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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ آزﻣﻮن ﭘﺮداز اﯾﺮان ﻣﺸﻬﻮد
ﺷﻤﺎره20937/210:

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده

ارﺳـﺎل رأی ﻫـﯿﺄت ﻋـﻤﻮﻣـﯽ دﯾـﻮان ﻋـﺪاﻟـﺖ اداری ﻣـﻮﺿـﻮع دادﻧـﺎﻣـﻪ ﺷﻤـﺎره ۱۸۰
ﻣـﻮرخ ۸۹/۵/۱۱
ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ رأی ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﻮﺿﻮع دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۸۰ﻣﻮرخ  ۸۹ / ۵ / ۱۱ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
آن ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۶۶۳۵ﻣﻮرخ  ۸۷ / ۲ / ۲۹ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۸۹ / ۳۰ / ۳۸۳۶ﻣﻮرخ / ۳ / ۱
 ۸۹ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده  ۲۰ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و
ﻗﺎﻧﻮن ی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻻزم ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد .
اﻣﯿﺮﺣﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺣﮑﯿﻢ
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺷﻤﺎره دادﻧﺎﻣﻪ۱۸۰ :
ﺗﺎرﯾﺦ دادﻧﺎﻣﻪ۱۳۸۹ / ۰۵ / ۱۱ :
ﮐﻼﺳﻪ ﭘﺮوﻧﺪه۷۴۷ / ۸۷ :
ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ:ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری .
ﺷﺎﮐﯽ:آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﻧﺎﻇﻤﯿﺎن .
ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ:ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺑﻄﺎل ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۶۶۳۵ﻣﻮرخ ،۸۷ / ۲ / ۲۹ﺴﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر .
ﮔﺮدﺷﮑﺎر:ﻣﺴﺘﻘﺎد از دادﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﻧﺎﻇﻤﯿﺎن و ﻻﯾﺤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ آن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ رأی ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان
ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻪ ﺷﻤﺎره دادﻧﺎﻣﻪ  ۲۰۹ﻣﻮرخ ،۸۵ / ۴ / ۱۱ﺒﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۳۲ -۱۷۶۸ / ۳۸۸۴ / ۱۵۷۷۶ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻄﺎل ﮔﺮدﯾﺪه و ﭘﺲ از آن ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪرو ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ  ۱۶۶۳۵ﻣﻮرخ / ۲ / ۲۹
،۸۷ﺒﺎ ﻣﻮﺿﻮع رﻓﻊ اﺑﻬﺎم از رأی ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در ﺧﺼﻮص دادﻧﺎﻣﻪ  ۲۹ﻣﻮرخ  ۸۵ / ۴ / ۱۱ﻧﻤﻮده
و ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮاء آن را از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل  ۸۵ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ رأی ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ
اداری ﺑﻪ ﺷﻤﺎره دادﻧﺎﻣﻪ  ۲۳و  ۲۲ﻣﻮرخ ،۸۹ / ۱ / ۱۹ﻤﻼک اﺳﺘﺤﻘﺎق اﺷﺨﺎص درﺑﺎره ﺣﻘﻮق ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن ﺿﺎﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۶۶۳۵ﻣﻮرخ ،۸۷ / ۲ / ۲۹ﺎﺳﺘﺮداد وﺟﻮه اﺿﺎﻓﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ
را از ﺳﺎل  ۸۵ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ،ﻧﻪ از ﺳﺎل وﺿﻊ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ،ﻠﺬا ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻮدن ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺷﺮع،ﺎﺻﻼح و اﺑﻄﺎل
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺧﺮاﻟﺼﺪور ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  .ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﻃﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۱۲ / ۲۱ﻣﻮرخ ،۸۸ / ۵ / ۵ﻀﻤﻦ ارﺳﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﺷﻤﺎره  ۴۳۱۵۶ﻣﻮرخ  ۸۷ / ۵ / ۵ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع اﻋﻼم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره
 ۲۳۲ -۱۷۶۸ / ۳۸۸۴ / ۱۵۷۷۶ﻣﻮرخ ،۸۳ / ۹ / ۱۵ﺒﻪ ﻣﻮﺟﺐ رأی ﺷﻤﺎره  ۲۰۹ﻣﻮرخ ،۸۵ / ۴ / ۱۱ﺂن ﻣﺮﺟﻊ
ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه و اﺑﻄﺎل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد دادﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد
وﺣﺪت روﯾﻪ در ﻧﺤﻮه اﻋﻤﺎل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه  ۱۱ﻣﺎده  ۵۳و ﻣﻮاد  ۵۷ ، ۸۴و  ۱۰۱ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب ،۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ﺎﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ  ۱۶۶۳۵ﻣﻮرخ ،۸۷ / ۲ / ۲۹ﻨﻤﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ
ﻣﺎده  ۲۰ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۵ / ۳ / ۹و ﺗﻮﺟﻬﺎً ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺷﻤﺎره  ۲۱ / ۱۲۷۹ﻣﻮرخ / ۱۸
،۸۰ / ۲ﺸﻮرای ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺘﺒﺎر و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮای دادﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری
ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺮ اﺑﻄﺎل ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ،ﺂﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ از ﺟﻬﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ ﺧﺮوج آن ﻫﺎ از ﺣﺪود
اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ،از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور دادﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎﯾﺦ اﺟﺮای آن را از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ  .ﻟﺬا از آن ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺷﺎﮐﯽ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ی ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و
در راﺳﺘﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی
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رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺪور رأی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺮار رد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﺪﻋﺎﺳﺖ .ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم دﺑﯿﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن
در ﺧﺼﻮص ادﻋﺎی ﺧﻼف ﺷﺮع ﺑﻮدن ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۶۶۳۵ﻣﻮرخ ،۸۷ / ۲ / ۲۹ﻄﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۸۹ / ۳۰ / ۳۸۳۶
ﻣﻮرخ ،۸۹ / ۳ / ۱ﺎﻋﻼم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
ﭼﻮن ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۳۲ -۱۷۶۸ / ۳۸۸۴ / ۱۵۷۷۶در ﺗﺎرﯾﺦ ،۱۳۸۵ / ۴ / ۱۱ﺒﻪ ﻣﻮﺟﺐ رأی
ﺷﻤﺎره  ۲۰۹ﻣﻮرخ  ۱۳۸۵ / ۴ / ۱۱دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه و اﺑﻄﺎل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺷﻮرای ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۱ / ۱۲۷۹ﻣﻮرخ ،۱۳۸۰ / ۲ / ۱۸ﻘﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
اﺑﻄﺎل ﻫﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور دادﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،ﻔﻠﺬا ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ،ﺨﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
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 ﻣﺒﺎردت ﺑﻪ ﺻﺪور رأی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
رأی ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اوﻻً ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۸۹ / ۳۰ / ۳۸۳۶ﻣﻮرخ  ۱۳۸۹ / ۳ / ۱ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﻌﺘﺮض ﻋﻨﻪ ﺧﻼف ﺷﺮع اﻋﻼم ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺛﺎﻧﯿﺎً ،ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۰۹ﻣﻮرخ / ۴ / ۱۱
 ۱۳۸۵ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده  ۲۰ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻟﺬا ﺧﻼف
ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد .
ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری
ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری
ﻋﻠﯽ ﻣﺒﺸﺮی
ﺷﻤﺎره۱۶۶۳۵ :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۸۷ / ۰۲ / ۲۹ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺿﻤﻦ ارﺳﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ رأی ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در ﺧﺼﻮص دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۰۹ﻣﻮرخ ۱۳۸۵ / ۴ / ۱۱
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﻄﺎل ﺳﯿﺎق ﻋﺒﺎرات ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۳۲ -۱۷۶۸ / ۳۸۸۴ / ۱۵۷۷۶ﻣﻮرخ  ۱۳۸۳ / ۹ / ۱۵ﺳﺎزﻣﺎن 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  ((.و ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ در ﻧﺤﻮه اﻋﻤﺎل ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه  ۱۱ﻣﺎده  ۵۳و ﻣﻮاد  ۵۷ ، ۸۴و ۱۰۱
ﻗﺎﻧﻮن 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 اداری دارای درآﻣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ
از ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ .
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ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻋﺮب ﻣﺎزار
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
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