
دادنامه هیات عمومی

کالسه پرونده: 0003893
شماره پرونده:

دادنامه: 140109970905810954
تاریخ: 1401/05/25

پیوست:

 

دیوان عدالت اداري - تهران - بزرگراه ستاري - بلوار شهید مخبري - نبش خیابان ایران زمین - ساختمان دیوان عدالت اداري - تلفن: داخلی 7535) 021 - 51200)

بسم هللا الرحمن الرحیم
شماره دادنامھ: 140109970905810954

تاریخ دادنامھ: 25؍5؍1401
شماره پرونده: 0003893

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بھمن زبردست
موضوع شکایت و خواستھ: ابطال اطالق عبارت انتھای نامھ شماره 34269؍232؍د مورخ 17؍6؍1400 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور  
گردش کار: شاکی بھ موجب دادخواستی ابطال اطالق عبارت انتھای نامھ شماره 34269؍232؍د مورخ 17؍6؍1400 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت

ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جھت تبیین خواستھ اعالم کرده است کھ:
"بھ استحضار می رساند طبعاً سود و کارمزد دریافتی بانک ھا بابت تسھیالت اعطایی، باید مطابق قوانین مربوطھ و در قالب یکی از عقود اسالمی باشد و ازجملھ
این موارد، سود و کارمزد مربوط بھ تسھیالت خرید دین در قالب عقود اسالمی است. قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، آیین نامـھ موقــت
تنزیــل اســناد و اوراق تجــاری (خریــد دیــن) و مقــررات اجرایــی آن 	در سال 1361 بھ تصویب شـورای پـول و اعتبـار رسـید و در	سال 1366 ھم در ایـن

آیین نامـھ اصالحاتی بھ عمل آمد. بھ موجب این آیین نامـھ کھ با استعالم رئیس کل بانک مرکزی، عدم مغایرت آن با موازین شـرعی بھ تأییـد شـورای نگھبان نیز
رسید، مجوز تنزیل اسناد تجـاری بھ بانک ھا اعطا و تنزیل اسناد تجـاری بر مبنای عقد خرید دین انجام  شد. سپس در سال 1390 با تصویب قانون برنامھ پنجم، در
ماده 98 این قانون، مقـرر شد «بـھ عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بـدون ربـا، عقوداسـالمی استصـناع، مرابحـھ و خرید دین اضافھ می شود.
آیین نامـھ اجرایی این ماده بـھ تصـویب ھیـأت وزیـران مـی رسد.» بـا تصویب آیین نامـھ اجرایی این ماده توسط ھیأت وزیـران در 12؍5؍1390 کھ بخش ھای 14، 15
و 16 بھ آیین نامـھ فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا الحاق گردید، در بخش 16 آن کھ بـھ عقـد خرید دین اختصاص یافتھ، طی ماده 86 الحاقی بھ آئـین نامـھ
مذکور، عقـد خریـد دیـن چنـین تعریف شد: «خرید دین قراردادی است کـھ بـھ موجـب آن، شـخص ثـالثی، دیـن مـدت دار بدھکار را بھ کمتر از مبلغ اسمی آن
بھ صورت نقدی از دائن خریداری می کند.» در مـاده 87 نیـز مقرر شد کھ «بانک ھا می توانند بھ منظور ایجاد تسھیالت الزم جھت تمامی بخش ھای اقتصادی، دیـون
موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت دار متقاضیان را خریداری نمایند.» پس از تصویب این آیین نامھ، دستورالعمل اجرایی عقود استصـناع، مرابحـھ و خریـد دین نیز
در تـاریخ 25؍5؍1390 بـھ تصـویب شـورای پـول و اعتبـار رسـید و از سـوی بانـک مرکـزی جھت اجـرا بھ ھمھ بانک ھا ابـالغ شد و بانک ھا، پس از پایان
اعتبار قانون برنامھ پنجم ھم، کماکان براساس ھمین مصوبھ شـورای پـول و اعتبـار کھ توسط بانک مرکزی ابالغ شده است و ملزم بھ رعایت آن ھستند، نسبت بھ
ارائھ تسھیالت مالی در قالب عقد خرید دین اقدام می  کنند. پس وفق بند 18 ماده 148 قانون مالیات ھای مستقیم، سود و کارمزدی کھ توسط مؤدیان، برای انجام
عملیات مؤسسھ، در قالب عقـد خریـد دیـن بھ بانکھا پرداخت شده یا تخصیص یافتھ باشد ھم بی تردید ھزینھ قابل قبول مالیاتی خواھد بود.	با این  ھمھ مدیر کل دفتر فنی
و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در انتھای پاسخ استعالمی کھ بھ مدیر کل امور مالیاتی غرب استان تھران داده، صراحتاً عنوان نموده کھ، «بھ
نظر این دفتر پذیرش ھزینھ تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری (بھ  استثنای ھزینھ ناشی از تنزیل اوراق بھادار اسالمی مطابق آنچھ در قوانین و مقررات
مربوطھ تصریح شده است) بھ دلیل فقد مجوز قانونی فاقد وجاھت قانونی می باشد.» لذا از آنجا کھ اطالق این حکم درخصوص ھزینھ ھای سود و کارمزد بانکی کھ
مؤدیان برای انجام عملیات مؤسسھ، در قالب عقـد خریـد دیـن بھ بانک ھا پرداخت نموده اند، مغایر بند 18 ماده 148 قانون مالیات ھای مستقیم و از حیث تضییق
حدود و ثغور قانون بھ زیان مؤدیان، خارج از حدود اختیار مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور است، درخواست ابطال آن را از

زمان صدور دارم."

  متن مقرره مورد شکایت بھ شرح زیر است: 

 "مدیر کل محترم امور مالیاتی غرب استان تھران

با سالم و احترام
بازگشت بھ نامھ ھای شماره 1780؍149؍52-7؍2؍1400 و شماره 1232؍149؍52-30؍1؍1400 در خصوص تسری و یا عدم تسری حکم بند 18 ماده 148 اصالحی
مصوب 31؍4؍1394 قانون مالیات ھای مستقیم بھ ھزینھ تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری کھ در قالب عقود اسالمی بھ بانک ھا و مؤسسات مالی و اعتباری
مجاز پرداخت می شود و ھمچنین عطف بھ نامھ شماره 730-الف-99 مورخ 11؍12؍1399 شرکت بسپار فوم غرب در ارتباط با سود پرداختی مربوط بھ تسھیالت

خرید دین در قالب عقود اسالمی، بھ آگاھی می رساند:
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ھمانطور کھ مستحضرید بھ طور کلی در خصوص ھزینھ سود، کارمزد و جریمھ بر اساس بند 18 ماده 148 قانون مالیات ھای مستقیم اصالحی مصوب 31؍4؍1394،
سود، کارمزد و جریمھ ھایی کھ برای انجام عملیات مؤسسھ بھ بانک ھا، صندوق تعاون، صندوق ھای حمایت از توسعھ بخش کشاورزی و ھمچنین مؤسسات
اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتھای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافتھ باشد بھ عنوان ھزینھ در حساب مالیاتی قابل

قبول خواھد بود.
از طرفی، بر اساس تبصره 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات ھای مستقیم، صرفاً سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بھـادار موضـوع تبصـره 1 این مـاده بھ
استثناء سـود سھـام و سھـم الشرکھ شـرکت ھا و سـود گواھـی ھای سرمایھ گذاری صندوق ھا، مشروط بھ ثبت اوراق بھادار یاد شده نزد سازمان جزء ھزینھ ھای
قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بھادار محسوب می شود. در این ارتباط الزم بھ ذکر است، اوراق بھادار موضوع بند 24 ماده 1 و بند
4 ماده 4 قانون بازار اوراق بھادار، توسط سازمان بورس و اوراق بھادار کشور اعالم می گردد. ضمناً، از جملھ اوراق بھاداری کھ در قالب عقود اسالمی بھ
ابزارھای مالی و اوراق بھادار موضوع بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بھادار افزوده شده است، اوراق خرید دین می باشد کھ حسب اعالم سازمان
بورس و اوراق بھادار طی نامھ شماره 8187؍122 مورخ 24؍3؍1395، بھ فھرست اوراق بھادار مذکور اضافھ و طی بخشنامھ شماره 34؍95؍200 مورخ

18؍5؍1395 ابالغ گردیده است.
با عنایت بھ مراتب فوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، بھ ترتیب در خصوص سود، کارمزد و جریمھ ھای پرداختی یا تخصصی مؤسسھ بھ بانک ھا و
... حکم بند 18 ماده 148 قانون مذکور و در خصوص سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بھادار با لحاظ مفاد بخشنامھ فوق الذکر، مفاد تبصره 2 ماده
قانونی فوق الذکر جاری می باشد. الزم بھ ذکر است؛ بھ نظر این دفتر پذیرش ھزینھ تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری (بھ استثنای ھزینھ ناشی از تنزیل
اوراق بھادار اسالمی مطابق آنچھ در قوانین و مقررات مربوطھ تصریح شده است) بھ دلیل فقد مجوز قانونی در حساب مالیاتی فاقد وجاھت قانونی می باشد.- مدیر

کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور"

   در پاسخ بھ شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادھای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال الیحھ شماره

85722؍232؍د-22؍12؍1400دفتر فنی و مزایده ریسک مالیاتی سازمان مذکور، بھ موجب الیحھ شماره 19971؍212؍ص-25؍12؍1400 بھ طور
خالصھ توضیح داده است کھ:

"بھ موجب ماده 98 قانون برنامھ پنجسالھ پنجم توسعھ جمھوری اسالمی ایران بھ عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود اسالمی
ً آیین نامھ موضوع ماده مذکور بھ شماره استصناع، مرابحـھ و خرید دین اضافھ می شود. آیین نامـھ اجرایی این ماده بـھ تصـویب ھیـأت وزیـران مـی رسد و متعاقبا
98297؍ت46738 ھـ مورخ 12؍5؍1390 بھ تصویب ھیأت وزیران رسید و بھ موجب تصویب نامھ مذکور، عقود استصناع، مرابحـھ و خرید دین بھ آیین نامھ فصل
سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بھره) الحاق گردید کھ طبق ماده (86) این آیین نامھ، «خرید دین» قراردادی است کھ بھ موجب آن شخص ثالثی، دین مدت دار
بدھکار را بھ کمتر از مبلغ اسمی آن بھ صورت نقدی از داین خریداری می کند. نظر بھ اینکھ بر اساس عقد خرید دین، بانک یا مؤسسھ اعتباری بھ عنوان شخص
ثالث، دین مدت دار بدھکار را بھ کمتر از مبلغ اسمی آن بھ صـورت نقدی از داین خریداری می نماید. بنابراین داین متحمل ھـزینھ تنزیل بھ میزان ما بھ التفاوت مبلغ
اسمی اسناد و اوراق تجاری و مبلغ دریافتی از این بابت خواھد شد. ضمناً الزم بھ توضیح است مفھوم و ماھیت تنزیل (واگذاری اسناد و اوراق تجاری بھ کمتر از
مبلغ اسمی آن) متفاوت از عنوان سود (وجوھی کھ عالوه بر مبلغ اسمی تسھیالت دریافتی در مواعد تعیین شد پرداخت می شود) و کارمزد (وجوھی کھ در قبال
انواع خدمات بانکی با توجھ بھ میزان کار انجام شده، پرداخت می شود) می باشد. مقررات مورد اشاره در بند فوق کھ مبیناً در دادخواست شاکی بھ آن ھا اشاره شده
است صرفاً داللت بر قانونی بودن انعقاد قراردادھای مذکور از جملھ قرارداد خرید دین از سوی بانک ھا دارد و فاقد ھرگونھ حکمی راجع بھ پذیرش ھزینھ تنزیل در

حساب مالیاتی می باشد.
شرایط پذیرش ھزینھ ھا بھ عنوان ھزینھ قابل قبول در حساب مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، بھ شرح مواد 147 و 148 قانون مالیات ھای مستقیم
اصالحی مصوب 31؍4؍1394 ذکر گردیده است، کھ در این خصوص، مطبق بند 18 ماده 148 قانون مزبور، صرفاً سود، کارمزد و جریمھ ھایی کھ برای انجام
عملیات مؤسسھ بھ بانک ھا، صندوق تعاون، صندوق ھای حمایت از توسعھ بخش کشاورزی و ھمچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکت ھای واسپاری
(لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکـزی پرداخت شده یا تخصـیص یافتھ باشد، بھ عنوان ھزینھ در حساب مالیاتی قابل قول می باشد. ضمناً ھزینھ تنزیل اوراق و اسناد
اسالمی صرفاً در چارچوب قوانین بودجھ سنواتی و مصوبات ھیأت وزیران در حساب مالیاتی قابل قبول است. با توجھ بھ مراتب فوق و با ملحوظ نظر قرار دادن
تفاوت مفاھیم سود، کارمزد و جریمھ (کھ در صورت وقوع تأخیر در تأدیھ اخذ می گردد) مصرح در بند 18 ماده 148 قانون مالیات ھای مستقیم با ھزینھ متحملھ از
عقد خرید دین کھ بھ معنای واگذاری اسناد و اوراق تجاری بھ میزان کمتر از ارزش اسمی و بھ صورت یکجا در ابتدا (تنزیل دین مدت دار) می باشد این معنا مستفاد
می شود کھ ھزینھ مترتب بر تسھیالت عقود خرید دین متفاوت از ھزینھ ھای مربوط بھ سود، کارمزد و جریمھ موضوع بند 18 ماده 148 قانون مذکور می باشد و
این مطلب، بر خالف ادعای شاکی است کھ بدون توجھ بھ تعریف قانونی عقد خرید دین ھزینھ مترتب بر این عقد را از مصادیق سود و کارمزد بند مورد نظر از ماده
مذکور تلقی نموده است. الزم بھ ذکر است کھ عدم شمول بند 18 ماده 148 قانون مذکور بر ھزیھ متحملھ از عقد خرید دین (تنزیل دین)، بھ استثنای ھزینھ ھای
تنزیلی است کھ مجوز آن در راستای قسمت اخیر ماده 147 قانون مزبور صادر شده است کھ از جملھ آنھا می توان بھ ھزینھ ھای ناشی از تنزیل اوراق بھادار
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اسالمی اعم از اسناد خزانھ اسالمی و اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسالمی کھ طبق تصویب نامھ ھای ھیأت وزیران و بھ موجب احکام قوانین بودجھ سنواتی
وضع گردیده اند اشاره نمود کھ این خود دلیل دیگری بر عدم مجوز قانونی برای پذیرش ھرگونھ ھزینھ تنزیل بوده در غیر این صورت صدور تصویب نامھ ھا یاد
شده ضرورت نداشت. پس بھ طور کلی می بایست پذیرش کلیھ ھزینھ ھا در حساب مالیاتی مطـابق مواد 147، 148 و 149 قـانون مالیات ھای مستقیم باشد. از این
روی، بر خالف ادعای شاکی، بھ دلیل عدم تصریح پذیرش ھزینھ تنزیل ناشی از واگذاری تسھیالت عقد خرید دین در مواد قانونی یاد شده و سایر مقررات مربوطھ
و فراز پایانی نامھ شماره 34269؍232؍د-17؍6؍1400 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی کھ در خصـوص عدم پذیرش ھـزینھ تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری در

حساب مالیاتی بھ لحاظ فقد مجوز قانونی می باشد خارج از حدود اختیارات و خالف قانون نمی باشد."

   ھیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍5؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب

دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بھ شرح زیر بھ صدور رأی مبادرت کرده است.
رأي هیأت عمومی

: براساس ماده 50 آیین نامھ اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتھای مستقیم مصوب 13؍9؍1398 وزیر امور اقتصادی و دارایی : «در اجرای اوالً
مقررات ماده 219 قانون،کلّیھ بخشنامھ ھا، دستورالعملھا و رویھ ھای اجرایی کھ توسط سازمان امور مالیاتی کشور جھت اجرای قانون مقرر می شود،
برای کلّیھ واحدھای تابعھ سازمان، مأموران مالیاتی و مؤدیان الزم االتباع است.» ثانیاً: فراز پایانی نامھ شماره 34269؍232؍د مورخ 17؍6؍1400
مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کھ متضمن آن است کھ ھزینھ تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری بھ
دلیل فقد مجوز قانونی در حساب مالیاتی فاقد وجاھت قانونی است، با حکم مقرر در ماده 98 قانون برنامھ پنجم توسعھ جمھوری اسالمی ایران مصوب
سال 1389 کھ خرید دین را دارای مجوز دانستھ و آن را بھ عنوان یکی از عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا پذیرفتھ، مغایر
است و با توجھ بھ اینکھ وجود مجوز برای اقدامات و فرآینـدھای بانکی کھ بھ صورت معمول و متعارف با حاکمیت و نظارت عالیھ بانک مرکزی
انجـام می شود، امری ارتکازی بوده و در قالب یکی از سھ فرآیند سود، کارمزد و جریمھ قابل تفسیر است و براساس بند 18 ماده 148 قانون مالیاتھای
مستقیم (اصالحی مصوب 31؍4؍1394)، سود، کارمزد و جریمھ ھایی کھ برای انجام عملیات مؤسسھ بھ بانکھا، صندوق تعاون، صندوقھای حمایت از

توسعھ بخش کشاورزی و ھمچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتھای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا
تخصیص یافتھ باشد، ھزینھ قابل قبول محسوب می شوند، لذا فراز پایانی نامھ شماره 34269؍232؍د مورخ 17؍6؍1400 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت
ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کھ براساس آن مقرر شده است : «... پذیرش ھزینھ تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری (بھ استثنای
ھزینھ ناشی از تنزیل اوراق بھادار اسالمی مطابق آنچھ در قوانین و مقررات مربوطھ تصریح شده است) بھ دلیل فقد مجوز قانونی در حساب مالیاتی
فاقد وجاھت قانونی می باشد»، با لحاظ این امر کھ اقدامات فوق اصوالً در راستای فعالیت مؤسسھ و فعالیت اقتصادی مؤدی صورت می گیرند، خارج
از حدود اختیار بوده و با بند 18 ماده 148 قانون مالیاتھای مستقیم اصالحی مصوب 31؍4؍1394 مغایرت دارد و مستند بھ بند 1 ماده 12 و مواد 13 و

88 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./
 

                                                            حکمتعلی مظفري
                                                        رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداري
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