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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

  1  قوه قضائیه  ٢٠/١/١٤٠١  1401هاي غیرحرام از ابتداي سال  بخشنامه نرخ دیه کامله در ماه

  )4(هاي رئیس مجلس شوراي اسالمی موضوع صدر ماده واحده و تبصره    نظریه
  )138(و یکصد  و سی و هشتم ) 85(هشتاد و پنجم  اصول نحوه اجراء قانون«  به الحاقی

  » قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران
  1  هیأت وزیران  ١٤/١/١٤٠٠

 4 بند 1اطالق تذکر :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3168رأي شماره 
  امور مالیاتی کشور  رئیس کل سازمان 27/11/1399 ـ 99/522شماره دستورالعمل 
   عنوان درآمد کتمان شده نسبت به موارد عدم ثبت درآمد در دفتر ابطال شداز جهت شمول

  3  سازمان امور مالیاتی کشور  ٣/١٢/١٤٠٠

 ـ 1400/80/4/13116نامه شماره :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع3170رأي شماره 
   متضمن تأیید تفاوت تطبیق ناشی از  استانداري گیالن از جهت آن که30/6/1400

  سازي است ابطال شد اجراي دستورالعمل همسان
  4  استانداري گیالن  ٣/١٢/١٤٠٠

  
  
  
  
  
  

  ٢٠/١/١٤٠١                                                              ١٠٠/٢٣١٤/٩٠٠٠رهشما
  جناب آقاي دکتر اکبرپور

  مل روزنامه رسمی کشوررئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعا
  رياست محترم٢٠/١/١٤٠١ مورخ ١٠٠/٢١٤٣/٩٠٠٠تصوير بخشنامه شماره 

جهت » ١٤٠١هاي غيرحرام از ابتداي سال  نرخ ديه كامله در ماه«قضائيه درخصوص  قوه
  .گردد استحضار به پيوست ايفاد مي

  مديركل دبيرخانه قوه قضاييه ـ دكتر محسن محدث
  

  ٢٠/١/١٤٠١                                                              ١٠٠/٢١٤٣/٩٠٠٠رهشما
  1401هاي غیرحرام از ابتداي سال  نرخ دیه کامله در ماه

 و با توجه به ١٣٩٢ قانون مجازات اسالمي، مصوب ٥٤٩در اجراي ماده 
 ،١٤٠١هاي غيرحرام از ابتداي سال  هاي بعمل آمده قيمت ديه كامله در ماه بررسي

  .گردد مبلغ شش ميليارد ريال تعيين مي
  غالمحسين محسني اژيهرئيس قوه قضاييه ـ 

) 4( رئیس مجلس شوراي اسالمی موضوع صدر ماده واحده و تبصره     هاي نظریه
  )85( هشتاد و پنجم اصولقانون نحوه اجراء « الحاقی به 

  »قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران) 138(و یکصد و سی و هشتم 
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  ٢١/١/١٤٠١                                                                     هـ ب/٢٧٠٨ رهشما

 آقاي دكتر رئيسيوالمسلمين جناب  االسالم حضرت حجت
  راني اي اسالمياست محترم جمهورير

 هـ٥٩٣٩٧ت/١٦٠٢٤٩نامه هيأت محترم وزيران به شماره   تصويبرونوشتبازگشت به 
، »اصالح سامانه هماهنگ شده توصيف و کدگذاري کاال«: ، موضوع١١/١٢/١٤٠٠مورخ 

 »ولت با قوانينهيأت بررسي و تطبيق مصوبات د«ها و اعالم نظر مقدماتي  متعاقب بررسي
قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و «الحاقي به ) ٤(و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره

 جمهوري اسالمي ايران و  قانون اساسي) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم) ٨٥(پنجم
مراتب متضمن اعالم نظر قطعي جهت   آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(و ماده» اصالحات بعدي
بديهي است . گردد  قانوني و اعالم نتيجه به اين جانب ابالغ مي  مهلت مقرراقدام الزم در

قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار  پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در 
  .االثر خواهد بود گرفته است، ملغي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باشد هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي هـ توضيح اينكه شمار١

  1401ماه  فروردین شنبه بیست و دوم دو

22446 شماره هشتمسال هفتاد و   
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وزارت «: دارد يکه مقرر م ـ ١٣٩٠مصوب ـ يقانون امور گمرک) ١٣(با نظر به ماده«
امور اقتصادي و دارايي موظف است اصالحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصيف و 

نامه پيشنهاد  توضيحي آن و اصالحات بعدي را در قالب آيينكدگذاري كاال، يادداشتهاي 
هاي كثيراالنتشار  نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند و اصالحات مزبور را در روزنامه

مصوبه، از » ٣«هذا، بندي، عل»اختصاصي گمرك درج كند) وب سايت(آگهي و در تارنماي 
و »  كثيراالنتشارهاي هروزنام«زبور در  اصالحات ميث مصرح نبودن متن مصوبه به آگهيح

  ».قانون استمغاير ، »اختصاصي گمرك) وب سايت(تارنماي « درج آن در
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف

                                                                                                                                   
  

  ٢١/١/١٤٠١                                                                       هـ ب/٢٧١٤ رهشما
 والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي االسالم حضرت حجت

  راني اي اسالمياست محترم جمهورير
 هـ٥٩٥٩٩ت/١٦١٥٥٢نامه هيأت محترم وزيران به شماره   تصويبرونوشتبازگشت به 

 و فروش يآور آالت دپوشده در سازمان جمع نيع ماشيتوز«: ، موضوع١٤/١٢/١٤٠٠مورخ
هيأت «ها و اعالم نظر مقدماتي  ، متعاقب بررسي» کشوريها ين شهرداري بيکياموال تمل

الحاقي ) ٤(  و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره»بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين
قانون ) ١٣٨( و يكصد و سي و هشتم) ٨٥( حوه اجراء اصول هشتاد و پنجمقانون ن«به 

مراتب   آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠( و ماده»  جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي اساسي
 قانوني و اعالم نتيجه به اين جانب  متضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم در مهلت مقرر

قانون، آن بخش از   پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در بديهي است. گردد ابالغ مي
  .االثر خواهد بود مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي

  بيگانهقانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطالحات نظر به ـ ١«
توسط فرهنگستان زبان و ادب » انبار«کلمه » دپو«از آنجاکه معادل ـ ١٣٧٥مصوبـ 
قانون مغاير هذا، درج کلمه مزبور در متن مصوبه، يده است، عليب رسي به تصويرسفا

 يکي اموال تمليآور س سازمان جمعينظر به احکام مندرج در مواد قانون تأسـ ٢.است
فات ي تشريکه تماماً ناظر به فروش اموال موضوع قانون متعاقب طـ ١٣٧٠مصوب ـ 

ر مراد از واگذار شدن اموال متروکه به وزارت کشور اگ ـ اوالًن، يباشد، بنابرا ي ميقانون
 و مصرف آنها باشد، از يبردار  کشور به منظور بهرهيها يان شهرداريع ميجهت توز

 يفات ناظر به فروش که تنها روش واگذاريت تشريث مصرح نبودن به لزوم رعايح
رگرفتن اموال در هرگاه مراد از قرا ـ اًيثان.  قانون استريمغامورد نظر قانون است، 

ث که مصرح ي کردن آنها باشد، از آن حيار وزارت کشور، به منظور اداره و نگهدارياخت
قانون ر يمغاباشد،  يقانون مزبور نم) ٢(ود و شروط مندرج در تبصره مادهيت قيبه رعا
از  ـ١٣٩٠مصوب ـ يقانون امور گمرک) ٣٣(ماده) ٣و٢ (يها با نظر به تبصره ـ ثالثاً. است

ار به وزارت کشور ي به واگذار نمودن اموال در اختيکيجاکه اقدام سازمان اموال تملآن
اً بر يگردد، مبن يها باعث اضرار به حقوق صاحبان کاال م يع شدن در شهرداري توزيبرا
  ».قانون استر يمغاراد نخست، يا

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف
  
  

  ٢١/١/١٤٠١                                                                       هـ ب/٢٧٢٤ رهشما
 والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي االسالم حضرت حجت

  راني اي اسالمياست محترم جمهورير
 هـ٥٩٤٨٣ت/١٣٤٤١٩نامه هيأت محترم وزيران به شماره   تصويبرونوشتبازگشت به 

قانون برنامه ) ٤٤(ماده» ب« بنديينامه اجرا نيياصالح آ«: ، موضوع٢٨/١٠/١٤٠٠مورخ 
ها و اعالم نظر  ، متعاقب بررسي»ي و فرهنگي، اجتماعيپنجساله ششم توسعه اقتصاد

 و مستنداً به صدر ماده »هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين«مقدماتي 
و يكصد و ) ٨٥(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم«الحاقي به ) ٤(واحده و تبصره
 و ماده»  جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي قانون اساسي) ١٣٨( سي و هشتم

مراتب متضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم در مهلت   آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(
بديهي است پس از انقضاي يك . گردد  قانوني و اعالم نتيجه به اين جانب ابالغ مي مقرر

االثر  قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي  در هفته مهلت مقرر
  .خواهد بود

 قانون برنامه ششم توسعه) ٤٤(ماده» ب«نکه به موجب بندينظر به ا«
 يروگاهها با بازدهيجاد ني اي برايصدور موافقت اصول«عالوه بر ـ ١٣٩٥ مصوبـ 

د برق با توجه به ساز و يمت خريقن يي، تع%)٦٠تا % ٥٥(پنجاه و پنج تا شصت درصد
) ٢(هذا، مادهيرو به شمار آمده است، عليف وزارت نيز از وظاين» کار بازار در بورس

ا انعقاد قرارداد ي ينسبت به صدور موافقت اصول«: دارد ي مصوبه که مقرر مياصالح
ر، ييل شدن تخي، از آنجاکه با قا»دي جديها روگاهي احداث ني طرحهايد برق برايخر

ق ييث تضيد از حينما يفه، موظّف مي از دو وظيکيرو را صرفاً به انجام يوزارت ن
  ».قانون استمغاير شمول قانون، 

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف
                                                                                                                                   

  
  ٢١/١/١٤٠١                                                                   هـ ب    /٢٧٣٧ره شما

 والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي االسالم حضرت حجت
  راني اي اسالمياست محترم جمهورير

 هـ٥٥٣٩٩ت/١٤١٠٠٥نامه هيأت محترم وزيران به شماره  بازگشت به رونوشت تصويب
، متعاقب »)ره(يني امام خمياساسنامه شرکت شهر فرودگاه«: ، موضوع١٠/١١/١٤٠٠مورخ 
و مستنداً به » هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين«ها و اعالم نظر مقدماتي  بررسي

يكصد و و ) ٨٥(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم«الحاقي به ) ٤(صدر ماده واحده و تبصره
) ١٠(و ماده»  جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي قانون اساسي) ١٣٨(سي و هشتم

 قانوني و  مراتب متضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم در مهلت مقرر  آن،  نامه اجرايي آيين
بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در . گردد اعالم نتيجه به اين جانب ابالغ مي

  .االثر خواهد بود انون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيق 
» مناطق ويژه اقتصادي«و » مناطق آزاد تجاري«نظر به اينکه هريک از عناوين ـ ١«

ها و ديگر موارد  با عنايت به قوانين مربوط به چگونگي اداره و تشکيل آنها، از حيث معافيت
باشند که اختصاصاً يا انحصاراً مربوط به دو نهاد  راي احکامي ميو تسهيالت يا تضييقات، دا
به موجب تبصره » )ره(شرکت شهر فرودگاهي امام خميني«مزبور است و از آنجاکه 

يا » مناطق آزاد تجاري«قانون برنامه پنجم توسعه، تماماً با يکي از دو وصف ) ١٦٦(ماده
، بلکه مناطق مزبور، بخشي از محدوده مورد تعريف قرار نگرفته» مناطق ويژه اقتصادي«

مصوبه که اداره ) ٧(گيرد، عليهذا، عبارات مندرج در ماده شرکت شهر فرودگاهي را دربرمي
امور شرکت را بدون قائل شدن به تفکيک ميان ماهيت شرکت با عناوين مزبور و بدون 

ن چگونگي قانو«، »اساسنامه«مشمول احکام مندرج در » حسب مورد«مقيد شدن به قيد 
، نمايد مي» قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي«و » اداره مناطق آزاد تجاري

 و بودجه ١٣٥٢قانون بودجه اصالحي سال ) ٧٢( با نظر به تبصرهـ٢ .مغاير قانون است
از تاريخ تصويب اين «: دارد که مقرر مي) ٣٠/١١/١٣٧٩اصالحي( كل كشور١٣٥٣سال 

لت در مجامع عمومي شركتهاي دولتي بعهده وزير مسئول و قانون نمايندگي سهام دو
چند وزير ديگر كه با  ريزي كشور و يك يا وزير دارائي رئيس سازمان مديريت و برنامه

اساسنامه از ) ١١(ماده» دشوند يا نمايندگان آنان خواهد بو تصويب هيأت وزيران معين مي
 به عنوان نمايندگان سهام دولت »يک يا چند وزير ديگر«اين حيث که متضمن عناوين 
قانون ) ٧٦( با نظر به ذيل مادهـ٣. باشد، مغاير قانون است در مجامع عمومي شرکت نمي

استفاده از حسابهاي . . . « : دارد  که مقرر ميـ١٣٦٤ مصوبـمحاسبات عمومي کشور 
ساب  و ذيح بانكي شركتهاي دولتي با امضاء مشترك مقامات مذكور در اساسنامه آنها

اساسنامه با ) ٢٥(عليهذا، تبصره ماده» .شركت يا مقام مجاز از طرف او ممكن خواهد بود
در صورت استفاده از محل بودجه «توجه به دولتي بودن شرکت شهر فرودگاهي که فقط 

شمارد از حيث تضييق شمول قانون، مغاير  امضاي ذيحساب را الزم مي» عمومي کشور
  ».قانون است

  اي اسالمي ـ محمدباقر قاليبافرئيس مجلس شور
                                                                                                                                   

  
  ٢١/١/١٤٠١                                                                       هـ ب/٢٧٤٩ رهشما

 والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي االسالم حضرت حجت
  راني اي اسالمياست محترم جمهورير

 هاي نامه هيأت محترم وزيران به شماره  فقره تصويب٤با عنايت به رونوشت 
 و يصين تعرفه خدمات تشخييتع«: ، موضوع٢٣/٠١/١٤٠٠ مورخ هـ٥٨٦٦٦ت/٥٧٤١
 هـ مورخ٥٨٦٦٦ت/٥٧٣٢ ،»١٤٠٠ در ساليردولتي غي در بخش عموميدرمان
 ي در بخش دولتي و درمانيصين تعرفه خدمات تشخييتع«: ، موضوع٢٣/٠١/١٤٠٠

ن تعرفه ييتع«: ، موضوع٢٣/٠١/١٤٠٠ هـ مورخ٥٨٦٦٦ت/٥٧٤٤، »١٤٠٠در سال
هـ ٥٩٥١٤ت/١٣٨٨٥٧، »١٤٠٠ در سالي در بخش خصوصي و درمانيصيخدمات تشخ
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 يتهاي خدمات فوريگر برا مهي بيان سهم سازمانهييتع«: ، موضوع٠٥/١١/١٤٠٠ مورخ
هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت «ها و اعالم نظر مقدماتي  ، متعاقب بررسي»يپزشک

قانون نحوه اجراء اصول «الحاقي به ) ٤(و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره» با قوانين
مي ايران و  جمهوري اسال قانون اساسي) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم) ٨٥(هشتاد و پنجم
مراتب متضمن اعالم نظر قطعي جهت   آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(و ماده» اصالحات بعدي

بديهي است . گردد  قانوني و اعالم نتيجه به اين جانب ابالغ مي اقدام الزم در مهلت مقرر
قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار  پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در 

  .االثر خواهد بود  است، ملغيگرفته
 قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور) ٩(و) ٨(با قطع نظر از مواد«

دانست لکن به موجب  که شوراي عالي بيمه سالمت را مقام تأييد ميـ ١٣٧٣ مصوبـ
 به عنوان ـ١٣٩٥مصوب ـ هاي توسعه کشور قانون احکام دائمي برنامه) ٩(ماده» الف«بند

ن تأييد با علم به وجود مواد مزبور، براي سازمان برنامه و بودجه به رسميت قانون مؤخر، اي
الذکر که به جاي سازمان برنامه و بودجه،  شناخته شده است، عليهذا، صدر مصوبات فوق

مغاير داند از حيث تغيير مرجع تأييد،  تأييد را کماکان از آِن شوراي عالي بيمه سالمت مي
  ». استوانين مزبورق

   مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليبافرئيس
  

  ١٨/١٢/١٤٠٠                                                                        ٠٠٠١٥٩٣شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
 ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهنسخه از رأي هيأت عمومي يك 

 ٤ بند ١اطالق تذكر «:  با موضوع٣/١٢/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣١٦٨
 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور از ٢٧/١١/١٣٩٩ ـ ٩٩/٥٢٢دستورالعمل شماره 

جهت شمول عنوان درآمد كتمان شده نسبت به موارد عدم ثبت درآمد در دفتر ابطال 
  . گردد  در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميججهت در» .شد

ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٠٠٠١٥٩٣: رونده پشماره    3168 :ماره دادنامهش     ٣/١٢/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

   آقاي بهمن زبردست:یشاک
 دستورالعمل شماره ٤ بند ١ ابطال اطالق تذکر :موضوع شکایت و خواسته

   رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور٢٧/١١/١٣٩٩ ـ ٥٢٢/٩٩/٢٠٠
با رعايت مفاد بخشنامه « شاکي به موجب دادخواست ابطال عبارت :کار گردش

 دستورالعمل شماره ٤ بند ١از تذکر »  سازمان١٢/١٠/١٣٨٤ ـ ١٧٩٤٠شماره 
 رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور را خواستار شده و ٢٧/١١/١٣٩٩ ـ ٥٢٢/٩٩/٢٠٠

  :در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
در « قانون مالياتهاي مستقيم مقرر شده ١٩٢ر ماده رساند د به استحضار مي"

کليه مواردي که مؤدي يا نماينده آن که به موجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت 
ماليات مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي است چنانچه نسبت به تسليم آن در موعد 

ليات متعلق براي ما% ٣٠مقرر اقدام نکند، مشمول جريمه غيرقابل بخشودگي معادل 
ماليات متعلق براي ساير % ١٠اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون و 

هاي  حکم اين ماده در مورد درآمدهاي کتمان شده در اظهارنامه. باشد مؤديان مي
چنانکه متن اين ماده نيز صراحت » .هاي غيرواقعي نيز جاري است تسليمي و يا هزينه

هاي مالياتي تسليمي، يعني درآمدي   کتمان شده در اظهارنامهدارد هر ميزان درآمد
ماليات متعلق % ٣٠که مؤدي آن را  در اظهارنامه درج و اظهار نکرده باشد، مشمول 

ماليات متعلق براي ساير مؤديان % ١٠براي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل و 
 خود قانوناً موجب پس صرف کتمان و عدم درج و اظهار در اظهارنامه، به خودي. است

تعلق جريمه شده، تعلق اين جريمه نيز مشروط به هيچ شرط ديگري مانند عدم ثبت 
  .در دفاتر قانوني نشده است

 در انتهاي صفحه هفتم دستورالعمل مورد اعتراض ٤ بند ١ با اين و جود در تذکر 
 شماره  قانون با رعايت مفاد بخشنامه١٩٢جريمه موضوع ماده « چنين مقرر شده که 

 که ١٧٩٤٠بخشنامه شماره » .شود  سازمان محاسبه و مطالبه مي١٢/١٠/١٣٨٤ ـ ١٧٩٤٠
منظور از درآمد کتمان شده درآمدي است که مؤدي در طول « در آن چنين مقرر شده 

هاي اقتصادي خود به دست آورده اما در دفاتر قانوني خود ثبت  يک سال مالياتي از فعاليت

اصوالً مربوط به پيش از تصويب » .ه مالياتي نيز ابراز نگرديده باشدننموده و در اظهارنام
 بوده و در واقع زماني تصويب و ابالغ شده که در ٣١/٤/١٣٩٤ ـ ١٩٢متن کنوني ماده 

حکم اين ماده در مورد درآمدهاي کتمان شده در « هنوز عبارت ١٩٢متن ماده 
اضافه نشده بود و »  جاري استهاي غيرواقعي نيز هاي تسليمي و يا هزينه اظهارنامه

توانست با توجه به عدم تصريح مقنن، درآمدهاي کتمان شده را  سازمان امور مالياتي مي
در دفاتر قانوني خود ثبت ننموده و در اظهارنامه « درآمدهايي تعريف کند که مؤدي 

 صرف ،١٩٢اما حال که مقنن در متن اصالح شده ماده » .مالياتي نيز ابراز نکرده باشد
کتمان درآمد در اظهارنامه تسليمي را صرف نظر از ثبت يا عدم ثبت در دفاتر قانوني، 

 ١٩٢مشمول جرايم اين ماده دانسته، ديگر مشروط نمودن اعمال جرايم موضوع ماده 
اي که با اصالح قانون، نسخ ضمني شده و در نتيجه مشروط  مذکور به حکم بخشنامه

ط اضافي و مغاير قانون عدم ثبت در دفاتر قانوني، مغاير با  نمودن اعمال اين جرايم به شر
 قانون مالياتهاي مستقيم و به ويژه با توجه به غيرقابل بخشودگي بودن جرايم ١٩٢ماده 

اين ماده خارج از حدود اختيارات رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور است و به همين 
 ١٢/١٠/١٣٨٤ ـ ١٧٩٤٠خشنامه شماره با رعايت مفاد ب«دليل درخواست ابطال عبارت 

  " .دستورالعمل مورد اعتراض دارم) کتمان درآمد يا فعالتي (٤ بند ١را از تذکر » سازمان
  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است

  :ـ کتمان درآمد يا فعاليت٤"
...............  

يابد، جريمه  ـ در مواردي که درآمد مؤدي بر اساس مفاد اين بند افزايش مي١تذکر
 سازمان ١٢/١٠/١٣٨٤ ـ ١٧٩٤٠ قانون با رعايت مفاد بخشنامه شماره ١٩٢موضوع ماده 

  " .شود محاسبه و مطالبه مي
در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور 

حسابرسي  مديرکل دفتر ١٩/٧/١٤٠٠ ـ ٤١٧٢٠/٢٣٥مالياتي کشور ضمن ارسال نامه شماره 
  : توضيح داده است که٢٤/٧/١٤٠٠ ـ ٧٥٣٥/٢١٢مالياتي، به موجب اليحه شماره 

به طور کلي وفق قوانين ومقررات مالياتي، تشخيص و مطالبه ماليات بر درآمد "
 ١٥٧هاي کتمان شده اشخاص با رعايت مهلت مرور زمان مالياتي موضوع ماده  فعاليت

 قانون مزبور و ٢٢٧ و ١٥٦ احکام مندرج در مواد هاي مستقيم و مستند به قانون ماليات
هاي مکتوم که مستند به داليل و قرائن کافي باشد  احراز درآمدهاي ناشي از فعاليت

 سازمان امور ١٢/١٠/١٣٨٤ـ١٧٩٤٠ماره در اين راستا در بخشنامه ش. پذيرد صورت مي
ح مقررات ياد شده، مالياتي و صرفاً در مقام تبيين و توضيح حکم مقنن براي اجراي صحي

مقرر گرديده که در موارد استفاده از روش علي الرأس براي تعيين درآمد مشمول ماليات 
درآمدهاي تخميني بدون اتکا به مدارک يا انتخاب فروش ابزاري مؤدي به عنوان قرينه 

هاي مستقيم،   قانون ماليات١٩٢مالياتي، درآمد کتمان شده موضوع مقررات تبصره ماده 
ه و مشمول جريمه موضوعه نخواهد گرديد و بدون ترديد تغييرات موخر صورت نبود

 موثر در حکم موصوف در ١٣٩٤ قانون مذکور در اصالحات سال ١٩٢پذيرفته در ماده 
  . باشد بخشنامه ياد شده نمي

وع شکايت با عنايت به مراتب فوق برخالف استنباط شاکي، استناد دستورالعمل موض
 ٤ بند ١ سازمان امور مالياتي در بخش تذکر ١٢/١٠/١٣٨٤ـ١٧٩٤٠ به بخشنامه شماره

صرفاً ناظر به نحوه شناسايي و تعيين ماخذ جرايم کتمان شده مبني بر عدم تعلق جريمه به 
باشد و ارتباطي با تعريف درآمد کتمان شده مورد نظر  درآمدهاي برآوردي و تخميني مي

 اين قسمت از بخشنامه مذکور در بند موصوف از لذا بايد توجه داشت که صرفاً. شاکي ندارد
دستورالعمل موضوع شکايت تنفيذ و مورد تاييد قرار گرفته است، نه تعريف درآمد کتمان 

همان گونه که ذکر گرديد در دستورالعمل موضوع شکايت به هيچ وجه تعريف درآمد . شده
مالياتي مد نظر نبوده و  سازمان امور ١٢/١٠/١٣٨٤ـ١٧٩٤٠تمان شده در بخشنامه شماره ک

مورد استناد قرار نگرفته است و در خصوص تعريف درآمد کتمان شده، صراحت قسمت اخير 
 و همچنين ١٣٩٤ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ١٤٦ ماده ١ و تبصره ١٩٢ماده 

 مورخ ٢٠١ـ٢٩ي مالياتي مندرج در رأي شماره نظر تفصيلي هيأت عمومي شوراي عال
 معاونت حقوقي و فني ٢١/٢/١٤٠٠ـ٧/١٤٠٠/٢١٠ موضوع بخشنامه شماره ٢٠/١٢/١٣٩٩

باشند، بنابراين مقرره مورد شکايت در حيطه  سازمان امور مالياتي کشور مناط اعتبار مي
صالحيت قانوني سازمان امور مالياتي کشور و در راستاي تعيين انواع و ترتيبات حسابرسي 

هاي مستقيم تنظيم   قانون ماليات٢١٩جرايي موضوع ماده نامه ا  آيين٤١ و ٢٩مالياتي مواد 
  " .شده است

 با حضور رئيس و معاونين ٣/١٢/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

  .مبادرت کرده استبحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي 
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   هیأت عمومیرأي
 ١٣٩٤ مصوب سال قانون مالياتهاي مستقيم اصالحي ١٩٢ بر اساس ماده ً:اوال

موجب مقررات  دي يا نماينده او که به ؤمواردي که م يهدر کلّ«: مقرر شده است که
 چنانچه ،ف به تسليم اظهارنامه مالياتي استاين قانون از بابت پرداخت ماليات مکلّ

 به تسليم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جريمه غيرقابل بخشودگي نسبت
ق براي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين ماليات متعلّ درصد  معادل سي
مورد  حکم اين ماده در و باشد ديان ميؤق براي ساير مماليات متعلّ  درصد قانون و ده

هاي غيرواقعي نيز جاري  مي و يا هزينههاي تسلي شده در اظهارنامه درآمدهاي کتمان
، موضوع ١٣٩٤با تصويب اصالحات قانون مالياتهاي مستقيم در سال : ثانياً» .است

کتمان درآمد در مقوله عدم ثبت در دفاتر اصوالً موضوعيت ندارد و صرفاً در موارد 
 به اينکه بنا به مراتب فوق و با عنايت. يابد عدم ابراز درآمد در اظهارنامه تحقّق مي

 رئيس کل ٢٧/١١/١٣٩٩ ـ ٥٢٢/٩٩/٢٠٠ دستورالعمل شماره ٤ بند ١براساس تذکر 
 قانون ١٩٢سازمان امور مالياتي کشور مقرر شده است که جريمه موضوع ماده 

 سازمان ٢٠/١٠/١٣٨٤ ـ ١٧٩٤٠مالياتهاي مستقيم براساس مفاد بخشنامه شماره 
منظور از درآمد ي بخشنامه اخير نيز شود و برمبنا امور مالياتي کشور محاسبه مي

دي در طول يک سال مالياتي از فعاليتهاي اقتصادي ؤست که م اکتمان شده، درآمدي
 اما در دفاتر قانوني خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالياتي نيز ،دست آوردهه خود ب

 ـ ٥٢٢/٩٩/٢٠٠ دستورالعمل شماره ٤ بند ١، بنابراين اطالق تذکر ابراز نکرده باشد
 رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از جهت شمول عنوان درآمد ٢٧/١١/١٣٩٩

خارج از حدود کتمان شده نسبت به موارد عدم ثبت درآمد در دفتر، خالف قانون و 
قانون تشکيالت و آيين دادرسي  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١اختيار است و مستند به بند 

  .شود طال مي اب١٣٩٢ مصوب سال ديوان عدالت اداري
  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 

  
  ١٨/١٢/١٤٠٠                                                                        ٠٠٠٢٣٠١شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
 نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك

 ١٤٠٠/٨٠/٤/١٣١١٦نامه شماره «:  با موضوع٣/١٢/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣١٧٠
 استانداري گيالن از جهت آن كه متضمن تأييد تفاوت تطبيق ناشي از ٣٠/٦/١٤٠٠ـ 

ر روزنامه رسمي به  د جهت درج».سازي است ابطال شد اجراي دستورالعمل همسان
  . گردد پيوست ارسال مي

ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
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  پاشاکي آقاي محمدحسن اکبري :یشاک
 ٣٠/٦/١٤٠٠ ـ ١٣١١٦/٤/٨٠/١٤٠٠ ابطال نامه شماره :موضوع شکایت و خواسته

  استانداري گيالن
 ـ ١٣١١٦/٤/٨٠/١٤٠٠ شاکي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره :کار گردش

 استانداري گيالن را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته خود به طور ٣٠/٦/١٤٠٠
  :خالصه بيان کرده است که

تفاوت «استانداري گيالن به موجب نامه  مورد شکايت اقدام به تجويز پرداخت 
براي کارمندان قرارداد کار معين » سازي تطبيق ناشي از اجراي دستورالعمل همسان

 ٢٣/١/١٤٠٠ ـ ١٦٠٨اين در حالي است که در بخشنامه شماره . ها نموده است شهرداري
» تفاوت تطبيق«ي صدور اين نامه بوده است، سازمان اداري و استخدامي کشور که مبنا

از سوي ديگر تاکنون هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به . بيني نشده است پيش
 حکم به فقدان ١٠/١٠/١٣٩٨ ـ ٢٨٩٨ و ١٤/٧/١٣٩٤ ـ ٨٧٢موجب آراي شماره 

. مبناي قانوني پرداخت تفاوت تطبيق به نيروهاي قرارداد کارمعين صادر نموده است
 کل کشور ارتباطي به ١٤٠٠ قانون بودجه سال ١٢ تبصره ٧ موضوع بند همچنين
بيني چنين  مضافاً اينکه پيش. سازي حقوق کارمندان قرارداد کار معين ندارد همسان

 قانون برنامه ششم ٢٩ و ٢٨ اصل سوم قانون اساسي، مواد ٩پرداختي مخالف بند 
متن مقرره . باشد وري مي قانون مديريت خدمات کش٣٢توسعه و تبصره ذيل ماده 

  :مورد شکايت به شرح زير است

  هاي سراسر استان شهرداري"
 در خصوص پرداخت تفاوت ٢٣/٦/١٤٠٠ ـ ١٢٥٩٦/٤/٨٠/١٤٠٠پيرو نامه شماره 

، بدينوسيله )مشخص( کارمندان قرارداد کار معين ١٤٠٠تطبيق در احکام کارگزيني سال 
گردد، لذا با عنايت به مغايرت احتمالي   ارسال مي٢٩/٦/١٤٠٠تصوير صورتجلسه مورخ 

 و ١٤/٧/١٣٩٤ ـ ٨٧٢احکام صادره با آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 
تفاوت « به جهت رفع ابهام در احکام صادره عبارت ١٠/١٠/١٣٩٨ ـ ٢٨٩٨دادنامه شماره 

مه شماره  تصويب نا٢در اجراي بند » تطبيق ناشي از اجراي دستورالعمل همسان سازي
 هيأت وزيران قيد تا تعارضي با آراي وحدت رويه ديوان عدالت ٩/٤/١٤٠٠ ـ ٣٨٨٠١

 کارمندان ١٤٠٠مراتب جهت اقدام و درج در احکام کارگزيني سال . اداري نداشته باشد
ـ معاون هماهنگي . گردد مشمول همسان سازي ارسال مي) مشخص(قراردادي کارمعين 

  " امور عمراني
شکايت مذکور، مديرکل دفتر مديريت عملکرد، بازرسي و امور حقوقي در پاسخ به 

 به طور ٣/٨/١٤٠٠ ـ ١٥٤٨٦/١٢/٨٠/١٤٠٠استانداري گيالن به موجب اليحه شماره 
  :خالصه بيان کرده است که
سازي حقوق پرسنل قراردادي يا  سازي ناشي از تفاوت همسان تفاوت تطبيق همسان

سازي حقوق نيروهاي قراردادي  چون در اين همسانپيماني حاصل شده که بر اساس آن 
شرح  سازي به العاده همسان يافت، لذا در راستاي ترميم حقوق ايشان، رديف فوق کاهش مي

  .ها مورد لحاظ قرار گرفت مندرج در مکاتبه ابالغي به شهرداري
 با حضور رئيس و معاونين ٣/١٢/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

ان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از ديو
  . بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  
   هیأت عمومیرأي

 استانداري گيالن ٣٠/٦/١٤٠٠ ـ ١٣١١٦/٤/٨٠/١٤٠٠هرچند نامه شماره : اوالً
در راستاي  م کارمندان قرارداد کار معيندر خصوص پرداخت تفاوت تطبيق در احکا

 سازمان اداري و استخدامي کشور و همسان ٢٣/١/١٤٠٠ ـ ٢٦٠٨بخشنامه شماره 
سازي حقوق و مزاياي کارمندان قرارداد کار معين با کارمندان پيماني صادر شده، 

 سازمان اداري و استخدامي کشور، ٢٣/١/١٤٠٠ ـ ٢٦٠٨ولي در بخشنامه شماره 
 اين بخشنامه رديف ٢منظور نشده، بلکه در بند » تفاوت تطبيق« عنوان بندي تحت

: بوده حذف و به صراحت اعالم شده است» تفاوت تطبيق«که معادل » ساير«
دستورالعمل اجرايي پيوست بخشنامه شماره ) ٤(موضوع ماده » ساير«رديف «

 از ٢٠/٥/١٣٩٩ ـ ٢٥٤٧٦٣بخشنامه شماره ) ١٠( و بند ٧/١٢/١٣٩٨ ـ ٧١٣٨١٨
و اين امر به » گردد قرارداد منعقده کارمندان داراي قرارداد کار معين حذف مي

 هيأت تخصصي ٢٣/٨/١٤٠٠ ـ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٦٠١١٠٢٥موجب رأي شماره 
با وجود اينکه : ثانياً. استخدامي ديوان عدالت اداري مورد تأييد قرار گرفته است

 کل کشور مصوب ١٤٠٠ال  قانون بودجه س١٢تبصره » الف« بند ٧براساس جزء 
سقف ناخالص حقوق و مزاياي مستمر و «:  مقرر شده است که٢٦/١٢/١٣٩٩

گروههاي مختلف حقوق بگير در دستگاههاي اجرايي ) مجموع دريافتي(غيرمستمر 
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) ٢٩(موضوع ماده 

روهاي مسلّح، وزارت اطالعات و سازمان انرژي جمهوري اسالمي ايران و همچنين ني
از قبيل کارکنان ) به استثناي مشمولين قانون کار جمهوري اسالمي ايران(اتمي 

کشوري و لشکري، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و 
برابر حداقل ) ٢١( از ١٤٠٠پژوهشي و قضات در کلّيه مناطق کشور براي سال 

برابر حداقل حقوق و دستمزد ) ١٥(وراي حقوق و دستمزد به حقوق مصوب ش
کاهش دريافتي . يابد قانون مديريت خدمات کشوري کاهش مي) ٧٦(موضوع ماده 

کارانه گروه . افراد ناشي از اجراي اين حکم مشمول پرداخت تفاوت تطبيق است
 اين مورد اشاره در» تفاوت تطبيق«، ولي »پزشکي از حکم اين جزء مستثني است

) ٢١(ناظر به کاهش سقف ناخالص حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر از   بند
 سازي  برابر حداقل حقوق است و ارتباطي با همسان) ١٥(برابر حداقل حقوق به 

نامه شماره بنا به مراتب فوق، .  قرارداد کار معين نداردحقوق کارمندان
 جهت آنکه متضمن تأييد  از استانداري گيالن٣٠/٦/١٤٠٠ ـ ١٣١١٦/٤/٨٠/١٤٠٠

تفاوت تطبيق ناشي از اجراي دستورالعمل همسان سازي است، خالف قانون و خارج 
 قانون تشکيالت و آيين ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مستند به بند از حدود اختيار بوده و 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  حكمتعلي مظفري ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR

