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  آقای بهمن زبردست :شـاکــی * 

 سازمان امور مالیاتی کشور :طرف شکایت * 

سازمان  6371؍62؍4مورخ  022؍71؍636ابطال بخشنامه شماره  :موضوع شکایت و خـواستـه * 

 امور مالیاتی کشور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــ

 : یتدالیل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکا*

شرکت ها و مؤسسات جهت انجام امور روزمره ناگزیر از استفاده از حسابهای تنخواه گردان بوده و با واریز 

وجه به حسابهای بانکی تنخواه داران از حسابهای بانکی شرکت یا مؤسسه ، هزینه ها را از این حسابها 

قانونگذار نیز با توجه به همین امر در  .پرداخت و سپس با دریافت مستندات از تنخواه داران تسویه می کنند

منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه » قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً از قید  741ماده  3تبصره 

با این حال ، بخشنامه مورد شکایت با افزودن شرط اضافی دیگری . استفاده کرده است« بانکی ( سیستم ) 

از « . طریق سیستم بانکی مؤدی انجام نشده باشد از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بوداگر از » مبنی بر اینکه 

حکم مقنن تجاوز کرده و تکلیف ماالیطاقی را برای مؤدیانی که بخش زیادی از هزینه هایشان را با واسطه و 

 741ماده  3با تبصره  از طریق حسابهای بانکی تنخواه داران پرداخت کرده اند ، ایجاد کرده است و از این رو

 .قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد

 :متن مقرره مورد شکایت * 



قانون  741ماده  3با توجه به سئواالت و ابهامات مطرح شده در خصوص اجرای مفاد حکم مذکور در تبصره 

ه در تبصره فوق به نظر به اینک: مالیات های مستقیم و به منظور اتخاذ وحدت رویه بدینوسیله مقرر می دارد 

صورت صریح هزینه های پرداختی مورد حکم قرار گرفته است ، بنابراین نصاب مندرج در تبصره فوق صرفاً 

لذا . بوده ، جاری است(  05555555) در خصوص پرداختی که به صورت نقدی و بیش از پنجاه میلیون ریال 

ون ریال که از طریق سیستم بانکی مؤدی انجام در صورتی که هزینه های پرداختی نقدی بیش از پنجاه میلی

این حکم به سایر هزینه های انجام شده که از سایر طرق . نشده باشد از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود

 .تسویه و یا تهاتر می گردد ، قابل تسری نخواهد بود

 :خالصه مدافعات طرف شکایت *

در  7331؍6؍73ص مورخ ؍878؍78627ه موجب الیحه شماره مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی ب

 :پاسخ به دادخواست شاکی اعالم کرده است 

هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به » : قانون مالیاتهای مستقیم  741بر اساس ماده 

حدود متعارف متکی  شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در

به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسوم در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های 

پرداخت هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون » : آن  3و مطابق تبصره « ... مقرر باشد 

ون ریال به باال منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از که به شیوه تهاتری انجام نشود ، از مبلغ پنجاه میلی

بدین ترتیب مقنن با ایجاد نصاب مقرر در تبصره ماده یاد شده « . بانکی خواهد بود( سیستم ) طریق سامانه 

در پی سامان بخشی به هزینه های پرداختی مؤسسات و شفافیت در امور مربوط به پرداخت هزینه های قابل 

بخشنامه مورد شکایت نیز در راستای ایجاد رویه واحد درخصوص شیوه های اجرایی تبصره . قبول بوده است

فوق صادر شده و شرط پذیرفته شدن هزینه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را پرداخت از طریق سیستم 

 .بانکی مؤدی دانسته است

با ارائه مدارک با شرکت یا  پرداخت هایی که از طـریق تنخواه گردان صـورت می گیرد ، در نهایت

مؤسسه تسـویه می شود و می بایست کمتر از نصاب مقرر در تبصـره یاد شده باشد و تسـویه هزینه های 

می شود که از  مذکور در صـورتی جزء هزینه های مذکور در صورتی جزء هزینه های قابل قبول منظور

 ت./طریق سیستم بانکی صورت گرفته باشد

 :ننده گزارش نظریه تهیه ک* 



های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به  هزینه»: قانون مالیاتهای مستقیم  741براساس ماده 

هایی که در حدود متعارف متکی به  هزینه  گردد عبارت است از شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می

های مقرر  مالی مربوط با رعایت حد نصاب مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره

های مقرر در این قانون بوده ولی  بینی نشده یا بیش از نصاب ای در این قانون پیش در مواردی که هزینه. باشد 

همچنین « .هیأت وزیران صورت گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه 

های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه پذیرش هزینه»: ده این ما 3تبصره  به موجب

ریال به باال منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از ( 05،555،555)تهاتری انجام نشود، از مبلغ پنجاه میلیون 

ای مستقیم، کلّیه قانون مالیاته 741نظر به اینکه برمبنای ماده « .بانکی خواهد بود( سیستم)طریق سامانه 

ماده یادشده نیز مربوط به پذیرش  3باشند، بنابراین حکم تبصره  اشخاص حقوقی در حکم مؤسسه می

های پرداختی  بانکی شخص حقوقی پرداخت شده باشد و هزینه( سیستم)هایی است که از طریق سامانه  هزینه

م نشده باشد، از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد که بیش از پنجاه میلیون ریال بوده و از طریق سیستم بانکی انجا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مغایر با  7336؍75؍4مورخ  855؍36؍737لذا بخشنامه شماره . بود

 .و مغایر قانون و خارج از اختیار نمی باشد قوانین و خارج از اختیار نبوده
 

 

 :تهیه کننده گزارش 

 دکتر زین العابدین تقوی

 

 

 : هیات تخصصی اقتصادی مالی ایر*

های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به  هزینه»: قانون مالیاتهای مستقیم  741براساس ماده 

هایی که در حدود متعارف متکی به  هزینه  گردد عبارت است از شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می

های مقرر  مد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابمدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآ

های مقرر در این قانون بوده ولی  بینی نشده یا بیش از نصاب ای در این قانون پیش در مواردی که هزینه. باشد 

همچنین « .هیأت وزیران صورت گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه 

های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه پذیرش هزینه»: این ماده  3تبصره  ببه موج

ریال به باال منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از ( 05،555،555)تهاتری انجام نشود، از مبلغ پنجاه میلیون 

قانون مالیاتهای مستقیم، کلّیه  741نظر به اینکه برمبنای ماده « .بانکی خواهد بود( سیستم)طریق سامانه 



ماده یادشده نیز مربوط به پذیرش  3باشند، بنابراین حکم تبصره  اشخاص حقوقی در حکم مؤسسه می

های پرداختی  بانکی شخص حقوقی پرداخت شده باشد و هزینه( سیستم)هایی است که از طریق سامانه  هزینه

سیستم بانکی انجام نشده باشد، از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد که بیش از پنجاه میلیون ریال بوده و از طریق 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مغایر با  7336؍75؍4مورخ  855؍36؍737لذا بخشنامه شماره . بود

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  24ماده « ب»قوانین و خارج از اختیار نبوده به استناد بند 

رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ . کند رأی به رد شکایت صادر و اعالم می 7338صوب اداری م

 .صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است
 

 دکتر زین العابدین تقوی

  رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

 دیوان عدالت اداری

 


