺎ وﺻﻒ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺎﮐﯽ از ﻣﻔﺎد ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻣﻔﺎد ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق ﻣﻮﺟﺒﯽ ﺑﺮای اﺑﻄﺎل
آن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺷﺎﮐﯽ در ﻗﺴﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ از دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رأی ﺷﻤﺎره  ۲۰۱ -۹۰۹۸ﻣﻮرخ / ۱۰ / ۳۰
 ۱۳۸۳ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻋﻄﺎی ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه  ۱۱ﻣﺎده  ۵۳وﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره  ۲۱۱ -۴۵۴۴ / ۲۰۱۲۱ﻣﻮرخ  ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۱۹اﺻﺪار ﯾﺎﻓﺘﻪ واﺑﻄﺎل ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ .
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی وﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺒﺼﺮه  ۱۱ﻣﺎده  ۵۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻮﯾﻖ
اﺣﺪاث وﻋﺮﺿﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺘﯿﺠﺎری ﻣﺼﻮب  ۱۳۷۷ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎده  ۱۱آن ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ دارای زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﻣﻔﯿﺪ  ۱۲۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﮐﻤﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﻪ اﺟﺎره واﮔﺬار ﻣﯽ ﮔﺮدد از ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﺪ در
ﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ اﺟﺎری ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﻟﺬا ﺟﻬﺖ رﻓﺎه ﺣﺎل ﻣﺆدﯾﺎن در ﺗﺒﺮﺻﻪ  ۱۱ﻣﺎده  ۵۳ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺬه
)اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺳﺎل  (۸۱ﻣﺘﺮ اژ آن از  ۱۲۰ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  ۱۵۰ﻣﺘﺮ در ﺗﻬﺮان و  ۲۰۰ﻣﺘﺮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ واﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ وﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺒﺼﺮﻫﻤﺬﮐﻮر ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﺑﺮای ﻣﻮارد واﮔﺬاری ﻣﻠﮏ ﺟﻬﺖ
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻫﺪف ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار از ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻢ ﺻﺮﻓﺎً اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ
واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﻮد وﻻ ﻏﯿﺮ  .ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻨﺪ )ز( ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﺧﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۳۵۳۰ﻣﻮرخ  ۱۳۸۴ / ۷ / ۲۷ﻧﯿﺰ ﻣﺆﯾﺪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رأی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ی ودر ﻣﻘﺎم اﺟﺮای ﻣﺎده  ۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻮﯾﻖ
اﺣﺪاث وﻋﺮﺿﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺘﯿﺠﺎری ﺗﺒﺼﺮه  ۱۱ﻣﺎده  ۱۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﯾﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺮاﺣﺖ
ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه وﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﯾﺮادی ﺑﻪ آن وارد ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮق ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رؤﺳﺎی ﺷﻌﺐ ﺑﺪوی ورؤﺳﺎ وﻣﺴﺘﺸﺎران ﺷﻌﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ وﭘﺲ از ﺑﺤﺚ وﺑﺮرﺳﯽ واﻧﺠﺎم
ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور رأی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
رأی ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﻟﻒ -ﺳﯿﺎق ﻋﺒﺎرت ﺗﺒﺼﺮه  ۱۱اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎده  ۵۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ وﺗﺮﻏﯿﺐ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ
اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف وزارت ﻣﺴﮑﻦ وﺷﻬﺮﺳﺎزی اﻧﺸﺎء ﺷﺪه ﻣﻔﯿﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ اﺟﺎره ﺑﻬﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺷﺮط اﺟﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺳﺖ وﺗﺴﺮی ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺰﺑﻮر در
ﻣﻮاردی ﮐﻪ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺟﻬﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﻪ اﺟﺎره داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮن ی اﺳﺖ وﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ رأی
ﺷﻤﺎره  ۲۰۱ -۹۰۹۸ﻣﻮرخ  ۱۳۸۳ / ۱۰ / ۳۰ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره / ۲۰۱۲۱
 ۲۱۱ -۴۵۴۴ﻣﻮرخ  ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۱۹ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن
ﻧﺪارد .
ب -در ﺗﺒﺼﺮه  ۱۱اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎده  ۵۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ )ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
دارای ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ واﺣﺪ اﺳﺘﯿﺠﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻋﻼم وزارت ﻣﺴﮑﻦ وﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﻃﻮل ﻣﺪت اﺟﺎره از ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ اﻣﻼک اﺟﺎری ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت
درآﻣﺪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺎره واﺣﺪ ﯾﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺗﻬﺮان ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﯾﮑﺼﺪو ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﻣﻔﯿﺪ
ودر ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮع دوﯾﺴﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﻣﻔﯿﺪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺎره اﻣﻼک ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ (.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ درآﻣﺪ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﻘﻮق وﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﺎﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻣﻘﺮر در ﺗﺒﺼﺮه ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﯿﺎق ﻋﺒﺎرات ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۳۲ -۱۷۶۸ / ۳۸۸۴ / ۱۵۷۷۶ﻣﻮرخ / ۹ / ۱۵
 ۸۳ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ی در ﻫﺮ ﻣﻮرد وﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﯿﯿﻖ ﻗﻠﻤﺮو ﺣﮑﻢ
ﻣﻘﻨﻦ در ﺑﺎب اﻋﻤﺎل ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮن وﺧﺎرج از ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽ ﺷﻮد
وﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻣﺎده  ۲۵ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری اﺑﻄﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد .
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رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری
ﻋﻠﯽ رازﯾﻨﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
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