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رأی شماره  ١٢١٨ھيأت عمومی دﯾوان عدالت اداری با موضوع ابطـال بخشـنامه شـماره  ١٣٨٨/٢/٧ -١١٨٣٩سـازمان امـور
مالياتی کشور
شماره دادنامه١٢١٨ :
تارﯾخ دادنامه١٣٩٣١/٧/١۴ :
کالسه پرونده١٢٧٠/٩٠ :
مرجع رسيدگی :ھيأت عمومی دﯾوان عدالت اداری
شاکی :آقای غالمرضا شيرﯾن زاده
موضوع شکاﯾت و خواسته :ابطال بخشنامه شماره  ١٣٨٨/٢/٧ -١١٨٣٩سازمان امور مالياتی کشور
گردش کار :شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره  ١٣٨٨/٢/٧ -١١٨٣٩سـازمان امـور ماليـاتی کشـور را خواسـتار شـده و در
جھت تبيين خواسته اعالم کرده است که:
»با سالم:
احترامًا ،جھت نقل و انتقال رسمی موضوع ماده  ١٨٧قانون مالياتھای مستقيم خوانده به مالکان و مؤدﯾان الـزام مـی کنـد کـه عـالوه از اخـذ
استعالم از دفترخانه تنظيم کننده سند ،نسبت به تھيه مباﯾعه نامه و کد رھگيری از مشـاورﯾن امـالک قيـام نماﯾنـد .اﯾـن جانـب ﯾـا ھـر مالـک
دﯾگری بنا به ضرورتھا و مصلحت ،شاﯾد الزاماً نخواھيم نسبت به تھيه مباﯾعه نامه و مراجعه به مشاورﯾن امالک اقدام نماﯾيم.
صراحت قانونی نيز مبنی بر الزام متعاملين به تنظيم مباﯾعه نامه عادی و اخذ کد رھگيری وجود ندارد.
اقدام خوانده موجبات تحميل ھزﯾنهھای ناخواسته ،کميسيون بنگاه به طرفين را مـی نماﯾـد .در مراجعـه بـه خوانـده پـس از اخـذ اسـتعالم از
دفترخانه ،خوانده صدور مفاصاحساب را منوط به داشتن کد رھگيری مشاورﯾن امالک می داند ،اﯾن موضوع منافی قواعد آمـره در معـامالت و
به واقع عمال ً جلوگيری از اجرای قانون نحوه تسھيل تنظيم اسناد رسمی مصوب سال  ١٣٨۵می نماﯾد .لذا تقاضای ابطال بخشنامه شـماره
 ١٣٨٨/٢/٧ – ١١٨٣٩اعالم غيرقانونی بودن اقدام خوانده مربوطه را می نماﯾد«.
متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل ھيأت عمومی دﯾوان عدالت اداری و در اجـرای مـاده  ٣٨قـانون دﯾـوان عـدالت اداری
مصوب سال  ١٣٨۵برای شاکی ارسال شده بود ،وی به موجب الﯾحه ای که به شماره  ١٣٩٠/١٢/٢١ - ۵٨٠١٧۶٩ثبت دفتر اندﯾکاتور ھيـأت
عمومی شده اعالم کرده است که:
»با سالم:
احتراماً درخصوص پرونده کالسه  ١٢٧٠/٩٠و شماره پرونـده  ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠١٩٨و عطـف بـه اخطارﯾـه رفـع نقـص ،بـدﯾن وسـيله در فرجـه
قانونی معروض می دارد:
.١بخشنامه  ١٣٨٨/٢/٧ -١١٨٣٩مغاﯾر با قانون نحوه تسھيل تنظيم اسناد رسمی مصوب سال  ١٣٨۵است
 .٢بخشنامه فوق الذکر مغاﯾر با مواد  ۴۶و  ۴٧قانون ثبت است«
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زﯾر است:
بخشنامه  ١٨٧٨٨٠١١م
مخاطبين اصلی ذی نفعان :امور مالياتی شھر تھران ،امور مالياتی استان تھران ،اداره کل امور مالياتی ....
موضوع :کد رھگيری امالک و مستغالت
پيرو بخشنامه شماره  ١٣٨٧/١١/١٢ -١١۶۴٣٨درخصوص اجرای بند  ۶تصوﯾب نامه شماره /١٩٠٣٢٨ت  ۴١۶٣٢ک –  ١٣٨٧/١٠/٢١کميسيون
موضوع اصل  ١٣٨قانون اساسی جمھـوری اسـالمی اﯾـران ،بـا توجـه بـه برخـی مشـکالت اجراﯾـی در ارائـه کـد رھگيـری معـامالت امـالک و
مستغالت توسط اشخاص و با عناﯾت به تکاليف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند ۴تصوﯾب نامه ﯾاد شده مقـرر مـیدارد ،مـادامی کـه دفـاتر
اسناد رسـمی ذی ربـط کـد رھگيـری مربـوط را در اسـتعالمھای موضـوع مـاده  ١٨٧قـانون درج نمـی نماﯾنـد ،در مـواردی کـه انتقـال امـالک و
مستغالت براساس احکـام قطعـی دادگاھھـا ،واگـذاری از طرﯾـق انتقـال قھـری )ارث( ،سـتاد اجراﯾـی فرمـان امـام)ره( ،و ﯾـا انتقـال از طرﯾـق
تعاونيھای مسکن به اعضای مربوطه صورت می پذﯾرد ،نقل و انتقاالت مربوط به شھردارﯾھا ،اجرائيـات ثبـت و نھادھـای عمـومی غيردولتـی و
ھمچنين ساﯾر مواردی که با تشخيص رئيس امور مالياتی ذی ربط معامالت آنھا بدون مراجعه به دفاتر مشاوران امالک صـورت مـی پـذﯾرد ،در
صورت عدم ارائه کد رھگيری ،صدور گواھی موضوع ماده  ١٨٧قانون مالياتھای مستقيم توسط ادارات امور مالياتی بالمانع است.
مدﯾران کل امور مالياتی مسؤول حسن اجرای اﯾن بخشنامه می باشند .رئيس کل سازمان امور مالياتی کشور در پاسخ به شکاﯾت مذکور،
مدﯾرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالياتی کشور ،به موجب الﯾجه شماره /٢١٢ – ١۵٣٢٢د –  ١٣٩١/۴/٢١توضيح داده است کـه» :موضـوع
شکاﯾت نامبرده ابطال بخشنامه شماره  ١٣٨٨/٢/٧- ١١٨٣٩واعالم غيرقانونی بودن الزام مؤدﯾان موضوع ماده  ١٨٧قانون مالياتھای مسـتقيم
به تقدﯾم کدرھگيری مشاورﯾن امالک جھت مفاصا حساب مالياتی عنوان شده است .با توجه به اﯾن که تکاليف دفاتر اسـناد رسـمی منـدرج
در بند  ۴تصوﯾب نامه شماره / ١٩٠٣٢٨ت  ۴١۶٣٢ک  ١٣٨٧/١٠/٢١کميسيون موضوع اصـل  ١٣٨قـانون اساسـی مبنـی بـر ممنوعيـت دفـاتر
اسناد رسمی از ثبت ھرگونه معامالت امالک و مستغالت بدون کد رھگيری منجر به بـروز مشـکالتی در اجـرای بنـد  ۶ھمـان تصـوﯾب نامـه و
ارائه کد رھگيری معامالت مذکور شده است ،بخشنامه مزبـور جھـت ارائـه تسـھيالت بـرای مؤدﯾـان صـادر شـده و مـادامی کـه دفـاتر اسـناد
رسمی ذی ربط کد رھگيری مربوط را در استعالمھای موضوع ماده  ١٨٧قانون مالياتھای مستقيم درج نمینماﯾند ،در مـواردی صـدور گـواھی
موضوع ماده  ١٨٧قانون ﯾاد شده را بدون ارائه کد رھگيری بالمـانع دانسـته اسـت ،تصـوﯾب نامـه صـدرالذکر بـا توجـه بـه نظـر رئـيس مجلـس
شورای اسالمی توسط ھيأت وزﯾران در جلسه  ١٣٨٨/٩/٢٩به موجب تصوﯾب نامه شماره /١٩٧٢٨۴ت  ۴٣۶٧٢ھـ  ١٣٨٨/١٠/٩ -اصـالح شـد
از جمله موارد اصالح که به موجب بند)ب( مصوبه اخير صورت گرفته اﯾن است که متن ذﯾل جاﯾگزﯾن بند  ۴تصوﯾب نامـه پيشـين شـده اسـت
»دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت معامالت راجع به عين ﯾا منفعت امالک و مستغالت اعم از بيع ،اجاره ،وکالت ،ھبه ،صـلح و غيـره
ھوﯾت اشخاص حقيقی و حقوقی را با شماره ملی که به وسيله سازمان ثبت احوال کشور و شناسه اشخاص حقوقی که توسـط سـازمان
ثبت اسناد و امالک کشور در اختيار قرار می گيرد ،طبق قوانين و مقررات احراز نماﯾند و اطالعات معامالت ﯾاد شده را به ترتيبی کـه سـازمان
ثبت اسناد و امالک کشور بر اساس ماده  ١٣١قانون برنامه چھارم توسعه تعيين کرده و می کند در سيسـتم راﯾانـه ای سـازمان وارد و ثبـت
نماﯾند تا از طرﯾق اﯾن سيستم به سامانه  .ھوشمند امالک و مستغالت منتقل شود«

 .١نقل ار روزنامه رسمی شماره٢٠٢٨٩مورخ.١٣٩٣/٨/٨

بخشنامه مزبور مغاﯾرتی با قانون تسھيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و مواد  ۴۶و  ۴٧قانون ثبت اسناد و امالک ندارد .زﯾـرا کـه افـراد
اجبار به تنظيم سند رسمی نمی شوند بلکه زمانی که به ھر دليل )از جمله با توجه به حکم مقرر در ماده  ۴٨قانون اخيرالذکر( شـخص ذی
نفع تصميم به ثبت سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی می گيرد ،اداره امور ماليـاتی صـالحيتدار در پاسـخ بـه اسـتعالم دفتـر اسـناد رسـمی
حسب حکم مقرر در بند  ۶تصوﯾب نامه ﯾاد شده برای صدور گواھی موضوع ماده  ١٨٧کد رھگيری ارائه نماﯾد.
قانون مالياتھای مستقيم مکلف به مطالبه کد رھگيری ثبت معامله در سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور است .از آن جا کـه بـه
مقررات معتبر در زمان صدور بخشنامه )تصوﯾب نامه شماره /٩٠٣٢٨٠ت ۴١۶٣٢گ –  (١٣٨٧/١٠/٢١اسـتناد شـده و مفـاد آن بخشـنامه فـی
نفسه متضمن قواعد آمره برای مؤدﯾان نيست ،بلکه صر ًفا بازگوکننده مفاد تصوﯾب نامه ﯾاد شده است و با توجه بـه اﯾـن کـه بـا اصـالح بنـد ۴
تصوﯾب نامه ،شکاﯾت شاکی فاقد محمل قانونی اسـت ،بـه لحـاظ عـدم مغـاﯾرت بخشـنامه مـذکور بـا قـوانين و مقـررات ﯾادشـده ،اسـتدعای
رسيدگی و رد شکاﯾت شاکی را دارد«.
ھيأت عمومی دﯾوان عدالت اداری در تـارﯾخ ﯾـاد شـده بـا حضـور رؤسـا ،مستشـاران و دادرسـان شـعب دﯾـوان تشـکيل شـد .پـس از بحـث و
بررسی ،با اکثرﯾت آراء به شرح آﯾنده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی ھيأت عمومی
با توجه به اﯾن که بخشنامه مورد اعتراض بر مبنای بند  ۴تصوﯾب نامه شماره /١٩٠٣٢٨ت ۴١۶٣٢ک ١٣٨٧/١٠/٢١ -کميسـيون موضـوع اصـل
 ١٣٨قانون اساسی صادر شده است و مصوبه مذکور مطابق نظر شماره  ٣١١/٢۵٨٨٢ھـ  /ب –  ١٣٨٨/۶/٢رئيس مجلس شورای اسـالمی
در اجرای اصول  ٨۵و  ١٣٨قانون اساسی ملغی االثر اعالم شده است ولـی از بخشـنامه مـورد شـکاﯾت رفـع اثـر نشـده اسـت و بخشـنامه
مارالذکر با بند ج ماده  ١و ماده  ٢قانون تسھيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال  ١٣٨۵و ماده  ١٨٧اصالحی قانون مالياتھای
مستقيم مصوب سال  ١٣٨٠مغاﯾرت دارد ،لذا بخشنامه شماره  ١٣٨٨/٢/٧ -١١٨٣٩سازمان امور مالياتی کشور ،خالف قوانين فـوق الـذکر و
از حدود اختيارات مرجع تصوﯾب آن خارج است و مستند به بند  ١ماده  ١٢و مـاده  ٨٨قـانون تشـکيالت و آﯾـين دادرسـی دﯾـوان عـدالت اداری
مصوب سال  ،١٣٩٢ابطال می شود.

رئيس ھيأت عمومی دﯾوان عدالت اداری  -محمدجعفر منتظری

