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  ٩٣/٥٠٤: روندهالسه پک   ۱۹۶۹ :ماره دادنامهش    ١٨/١٢/١٣٩٣: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديأت عموميه: مرجع رسيدگي
  د بانک پاسارگا:يشاك

 ١/٣/١٣٩٢ـ١٢٥٤/٥١/١٤٨ ابطال نامه شماره ـ١: موضوع شکايت و خواسته
  راناتي شمياتيرکل امور ماليمد

   رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور٢٨/١٢/١٣٩٢ـ ٢٤٢٩٢/٢٠٠ـ ابطال نامه شماره ٢
 سازمان  معاون فني و حقوقي٩/٦/١٣٨٨ ـ ٥٥٩٩٠/٢١٠ماره ــ ابطال نامه ش٣

   کشورياتي مالامور
 سازمان امور ٢٧/١٢/١٣٩٢  ـص/٢٣٨٣٨/٢٠٠ بخشنامه شماره ٢ ابطال بند ـ٤

   کشورياتيمال
 به موجب يد قاسمي مجي آقايت عامليري بانک پاسارگاد با مد:گردش کار

  ابطاليدادخواست
  راناتي شمياتيرکل امور مالي مد١/٣/١٣٩٢ـ١٢٥٤/٥١/١٤٨ نامه شماره ـ١
   کشورياتيس کل سازمان امور مالي رئ٢٨/١٢/١٣٩٢ ـ٢٤٢٩٢/٢٠٠ نامه شماره ـ٢
  حقوقي سازمان امور مالياتي کشور فني و  معاون٩/٦/١٣٨٨ـ٥٥٩٩٠/٢١٠ـ نامه شماره ٣

  : ن خواسته اعالم کرده است کهييرا خواستار شده و در جهت تب
م مصوب سال ي مستقياتهاي قانون مال٤٥ماده : رساند  مياحتراماً، به استحضار«
 بعدي آن مشعر بر تعلق سه در هزار ماليات حق تمبر نسبت بهي ها  و اصالحيه١٣٦٦

حات مندرج در باب ير آنها بوده که به موجب توضيو نظا) سفته(اوراق برات و فته طلب 
ي  داشته و براي تجاريت اسناد ماليچهارم قانون تجارت، اوراق برات و فته طلب ماه

ت نقل و انتقال به اشخاص ثالث، يبل دارد، قايسان آن بار حقوقيکنندگان و ظهرنوصادر
 اي که بر مبناي آن صادر شده است، ايجاد تعهد و ضمانت و مسؤوليت مستقل بودن از معامله

  . ن اسناد هستنديبارز اهاي  صهياز خص
 يي آن در محاکم قضاين فلسفه با ابطال تمبر امکان واخواست و اقامه دعوايبد

ر از عبارت ير و تفسير اوراق را با استنباط و تعبگيتوان د ي ميدر صورت. شود  ميسوريم
ه ي قانون مذکور محسوب کرد که  واجد کل۴۵ق بارز مفاد ماده ياز مصاد) ر آنينظا(

ت انجام اقدامات ي بودن، قابلي و تجاري و قانونيرسم(ات و کاربرد سفته و برات يخصوص
  حال آن که . باشند )تيمسؤولجاد تعهد و يت نقل و انتقال به اشخاص ثالث، اي، قابليحقوق
له انتقال در ي وسي بوده و نوعيرتجاري و غيرسم غير وي که اسناديارزهاي  حواله

 ي از بانکهايکي از ي مشتريک بانک بنا به تقاضاي است که به موجب آن يستم بانکيس
نفع پرداخت   ذيخواهد مبلغ حواله را به  ميا خارج از کشوريکارگزار خود در داخل و 

صرفاً خدمات مرسوم ها  ن حوالهيست، ايمذکور نهاي  صهيک از خصيچ يند واجد هينما
 ين مقوله بانک فقط مجري محسوب شده است و جنبه دستور پرداخت را دارد در ايبانک

 يرا ندارد پس سند تجار غير ت انتقال بهيدهندگان بوده و چون قابل دستورات حواله
  .دينما  ميافتي درينيدهد کارمزد مع  مي که انجاميبانک صرفاً در قبال خدمت. ستين

ر و يو تعب ريرانات با تفسي شمياتي کشور بالخص اداره کل مالياتيسازمان امور مال
مندرج در ) ر آنهاينظا( از عبارت يقانون غير ويمنطقي غيرحق و با استدالل غيربرداشت من

ها را مشمول پرداخت سه در هزار  بانکيارزهاي  م، حوالهي مستقياتهاي قانون مال۴۵ماده 
 کشور درخواست ارسال ي با بانکهاي مکاتباتيحق تمبر مندرج در ماده موصوف دانسته ط

 که يدر صورت.  مربوط به ثبت سفارش ورود کاال را کرده استيارزهاي  فهرست حواله
ست  کشور موظف اياتيم، سازمان امور مالي مستقياتهاي قانون مال۲۳۱حسب تبصره ماده 

ر يق وزي را از طريبانک غير وياعتبارهاي  ه مؤسساسناد و مدارک مربوط به درآمد بانکها و
 و ير امور اقتصاديز مکلفند حسب نظر وزيد و بانکها ني مطالبه نمايي و دارايامور اقتصاد

رانات رأساً اقدام کرده، ي شمياتيرکل امور مالين خصوص مديند چون در اي عمل نماييدارا
 قانون مذکور صورت پذيرفته است، در صورت عدم انجام تکليف نسبت ۲۳۱دهنقض ما

اي از  س اقدام خواهد کرد کما اين که در پاره ماليات حق تمبر به صورت علي الرأبه مطالبه
هاي ارزي به صورت غيرقانوني براتهاي صادر شده  موارد به علت عدم دسترسي به کليه حواله

هاي ارزي  هاي ارزي قرينه قرار داده و تحت عنوان حق تمبر حواله بانکها را به عنوان حواله
  .مطالبه کرده است در حالي که تفسير ناموجه قانون در غيرموضوع له آن بوده است

 کشور و نامه ياتي اقدامات سازمان امور ماليل مشروحه آتيبنا به مراتب و بنا به دال
 بانکها يارزهاي   حق تمبر به حوالهرانات در خصوص تعلقي شمياتياداره کل امور مال

  . آنان استيارات قانونيبرخالف قانون و خارج از حدود اخت
م مصوب اسفند ماه ي مستقياتهاي فهرست قانون ماليم نامه موضوعي در تقس ـ  الف

 يي آن در باب دوم، حق تمبر در فصل پنجم آن به عنوان دارايبعدهاي  هي و اصالح۱۳۶۶
ن يح شده است به اي تصر۵۱ ي ال۴۵ات و تعرفه آن در موارد يتعلق مالذکر شده که موارد 

ماً شامل حق تمبر ي شده و مستقي تلقيي که دارايگاه اوراق و اسنادين جاي که در ايمعن
 مشمول حق تمبر هستند ي نداشته وليي که عنوان داراير اوراقيو سااند  هستند ذکر شده

ک دستور پرداخت در ي يارزهاي  ف چون حوالهيرن تعيبه ااند   احصاء شده۴۷در ماده 
  .ستنديز ني نشده و مشمول حق تمبر ني تلقيي است داراي و بانکيستم پوليس

ف آنها در خصوص ابطال تمبر از قراردادها و اسناد مشابه يف و تکاليه وظاي کل ـب
د در ماده شو  ميان تعهدي مشتريا از سويشود   ميان آنها مبادلهين بانکها و مشتريکه ب
 ين ماده مستثني از شمول ايارزهاي   بند احصاء شده حال آن که حواله۸ مارالذکر در ۴۷

  .ستيرتب نت نسبت به آن ميفيبوده و تکل
ل عدم يشود که قانونگذار به دل  مين به ذهن متبادرير آنها چني از عبارت نظا ـج

م و به علت مشخص يستق مياتهاي قانون مال۴۵گر موارد منطبق با ماده ي دينيب شيپ
ن عبارت ير قرار داده نشده از ايره شمول عبارت نظاي که در داين مواردييار تعينکردن مع

ه باب ين رويرا با اتخاذ چنيرادات وارده بر قانون است زي از ايکين امر ياستفاده کرده که ا
 کل امور ن استدالل است که ادارهيشود به هم  مير گوناگون و گاه متضاد گشودهيتفاس

 سازمان امور يدهد که زمان کاهش درآمدها  مين حق رايرانات به خود ايات شميمال
وصولي    تأمينم در جهتيل تحري به دليش اعتبارات اسنادي از کاهش گشاي، ناشياتيمال

ماليات، در نقش قانونگذار اين عبارت را به نفع خود مورد تعبير و تفسير قرار داده و امري 
 قانون اساسي را به مرحله اجراء درآورده، زيرا به موجب اين اصل، شرح و ۱۷۳ برخالف اصل

تفسير قوانين بر صالحيت اختصاصي مجلس شوراي اسالمي قرار داده شده و قوه مجريه در 
آيا در شرايط موجود ابهام در قانون، سازمان امور مالياتي . اين مقوله فاقد اختيارات قانوني است

توانند در جايگاه قانونگذار ايفاي نقش کرده است، مراد قانونگذار را  ل تابعه ميکشور و ادارات ک
در اين راستا حق بود که سازمان . هاي ارزي تعبير و تفسير نمايد از عبارت نظاير آنها به حواله

امور مالياتي کشور و ادارات کل تابعه به منظور تحصيل واقعيت و رفع ابهام از عبارت نظاير آنها، 
صورتجلسه مذاکرات کميسيون اقتصادي مجلس را مورد مداقه قرار داده و يا از طريق قانوني 

بر فرض محال . در صورتي که چنين امري لحاظ نشده است. آورند استفسار به عمل مي
چنانچه تعبير و تفسير سازمان امور ماليات کشور را از عبارت نظاير آنها درست فرض کنيم 

هاي دستوري   نوعي دستور پرداخت وجوه ارزي است لذا بايد ديگر حوالههاي ارزي چون حواله
هاي انبار را مشمول پرداخت  هاي ريالي و حواله بانک از قبيل دستور پرداخت چک و حواله

  .اي تاکنون معمول نشده است ماليات دانست در صورتي که چنين رويه
ن ي تاکنون چن۲۷/۱۱/۱۳۸۰م مصوب ي مستقياتهايه قانون ماليخ اصالحي از تارـد

اد شده توسط سازمان امور ي قانون ۴۵ر آنها در ماده يدر خصوص عبارت نظااي  هيرو
هاي  ر سازمان در خصوص حوالهير و تفسي کشور اتخاذ نشده است چنانچه تعبياتيمال
 يخ اجرايتار( ۱۳۸۱ات از سال ي و مقرون به صحت باشد عدم مطالبه مالي، قانونيارز

 و عدم ين سهل انگارين مربوط در خصوص ايز نقض قانون بوده و مسؤوليبعد نبه ) مصوبه
  .د پاسخگو باشندياتها باي قانون مال۱۵۷ و ۱۵۶ت مواد يرعا

شود   قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران هيچ مالياتي وضع نمي۵۱ به موجب اصلهـ ـ
  . کم صريح قانونگذار استمگر به موجب قانون، در نتيجه وضع و برقراري ماليات منوط به ح

 ـ۲۴۲۹۲/۲۰۰ نامه شماره ي کشور طياتيس سازمان امور ماليراً رئي اخـو
 ۱/۳/۱۳۹۲ـ ۱۲۵۴/۵۱/۱۴۸ نامه يرانات طي شمياتي و اداره کل امور مال۲۸/۱۲/۱۳۹۲

 ي و حقوقي معاونت فن۹/۶/۱۳۸۸  ـص۵۵۹۹۰/۲۱۰حسب نامه شماره «اعالم کرده 
 صادر شده توسط بانک مشمول حق تمبر يارزهاي  حواله کشور ياتيسازمان امور مال

 و ي و حقوقي معاونت فناظهارنظر:  که اوالًيدر حال» اتها بودهي قانون مال۴۵موضوع ماده 
  بانک مرکزي صرفاً در خصوص۲۵/۵/۱۳۸۳ ـ ۱۰۸۷استناد اين معاونت به بخشنامه شماره 

 اظهارنظر: اًيثان. رفته استيرت نپذ صويارزهاي   از حوالهيابطال تمبر برات بوده و ذکر
ص سازمان، بدون اخذ نظر يه اداره کل دفتر تشخيا نظري و حقوق سازمان و يمعاونت فن

  . ستي الزم االتباع نياتي مراجع مالي جنبه مشورت داشته و برايمراجع رسم
م مصوب ي مستقياتهاي قانون مال۲۵۵ت به صراحت حکم مقرر در ماده ي با عناـز
هاي بعدي آن در خصوص وظايف و اختيارات شوراي عالي مالياتي   و اصالحيه۱۳۶۶ماه اسفند 

هاي مربوط به اجراي قانون مزبور و همچنين لزوم جلب نظر  نامه و بخشنامه در باب تهيه آيين
ربط در امور مالياتي  هايي که توسط ساير مراجع ذي ها و بخشنامه نامه آن شورا در مورد آيين

هاي مطلوب اجرايي قانون و رفع ابهام  د و تفويض مسؤوليت اظهارنظر درباره شيوهشو تهيه مي
هر گونه استنباط و تعبير و تفسير از ابهامات موارد و عبارات قانوني توسط اشخاص و ديگر 
مراجع مالياتي از مصاديق بارز دخالت در اختيارات و وظايف قانوني هيأت عمومي شوراي عالي 

ه و فاقد وجاهت قانوني بوده و بر اين اساس چون رئيس کل سازمان امور مالياتي تلقي شد
ربط و برداشت اداره کل مالياتي شميرانات در  مالياتي کشور، معاونت فني و حقوق سازمان ذي

 بدون رعايت شرايط و ضوابط قانوني مربوط و بدون اخذ ۴۵تعبير و تفسير و برداشت از ماده 
الي مالياتي منجر به مطالبه ماليات شده، از حدود اختيارات و نظريه هيأت عمومي شوراي ع

وظايف مراجع مذکور خارج است و از اعتبار و وجاهت قانوني نيز برخوردار نبوده و مستنداً به 
  . ديوان عدالت اداري قابل ابطال است ۱۲قسمت دوم ماده 

ت يئز اهمر حاي نکات ز٩/٦/١٣٨٨ ـ٥٥٩٩٠/٢١٠ه شماره يحاً آن که در نظريتوض
ق ثبت ي که مراودات کاال از طريه مواردين نامه اعالم شده در کلي است، در ايخاص
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 پذيرد و بانکها به استناد دستورالعمل سفارش اسنادي اعم از مدت دار يا ديداري صورت مي
ن که برات به همراه يند اعم از اينما  مي اقدامي بانک مرکز٢٥/٥/١٣٨٣ ـ١٠٨٧شماره 

ت امر مشمول حکم پرداخت حق يا نباشد معامالت مذکور به تبع ماهيد اسناد حمل باش
 . خواهند بود٢٧/١١/١٣٨٠ قانون مالياتهاي مستقيم اصالحي مصوب ٤٥تمبر موضوع ماده 

 به عنوان ٢٨/١٢/١٣٩٢ ـ٢٠٠/٢٤٢٩٢ نامه شماره يز طي کشور نياتيسازمان امور مال
 ـ٥٥٩٩٠/٢١٠موضوع نامه (زمان متبوع معاونت ارزي بانک مرکزي نظريه فني و حقوقي سا

 کماکان نافذ و ي و ثبت بروات اسنادي را صرفاً در خصوص اعتبارات اسناد٩/٦/١٣٨٨
  . مرقوم داشته استيارزهاي  کن در خصوص حوالهيمعتبر دانسته ل

 يت برات به جايز با دارا بودن ماهي نيارزهاي  ن که صدور حوالهيت به ايبا عنا
تواند مورد   مي پرداخت در امر وارداتي از ابزارهايکي به عنوان ياسنادش اعتبارات يگشا

هاي ارزي صرفاً به مفهوم دستور پرداخت  استفاده قرار گيرد، لذا در مواردي که حواله
نفع مشخص و بدون انجام تعهد   ذي جهت حواله بهي و اعتباريات مال مؤسس بانک وبه

 شده  قانون ياد٤٥ گونه موارد موضوع از مصاديق ماده خاصي از طرف مقابل انجام گيرد در اين
  .باشد  نميزينبوده است و مشمول پرداخت حق تمبر ن

از (ن بر ذمه شخص ثالث باشد ي به مفهوم انتقال ديارزهاي   که حوالهي  در موارد
نفع   ذي و اعتبار متعهد شوند در صورت مراجعهيات مال مؤسسايجمله آن که بانک و 

ن گونه موارد يند در اي پرداخت نمايائه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به ومشخص و ار
  .است.... اد شده بوده و مشمول حق تمبر ي ٤٥ق ماده يموضوع از مصاد

ـ ٢٤٢٩٢/٢٠٠نامه (رساند نامه رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور  به استحضار مي
 تأييد کرده نظريه معاونت فني و حقوقي در اين نامه. داراي ويژگيهاي زير است) ٢٨/١٢/١٣٩٢

 شامل ٩/٦/١٣٨٨ـ ٥٥٩٩٠/٢١٠سازمان امور مالياتي کشور مندرج در نامه شماره 
اي به اعتبارات اسنادي  با وجود اين که در اين نظريه هيچ اشاره. هاي ارزي نيست حواله

اعتبارات ) ٢٨/١٢/١٣٩٢ـ ٢٤٢٩٢/٢٠٠نامه شماره (نشده بود ولي نظريه جديد 
کند، حال آن که   مي٤٥اسنادي را هم مانند بروات اسنادي مشمول حق تمبر ماده 

هاي موجود موضوع اعتبارات اسنادي هيچ گاه  طبق مجموعه مقررات ارزي و رويه
نامه شماره (نامه رئيس کل سازمان امورمالياتي . مشمول ابطال تمبر مذکور نبوده است

بوده و فاقد نظريه هيأت عمومي شوراي تفسير به رأي ) ٢٨/١٢/١٣٩٢ـ ٢٤٢٩٢/٢٠٠
  .عالي مالياتي است لذا محکوم به ابطال است

 از اطاله کالم نظر اعضاء يري جهت جلوگيوان عدالت اداري ديأت عمومياست هير
 و اختالف آن با برات و سفته يارزهاي  ف حوالهيحات کامل در خصوص تعريرا به توض
  .دارد  ميمعطوف
م مصوب ي مستقياتهاي قانون مال٢٥٥ت حکم مقرر در ماده ت به صراحيبا عنا: ز

 ي عاليارات شورايف و اختي آن در خصوص وظايبعدهاي  هي و اصالح١٣٦٦اسفند ماه 
ن ي قانون مزبور و همچنيمربوط به اجراهاي   و بخشنامهنامه  آيينهي در باب تهياتيمال

 ر مراجعيکه توسط ساهايي  و بخشنامهها  نامه  آيينلزوم جلب نظر آن شورا در مورد
هاي  وهينظر درباره شيت اظهارض مسؤوليشود و تفو  ميهي تهياتيربط در امور مال ذي

ر از ابهامات موارد و عبارات ير و تفسي و رفع ابهام، هر گونه استنباط و تعبييمطلوب اجرا
ف يو وظاارات يق بارز دخالت در اختي از مصادياتيگر مراجع مالي توسط اشخاص و ديقانون
ن ي بوده، بر اي شده و فاقد وجاهت قانوني تلقياتي مالي عالي شورايأت عمومي هيقانون

  سازماني و حقوقي کشور و معاونت فنياتيس سازمان امور مالياساس چون اقدام رئ
ف ير و برداشت از وظاير و تفسيرانات در تعبي شمياتيربط و برداشت اداره کل امور مال ذي

ز برخوردار نبوده و مستنداً به قسمت دوم ي نيرج است و از اعتبار قانونمراجع مذکور خا
  . قابل ابطال استيوان عدالت اداري د١٢ماده 

 به موجب نامه ي خصوصيات اعتبار مؤسس در خصوص موضوع، کانون بانکها و ـ  ح
س کل سازمان امور ي مراتب اعتراض خود را خدمت رئ١٣/٩/١٣٩٢  ـک٦٧٣٣/٩٢شماره 

 جهت ياتياصلح آن بود که موضوع توسط سازمان امورمال.  کشور  ارسال کرده انديتايمال
 قانون ٢٥٥ آن شورا که حسب ماده يأت عمومي به هياتي مالي عاليه شوراياخذ نظر

 ياتهايم در موارد اختالف و ابهام تنها مرجع صالح مصرح در قانون مالي مستقياتهايمال
 يات اعتبار مؤسسل و مراتب به کانون بانکها و است، ارسااظهارنظرم جهت يمستق

  . لحاظ نشده استين امريد حال آنکه چنياً و اثباتاً اعالم گردي نفيخصوص
 ياتي کشور و اداره کل امور مالياتيبنا به مراتب، چون عمل سازمان امور مال

فاد ر ميم مغاي مستقياتهاي قانون مال٤٥ر مفاد ماده ير و تفسيرانات در خصوص تعبيشم
 وفق مفاد ياتي مالي عالي شورايأت عموميه هي و بدون کسب نظري قانون اساس٥١ماده 
 است و خارج از حدود ي قانون اساس٧٣ر اصل يم و مغاي مستقياتهاي قانون مال٢٥٥ماده 

اختيارات سازمان امور مالياتي است لذا درخواست توقف عمليات تشخيصي و اجرايي و اعمال 
يالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را داشته، ابطال دستور مديرکل  قانون تشک١٣ماده 

هاي ارزي به شرح فوق  امور مالياتي شميرانات در خصوص اخذ ماليات حق تمبر از حواله
ـ ٢٤٢٩٢/٢٠٠درخواست توقف عمليات تشخيصي و اجرايي را داشته، ابطال نامه شماره 

 مشاور و ٩/١/١٣٩٣ـ ٤٣٣ کشور و نامه شماره  رئيس کل سازمان امور مالياتي٢٨/١٢/١٣٩٢

 ٩/٦/١٣٨٨ـ ٥٥٩٩٠/٢١٠وزير و مديرکل دفتر وزارت امور اقتصاد و دارايي و نامه شماره 
معاونت فني و حقوقي سازمان امور مالياتي کشور و دستور مديرکل امور مالياتي شميرانات در 

  . مورد تقاضاستهاي ارزي به شرح فوق حواله خصوص اخذ ماليات حق تمبر از
 از يقانون غيرري و تفسيات بر اساس استنباط شخصيرجاء واثق دارد مطالبه مال

  استيه و بدعتيجاد و رويت به منزله ايعبارات و الفاظ قانون توسط مراجع فاقد صالح
ر از ين و تکاثر تفاسيت قوانين امر عدم رعاي از اي که عواقب ناشياصول غير ويمنطقغير

  ».واهد داشت خيرا در پ يمواد قانون
 ـ١٢ص/٤٤٨٤/٩٣متعاقباً مديرکل امور حقوقي بانک پاسارگاد به موجب اليحه شماره 

 ياتي مالر سازمان امو٢٧/١٢/١٣٩٢ ـص/٢٣٨٣٨/٢٠٠ ابطال بخشنامه شماره ١٩/٦/١٣٩٣
  :ز خواستار شده استيکشور را ن

  :ر استيو بخشنامة مورد اعتراض به قرار زها  متن نامه
  :راناتي شمياتيرکل امور مالي مد١/٣/١٣٩٢ ـ١٢٥٤/٥١/١٤٨مه شماره  ناـ١«

  رعامل محترم بانک پاسارگاد يمد
  با سالم

 ياتين مال مأموري شعب بانکها توسطي به عمل آمده از تعداديهاياحتراماً، در بازرس
ار يض اختيم و تفوي مستقياتهاي قانون مال٢١٩ارات حاصل از ماده ين اداره کل که با اختيا

ات کشور و نامه ياست سازمان امور مالي ر١٣/١١/١٣٨١ ـ٧٠٧٠٨/٤٩٣٤/٢٣٠شماره 
رفته، يران انجام پذي اي اسالمي جمهوري بانک مرکز٢٨/١/١٣٨٩  ـ١٤٨٢٩/٨٩شماره 

 از ياري در بسيارزهاي  ات حق تمبر حوالهيد که در خصوص وصول ماليمشخص گرد
 و ٤٩ و ٤٥ مواد ين امر نقض اجرايجا که ا صورت نگرفته است؟ لذا از آن يموارد اقدام

ن امر با توجه به نامه شماره ي ايباشد و اجرا  ميمي مستقياتهاي قانون مال٥٠
 ي سازمان متبوع عنوان بانک مرکزي و حقوقي معاونت فن٦/٦/١٣٨٨  ـص/٥٥٩٩٠/٢١٠
ق ي از طر که واردات کااليه  موارديدر کل«ين که  بر اي مبنياستها و مقررات ارزياداره س

پذيرد و بانکها با استناد  ارش اسنادي اعم از مدت دار يا ديداري صورت ميـثبت سف
نکه يند اعم از اينما  مي آن بانک اقدام١٧/٥/١٣٨٣  ـ١٠٨٧/٦٠ دستورالعمل شماره به

ت امر مشمول حکم يا نباشد معامالت مذکور به تبع ماهيبرات به همراه اسناد حمل باشد 
 شده است لذا  تأکيد».گردند  مي قانون فوق الذکر٤٥ موضوع ماده پرداخت حق تمبر

ه يد مراتب به کلييع حقوق دولت دستور فرمايي از تضيريخواهشمند است به منظور جلوگ
ن اداره کل، ي اين اعزام مأموري بايکداً اعالم گردد تا ضمن همکارشعب آن بانک مؤ

 يهيبد. ندي حق تمبر منطقه اقدام نمااتيان جهت پرداخت مال مؤديهي کلينسبت به معرف
 ياتهاي قانون مال٥١مه موضوع ماده يت مواد مذکور موجب تعلق جرياست که عدم رعا

 در خصوص ي قانون مذکور به صورت تضامن٤٩م است که بر اساس حکم ماده يمستق
  ».اتنراي شمياتيرکل امورمالي مدـ. خواهد بودءاالجرا اد شده الزمياشخاص مذکور در ماده 

  : کشورياتيس کل سازمان امور مالي رئ٢٨/١٢/١٣٩٢ـ٢٤٢٩٢/٢٠٠ نامه شماره ـ٢
  ابي کاميجناب آقا«

  ران ي اي اسالمي جمهوري بانک مرکزيمعاون محترم ارز
  :با سالم

 الزام پرداخت« درخصوص ٥/١٢/١٣٩٢ـ ٣٥٥٩٢٩/٩٢احتراماً، بازگشت به نامه شماره 
ق اعتبار يم جهت واردات کاال از طري مستقيتهااي قانون مال٤٥حق تمبر موضوع ماده 

  :رساند  قانون فوق، به آگاهي مي٤٥موضوع ماده » اسنادي، ثبت برات اسنادي و حواله ارزي
در خصوص واردات کاال از طريق اعتبار اسنادي و ثبت برات اسنادي نظريه شماره 

 اداره کل سياستها و  معاونت وقت فني و حقوقي اين سازمان عنوان٩/٦/١٣٨٨ـ ٥٥٩٩٠/٢١٠
مقررات ارزي کماکان به قوت خود باقي است در خصوص حواله ارزي با عنايت به اين که 

هاي ارزي نيز با دارا بودن ماهيت برات به جاي گشايش اعتبارات اسنادي به عنوان  صدور حواله
 در مواردي که تواند مورد استفاده قرار گيرد، لذا يکي از ابزارهاي پرداخت در امر واردات مي

هاي ارزي صرفاً به مفهوم دستور پرداخت به بانک و مؤسسات مالي و اعتباري جهت  حواله
نفع مشخص و بدون انجام تعهد خاصي از طرف مقابل انجام گيرد در اين گونه  حواله به ذي

  .باشد  قانون ياد شده نبوده و مشمول پرداخت حق تمبر نمي٤٥موارد موضوع از مصاديق ماده 
هاي ارزي به مفهوم انتقال دين برذمه شخص ثالثي باشد  در مواردي که حواله

نفع   ذي متعهد شوند در صورت مراجعهي و اعتباريات مال مؤسساي جمله آنکه بانک و از(
ن گونه موارد يدر ا) ندي پرداخت نمايمشخص و ارائه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به و

  ».باشد  نمي شده بوده و مشمول پرداخت حق تمبرادي ٤٥ق ماده يموضوع از مصاد
  : معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي کشور٩/٦/١٣٨٨ـ٥٥٩٩٠/٢١٠ـ نامه شماره٣
  ياستها و مقررات ارزياداره س«

  راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز
  :رساند ي مي به آگاه٢٨/٢/١٣٨٨  ـ٤٢٢٩١/٨٨بازگشت به نامه شماره : احتراماً
ننده، مجدداً نظر آن اداره را ـاز نحوه تأمين وجه اسناد حمل توسط واردکفارغ 

 ي عنوان جناب آقايي و داراير امور اقتصادي وز٦/١١/١٣٨٦ ـ ٨٠٧٠٧ مفاد نامه شماره به
ه يشود در کل  ميادآوريکداً دارد و مؤ مي، معطوف يس کل وقت بانک مرکزي رئيمظاهر
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  صورتيداريا دي اعم از مدت دار يت سفارش اسنادق ثبي که واردات کاال از طريموارد
  آن بانک اقدام١٧/٥/١٣٨٣  ـ١٠٨٧/٦٠رد و بانکها به استناد دستورالعمل شماره يپذ مي
ا نباشد معامالت مذکور به تبع ين که برات به همراه اسناد حمل باشد يند اعم از اينما مي
م ي مستقياتهايقانون مال ٤٥ت امر مشمول حکم پرداخت حق تمبر موضوع ماده يماه

  »ي و حقوقي معاون فنـ. خواهند بود٢٧/١١/١٣٨٠ مصوب ياصالح
   کشور  ياتي سازمان امور مال٢٧/١٢/١٣٩٣  ـص/٢٣٨٣٨/٢٠٠ بخشنامه شماره ـ٤

  ص/٢٣٨٣٨/٢٠٠شماره 
  ٢٧/١٢/١٣٩٢: خيتار

    خشنامهب:                                                              وستي    پ
    م  ٤٥ماده   ٩٢  ١٣٥

  امور مالياتي شهر و استان تهران  نفعان ذي/ مخاطبين
  ادارات کل امور مالياتي

   قانون مالياتهاي مستقيم٤٥حق تمبر موضوع ماده   موضوع
 قانون ٤٥هاي ارزي و تسري مقررات ماده  نظر به سؤاالت و ابهامات مطرح شده در خصوص حواله

  :دارد آن، بدين وسيله مقرر ميمالياتهاي مستقيم به 
ـ در صورتي که در مراودات تجاري حواله ارزي صرفاً به مفهوم دستور پرداخت به بانکها يا مؤسسات مالي ١

نفع مشخص و بدون انجام تعهد خاصي از طرف مقابل انجام گيرد در اين گونه  و اعتباري جهت حواله به ذي
  .باشد اد شده نبوده و مشمول پرداخت حق تمبر نمي قانون ي٤٥موارد موضوع از مصاديق ماده 

از جمله آن که بانکها (هاي ارزي به مفهوم انتقال دين بر ذمه شخص ثالثي باشد  ـ در مواردي که حواله٢
نفع مشخص و ارائه اسناد و مدارک  يا مؤسسات مالي و اعتباري متعهد شوند در صورت مراجعه ذي

 قانون مالياتهاي ٤٥در اين گونه موارد موضوع از مصاديق ماده ) ايندمربوط مبالغ را به وي پرداخت نم
  ـ رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور.باشد مستقيم بوده و مشمول ماليات حق تمبر مي

دادستاني انتظامي : مرجع ناظر  مطابق بخشنامه: مدت اجرا  مطابق بخشنامه: تاريخ اجرا
  مالياتي

  سيستمي/ فيزيکي: ابالغ نحوه

 با دفتر فني و حسابرسي مالياتي مطرح و ٣٩٩٠٣٥٣٣لطفاً هرگونه ابهام و توضيح را از شماره تلفن 
  . پيگيري نماييد

 در پاسخ به شکايت شاکي، مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور به موجب
  :ح داده است کهي توض١٣/١٠/١٣٩٣ ـ٩٠٠٠ ـ٢٠٠/١١٣٦٥/٢٨٣حه شماره يال

  : کميسالم عل«
 موضوع دادخواست بانک پاسارگاد به ٩٣/٥٠٤با احترام، در خصوص پرونده کالسه 

س کل سازمان متبوع و نامه ي رئ٢٨/١١/١٣٩٢ـ ٢٤٢٩٣/٢٠٠خواسته ابطال نامه شماره 
 وقت سازمان و نامه شماره ي و حقوقي معاونت فن٩/٦/١٣٨٨ ـ٥٥٩٩٠/٢١٠شماره 
  :رساند ميرانات به استحضار ي شمياتي اداره امور مال١/٣/١٣٩٢ ـ١٢٥٤/٥١/١٤٨

 در خصوص حواله ين که خواسته خواهان ابطال سه نامه اداري صرف نظر از اـ١
م به آن بوده که اصوالً بخشنامه ي مستقياتهاي قانون مال٤٥ مقررات ماده ي و تسريارز
ه  داشته باشد و گر چيوان عدالت اداري در ديدگيت و رسيت شکايشود تا قابل ي نميتلق

 سازمان امور ٢٧/١٢/١٣٩٢ ـ٢٣٨٣٨/٢٠٠ن موضوع بخشنامه شماره ين همييدر تب
ر يت نکرده است، شرح زي نسبت به آن شکاي کشور صادر و ابالغ شده، شاکياتيمال

  :دارد  ميرالذکر را معروضي بخشنامه اخيهيل توجيحات درباره داليتوض
ا صدور آن يک بانک مطابق تعريف، حواله ارزي نوعي دستور پرداخت است که ب

  کارگزار خود درخارج از کشور از اوي از بانکهايکي خود به عهده ي مشتري تقاضابه
ن يک بخشنامه ايد که مطابق بند ينفع آن پرداخت نما  ذيخواهد مبلغ حواله را به مي
ن که يوندد و بدون ايپ  مي و به صورت متعارف به وقوعي در روال عاديات بانکيعمل

 بر پرداخت ي مبنيجاد شود صرفاً با دستور مشتريا)  نفعيذ(بال فروشنده  در قيتعهد
ک ين حالت مطابق بند يشود که در ا  مينفع نسبت به ارسال مبالغ اقدام  ذيوجه به

ين موضوع  ا تأييدست و دري مشمول پرداخت حق تمبر نيبخشنامه مذکور، حواله ارز
ز بوده که يک آن نيدر بند »  طرف مقابل ازيبدون انجام تعهد خاص«هدف از درج عبارت 

  . مشروط باشد غيردستور پرداخت مطلق و
  به مانند براتيارزهاي  ن که صدور حوالهيت به اي مطابق بند دو بخشنامه با عناـ٢

رد و اختالف آن با سند ي پرداخت، مورد استفاده قرار بگي از ابزارهايکيتواند به عنوان  مي
 وجوه مزبور يت پرداخت نقدي است که از وضعيز وجوه ارزي وار منحصراً در نحوهيتجار

ي  قراردادهايت حاضر با توجه به برخيابد که در وضعي  ميريي تغيا يز حوالهبه وار
ع شده و به واسطه آن ير شايم گسترده در سنوات اخيمتعارف که باالخص بعد از تحرغير

 وجه فروشندگان با آن مواجه بوده  از ارسال و پرداختيبانکها با توجه به مشکالت ناش
نفع   ذيشوند در صورت مراجعه  مي متعهدي و اعتباريات مال مؤسساي که بانک و ينحو به

ن يند که صرفاً در چني پرداخت نمايمشخص و ارائه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به و
 بخشنامه ٢بند م بوده و مطابق ي مستقياتهاي قانون مال٤٥ق ماده ي موضوع از مصاديصورت

  .موصوف و مشمول پرداخت حق تمبر است

هاي پيوستي نظر به اين که  علي هذا با توجه به مطالب مارالذکر و لحاظ مفاد نامه
ربط و تبيين تفکيک  عنه به منظور پاسخ گويي به مکاتبات واحدهاي ذي هاي معترضٌ نامه

 غيرمشروط بوده است و آن دستور پرداخت مشروط در شرايط غيرمتعارف از دستور پرداخت
 بخشنامه موصوف در مقام بيان چگونگي اجراي صحيح حکم ٢ و ١چه به موجب بندهاي 

قانون به واحدهاي مالياتي ابالغ شده، مغايرتي با قانون نداشته و در حدود اختيارات مقرر در 
قانون برنامه سوم ) ٥٩(ماده ) الف(نامه اجرايي بند  تشکيالت سازمان امور مالياتي کشور و آيين

  »       .توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است، رسيدگي و رد دادخواست مورد استدعاست
اد شده با حضور رؤسا، مستشاران و يخ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده . دادرسان شعب ديوان تشکيل شد
  .کند يمبادرت م ي صدور رأبه

   هيأت عموميرأي
از اوراق برات، ) ٢٧/١١/١٣٨٠ ياصالح(م ي مستقياتهاي قانون مال٤٥مطابق ماده 

 ر آنها نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذيو نظا) سفته(فته طلب 
م از ي مستقياتهاي قانون مالي اصالح٤٧ ماده ٨ و ٥ يشود و به موجب بندها مي

 را اي منعقده بين بانکها و مشتريان که در آن طرفين تعهدات و مسؤوليتهاييقرارداده
 ي کشورهايا براي در داخل کشور يش اعتبار اسنادي گشايرند و تقاضايگ  ميبه عهده

. شود  ميافتيال حق تمبر دريرد، معادل ده هزار ريگ  ميخارج که مورد موافقت بانک قرار
  وضعياتيچ نوع ماليران هي اي اسالمي جمهوري اساس قانون٥١ن که طبق اصل ينظر به ا

له يک دستور و وسي تنها ين که حواله ارزيشود مگر به موجب قانون و با توجه به ا نمي
 کشور است و در واقع بانک بر اساس ي و بانکيستم پولي در سي خدمات ماليپرداخت نوع

 پول ييبت به جا به جا به عنوان کارمزد نسي با اخذ مبلغي مشتريانجام خدمت برا
چ کدام ي هيد و حواله ارزينما  مي اقداميگريک حساب به حساب شخص دي  از يمشتر

 و اوراق بهادار را يي بودن، داراي برات، سفته اعم از سند تجاريهايژگيات و وياز خصوص
  ـص/٢٣٨٣٨/٢٠٠باشد تا نظير برات و سفته تلقي شود، بنابراين بخشنامه شماره  دارا نمي

 ياتيس کل سازمان امور مالي رئ٢٨/١٢/١٣٩٢ ـ٢٤٢٩٢/٢٠٠ و نامه شماره ٢٧/١٢/١٣٩٢
 و نامه ياتي سازمان امور مالي و حقوقي معاون فن٩/٦/١٣٨٨ـ٥٥٩٩٠/٢١٠و نامه شماره 

 را يارزهاي  رانات که حوالهي شمياتيرکل امور مالي مد١/٣/١٣٩٢ ـ١٢٥٤/٥١/١٤٨شماره 
 و مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر اعالم کرده يتلق) سفته(ر برات و فته طلب ينظ

شود و  است، خالف قانون و خارج از حدود اختيارات مراجع وضع آنها تشخيص داده مي
وان عدالت ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١ استناد بند به

  .شوند  ميب ابطاليخ تصوي، از تار١٣٩٢ مصوب سال يادار
   محمدجعفر منتظري ـديوان عدالت اداري  ميهيأت عمورئيس 
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