
 ٢٠٥١٠شماره                       WWW.DASTOUR.IR                          ۱۵/۵/١٣٩٤روزنامه رسمي                          WWW.RRK.IR                         ٤صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٥/٥/١٣٩٤                                                                               ٩٤/٢٩٤شماره
  ٩٤/٢٩٤: روندهالسه پک      ٤٦٠ :ماره دادنامهش     ٢٢/٤/١٣٩٤: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداريد يأت عموميه: مرجع رسيدگي
  يديدرضا سعيحم ياآق :يشاك

 ٢٨/٦/١٣٩١ـ١٣٠٠٧/٢٠٠شماره  ازبخشنامه ١٠بند ابطال :موضوع شکايت و خواسته
  سازمان امور مالياتي کشور 

ـ ١٣٠٠٧/٢٠٠از بخشنامه شماره  ١٠بند شاکي به موجب دادخواستي ابطال :کار گردش
ه اعالم ن خواستييکشور را خواستار شده و در جهت تب ياتيامور مال سازمان ٢٨/٦/١٣٩١

  :کرده است که
و با توجه به اصل  ياز قانون اساس ١٧٣ز اصل يراً ضمن عرض ادب، به تجويتوق«
نهادها و مراجع  ياسيت قانون و نه حکومت اشخاص متضمن کنترل قدرت سيحاکم
ات و اجحافات يانت از حقوق مکتسبه شهروندان در برابر تعديص يدر راستا يتيحاکم
مستنداً به ادله و  يارات قانونيت و اختيسبب خروج از حدود صالحمراجع مزبور به  يناروا

از بخشنامه  ١٠به خواسته ابطال بند  يو قانون يت شرعيمشعر بر مقبول ييامارات احصا
 ها سازمان امور مالياتي کل کشور مبني بر الزام داروخانه ٢٨/٦/١٣٩١ـ ١٣٠٠٧/٢٠٠شماره 

بدواً ) يفروشگاه pos(مانه صندوق فروش به استفاده از سا يه پزشکمؤسس به عنوان
عنه به جهت  بخشنامه معترضٌ ۱۰ي بند بر توقف اجرا يصدور دستور موقت مبن ياستدعا
الضرر و الضرار « يبنا به قاعده نف ير و اضرار ماديناپذ ل خسارات جبرانياز تحم يريجلوگ

همان . رساند يمقام م يبه استحضار آن قضات عال» عسر و حرج ينف«و قاعده  »االسالم يف
  :ديباش يمستحضر م يکه به خوب يطور

وفق مسلمات شرعي و عمومات و اطالقات حاکم بر حقوق اساسيـ  مدني و به موجب 
هر گونه وضعيت حقوق منتج به ايجاد  تأسيسنفسه ذاته  اصول کلي حقوقي في

قدس و يا تقنين سلباً و ايجاباً منوط به حکم شارع م...... تکليف و اشتغال ذمه اشخاص
مشروط به رعايت حدود اختيارات قانوني و صالح  ذي قانون و يا تصويب مراجع
  .صالحيتهاي اشعاري است

لذا با عنايت به اصول عمليه فقه شيعه در صورت حدوث ظن و شبهه در ايجاد تکليف 
وازين شرعاً اصل بر عدم اشتغال مکلف استحصاب و ماالً حسب م ـبه اشتغال ذمه مکلف عقالً

  .شود ميقانوني حکم بر برائت و عدم تحقق تکليف در عالم خارج صادر و اعالم 
 ۲۰/۶/۱۳۹۲کشور مصوب  يقانون نظام صنف ياصالح ۲به موجب تبصره  ماده 

همان قانون  ۲ن جهالت صنوف مشمول قانون خاص موضوع تبصره ماده ييمقنن در تب
  .ده استيبه منصه ظهور رسانن يش را چنيه خوياراده انشائ ۲۴/۱۲/۱۳۸۲مصوب 

  .باشند مي ين قانون مستثنيکه قانون خاص دارند، از شمول ا يصنوف تبصره ـ
ق يم و تنسيت، تنظياست که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعال يقانون خاص قانون

 ربط، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش امور واحدهاي ذي
  .شود ين ميت درمتن قانون مربوطه معآن به صراح

 ۲۹/۳/۱۳۳۴مصوب  ييو دارو ياز قانون مقررات پزشک ۱الوصف به موجب ماده  عم
 يناظر بر حوزه سالمت و بهداشت عموم يات پزشکمؤسس تيمقنن به جهت نفس فعال

 يات پزشکمؤسس را در زمره ها حاد و عموم هموطنان صراحتاً داروخانهت آيمتضمن امن
ف وزارت بهداشت، درمان يل و شرح وظاياز قانون تشک ۸حصاء واقع لذا حسب ماده مورد ا

 کليه مؤسسات و واحدهاي بهداشتي و درماني ۹/۷/۱۳۶۴آموزش پزشکي مصوب و 
ق ضوابط و يعام وخاص و برابر تنس يزير کنترل و برنامه ـ ماً تحت نظارتيکشور مستق

و  يت و مکلف به عرضه خدمات پزشکيه فعالوزارت بهداشت مجاز ب يابالغ يها نامه يينآ
  .باشند يم ييدارو

 و با توسعه يت قانونيارات و حدود صالحيعنه خارج از اخت يسف مشتکبا کمال تأ
از قانون برنامه توسعه پنجم  ۱۲۱شمول اراده مقنن به شرح ماده  يمجاز قلمروغير

  .ن مقرر داشته استيآن قانونگذار چن يکه ط ياقتصاد
سازمان امور  يوزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگ...  ـ۱۲۱ماده 

ان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را بر اساس ياصناف کشور تا پا يکشور و شورا ياتيمال
  .دينما) زه فروشيمکان(صندوق فروش  هاي ت، ملزم به استفاده از سامانهياولو

محرز  مدلوالً و منطوقاً يه پنجم اقتصاداز قانون برنامه توسع ۱۲۱ق در ماده يبا تدق
  :و مستنبط است

قانونگذار به شرح صدر ماده مرقوم وزارت  ينيبنا به اصل اصاله الظهور اراده تقن: اوالً
حکم مقرره مورد  ياجرا يرا به عنوان متول) سابق يبازرگان(صنعت، معدن و تجارت 

ت صاحبان ياصناف اقدام به اعالم اولو يو شورا ياتيسازمان امور مال يف تا با هماهنگيتکل
اصناف  يد به شورايند لذا اطالق حکم مقيمشاغل ملزم به استفاده از صندوق فروش نما

نفسه ذاته دامنه افاده شمول ماده مرقوم را  يمربوطه ف يه صنفياتحاد... کشور و در ادامه 
 ير نظر شورايکه ز يکشور و مشاغل ين قانون نظام صنفياز عموم خارج و نسبت به تابع

 نمايند مقيد و در معرض اراده قانونگذار قرار گرفته است و نه مؤسسات اصناف کشور فعاليت مي
  .قانون خاص يدارا يپزشک

ـ  ۱۱۵۱۸۳/۶۰واقع برخالف مفاد نامه شماره غير ه منيعل در بخشنامه معترضٌ: اًيثان
  :شده است ين مدعيوزارت صنعت، معدن و تجارت چن ۱۳/۵/۱۳۹۲

آمده با  و با توجه به هماهنگي به عمل... قانون برنامه توسعه پنجم ۱۲۱در اجراي ماده ...
ت صاحبان ين اولويياصناف کشور در خصوص تع يوزارت صنعت، معدن و تجارت و شورا

 ]تنقيح[ حيکن با تخريول.......  و استفاده از صندوق فروش يانداز نصب، راه يمشاغل برا
وزارت  ۱۳/۵/۱۳۹۲ـ ۱۱۵۱۸۳/۶۰مخالف و موافق نامه شماره  مناط و مالک مفهوم

  :شود يصنعت، معدن و تجارت به شرح بند اول و دوم نامه مزبور مستفاد و مستنبط م
ت يبه عنوان اولو يرسته صنف ۹وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً در خصوص  ـ۱
 لذا ذکر نام داروخانه رأساًداروخانه اعالم نظر کرده است  يبه استثنا ۱۲۱ماده  ياول اجرا

و نظر وزارت  يعنه بدون هماهنگ معترضٌبخشنامه  ۱۰ف يعنه در رد يتوسط مشتک
  .صنعت و معدن مورد ذکر و در معرض ابالغ واقع شده است

 ينامه مزبور داللت تضمن ۲ح وزارت صنعت و معدن به شرح بند يبا توجه به تصر ـ۲
وزارت صنعت و  يرش اعتراض از سويها و پذ وخانهبه دار يبر عدم شمول قانون نظام صنف

ها به شرح  روخانهن نام دايين تعيه مبيت مانحن فيفيکه به ک) سابق يبازرگان(معدن 
  .کشور محرز و مسلم است ياتيسازمان امور مال يعنه مستقالً از سو بخشنامه معترضٌ
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شرح بخشنامه ي عنه به بر اشتباه فاحش مشتک يبرخالف ادعا و استنباط مبتن ـ۳
... يصنف هاي هياصناف کشور و مکاتبه با اتحاد يبا شورا يبر هماهنگ يه مبنيعل معترضٌ

 ييو دارو ياز قانون مقررات پزشک ۱ماده  يياحصا يه پزشکمؤسس داروخانه به عنوان
کشور  يقانون نظام صنف ياصالح ۲ل ماده يبه موجب تبصره ذ ۲۹/۳/۱۳۳۴مصوب 
. کشور خارج است ياز شمول قانون نظام صنف و موضوعاً حکماً ۲۰/۶/۱۳۹۲مصوب 

  :نظر واضح و مبرهن است يهذا در باد يعل
ه پزشکي در زمره مشاغل ملزم به استفاده از صندوق مؤسس قيد نام داروخانه به عنوان

از قانون برنامه توسعه پنجم فاقد  ۱۲۱فروش برخالف اراده قانونگذار و روح حاکم بر ماده 
ثبت مرجع اخيرالذکر به عنوان متولي اجراي حکم مقرره ماده مرقوم، رأسا کسب نظر م

سوي سازمان امور مالياتي مورد تعيين و ابالغ واقع و اساساً وزارت صنعت، معدن و تجارت  از
ه پزشکي در بخشنامه مؤسس هيچ دخالت و نقشي در تعيين نام داروخانه به عنوان

ت لذا در مانحن فيه اقدام سازمان امور مالياتي به شرح عليه برخالف ادعا نداشته اس معترضٌ
عليه خارج از حدود صالحيت و اختيارات قانوني آن سازمان در  بخشنامه معترضٌ ۱۰رديف 

  .معرض اقدام واقع و بالذات مشتکي عنه فاقد چنين اختيار و صالحيت قانوني است
با  يانون برنامه به هماهنگق ۱۲۱ماده  ياجرا يالزام قانونگذار در چگونگ: ثالثاً  

وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت مشخص کردن  ياصناف کشور از سو يشورا
شرح  صناف کشور بها يبا شورا يعنه به هماهنگ يح مشتکيصاحبان مشاغل و تصر

ن و مشموالن ين شمول حکم مقرره به تابعيو مب ي مؤيده به خوبيعل بخشنامه معترضٌ
 مؤيد ن معنا ويد ايه بعد آن مفيو اصالح ۲۴/۱۲/۱۳۸۲وب کشور مص يقانون نظام صنف

اصناف  يت مشاغل تابع شورايقت مسلم است که حکم قانونگذار شامل حال وضعين حقيا
کشور خالف اصل و مستلزم  ين قانون نظام صنفيتابعغير آن بر يکشور محسوب لذا تسر

  ....ين صورتاغير نص است که در
ات مؤسس ري تکليف مقرره به صاحبان حرف پزشکي و ياچنانچه قانونگذار نظر به تس

پزشکي با توجه به خروج حکمي مشاغل داراي قانون خاص از قانون نظام صنفي حسب 
ه از وضع لفظ دداشته است قطعاً با استفا مي از قانون نظام صنفي کشور ۲تبصره ذيل ماده 

تولي رسمي حوزه سالمت خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را نيز به عنوان م
در معرض خطاب و مواجه با تکليف کرده است که قانونگذار عالمانه و عامدانه چنين قصدي را 

  .اراده و ابراز نکرده است
سازمان نظام پزشکي کشور به عنوان متولي بخش خصوصي صاحبان حرف : رابعاً

اي ه حده طي نامه يپزشکي و معاون وزير بهداشت و رئيس سازمان غذا و دارو به طور عل
به اين اقدام خارج از حدود  ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ ـ۱۱۷۸۷۵و  ۱۵/۷/۱۳۹۱ ـ۳۹۷۱۸/۱۵شماره 

موازين قانوني سازمان امور مالياتي معترض وليکن بنا به داليل ماال کالم تاکنون مورد توجه 
  .عنه واقع نشده است مشتکي

اليه بر حسن اجراي اصل در پايان از محضر آن قضات فرزانه در جايگاه رفيع نظارت ع
از قانون اساسي بدواً استدعاي موافقت با صدور دستور موقت مبني بر توقف اجراي بند  ۱۷۳
عنه به جهت تحميل خسارات و اضرار مادي جبران ناپذير و تعذر و  بخشنامه معترضٌ ۱۰

ني از تعسرات اجراي تکليف مااليطاق موضوع الزام خارج از حدود اختيارات و صالحيت قانو
عنه  از بخشنامه معترضٌ ۱۰عنه و در ماهيت صدور حکم بر بطالن رديف  سوي مشتکي

 شرح مستندات ابرازي و ادله احصايي مشعر بر مقبوليت و وجاهت شرعي و قانوني مدعي به
درخواستي به منظور استواري عدالت حقوقي و جلوگيري از ظلم فاحش تحت استدعا و  به

  ».انتظار است
قانون تشکيالت و آيين  ٨١ار رفع نقصي که در اجراي ماده در پي اخط

براي شاکي ارسال شده بود، وي به  ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي  ٧/٤/١٣٩٤ـ٣٦٩اي که به شماره  موجب اليحه

  :شده، پاسخ داده است که
  اتيبا سالم و تح«

خته آن يو قضات فره يقات روزافزون عاليتوف يا آرزواحتراماً ضمن عرض ادب و ب
خ يه رفع نقص به تاريدر عطف به اخطار يديدرضا سعينجانب حميله اين وسيوان بديد

در فرجه مقرره با اعالم رفع نقص مورد خواسته در خصوص پرونده  ١/٤/١٣٩٤ابالغ 
  :اندرس يالً به استحضار ميذ ٩٣٠٩٩٨٠٠٩٠٠٠٠٠٧٦٤و شماره  ٩٤/٢٩٤کالسه 
از بخشنامه  ١٠ن بند يو به جهات مخالفت ب يميت به مفاد دادخواست تقديبا عنا  
کل کشور با منصوص و منطوق  ياتيسازمان امور مال ٢٨/٦/١٣٩١ ـ١٣٠٠٧/٢٠٠شماره 

 يت قانونيو اقدام خارج از حدود صالح ياز قانون برنامه توسعه پنجم اقتصاد ١٢١ماده 

به استفاده و نصب سامانه صندوق  يه پزشکمؤسس عنوان ها به هعنه در الزام داروخان يمشتک
ت يفيک يم لذا بهدرخواست ابطال تقد يو امارات اشعار ييفروش مستنداً به ادله احصا

ه خالف شرع در معرض ادعا نبوده و صرفاً خالف نص قانون و اقدام خارج از يمانحن ف
هذا  يعل. قامه دعوا واقع شده استا يعنه مناط نظر و مبنا يمشتک يت قانونيحدود صالح

  ».شود ميم يسته به حضور تقديمراتب معنونه جهت استحضار و اقدام شا
  :ر استيمتن بخشنامه مورد اعتراض به قرار ز

  
  الف  ماليات بر ارزش افزوده» ١٩«قانون برنامه پنجساله پنجم و » ١٢١«مواد   ٩١  ٠٤٦

       

  مخاطبين

  ر و استان تهرانساي محترم امور مالياتي شهرؤ
  مديران کل محترم امور مالياتي استانها

  مديرکل محترم ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
  ان بزرگمؤدي مديرکل محترم امور مالياتي

  قانون برنامه پنجساله پنجم ١٢١اجراي ماده   موضوع

ايران و با توجه به هماهنگي به  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ١٢١در اجراي ماده 
عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شوراي اصناف کشور در خصوص تعيين اولويت صاحبان 

و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور، صاحبان مشاغل اندازي  مشاغل براي نصب، راه
  :مشروحه ذيل) اشخاص حقيقي(
  طال و جواهر سازندگان و فروشندگان ـ١
  فروشندگان آهن آالت  ـ٢
  فروشندگان لوازم صوتي و تصويري ـ٣
  فروشندگان انواع رايانه و قطعات سخت افزاري ـ٤
  فروشندگان ماشينهاي اداري و لوازم و قطعات و تجهيزات مربوط به آنها ـ٥
  )شامل برقي، گازي و نفتي(فروشندگان لوازم خانگي  ـ٦
  و اغذيه فروشيها ها نها، چلوکبابيتاالر پذيرايي، رستورا ـ٧
  هتل و هتل آپارتمان ـ٨
  مشاوران امالک و مستغالت ـ٩

  ها داروخانه ـ١٠
يا رايانه داراي ) مکانيزه فروشگاهي POS(ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش  ١٣٩٢از ابتداي سال 

مطابق نمونه اعالم شده در ) رفاکتو(فروشگاهي و صدور الکترونيکي صورتحساب فروش افزار  سيستم نرم
  .باشند ميقانون مالياتهاي مستقيم  ۱۶۹قانون ماليات بر ارزش افزوده و  ۱۹دستورالعمل موضوع مواد 

قانون نظام صنفي  ۷۱اجرايي ماده  نامه آيين مورد استفاده بر اساسافزار  و نرمافزار  ضمناً مشخصات سخت
  .شده، خواهد بودکه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم 

يا رايانه داراي ) مکانيزه فروش(ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش  يتان ماليامؤدي شايان ذکر است
ي مذکور از معافيت مالياتي مقرر در ها فروشگاهي، در صورت عدم استفاده از سامانهافزار  سيستم نرم

اندازي  ي انجام شده بابت خريد، نصب و راهها همچنين هزينه. قانون براي سال مربوط محروم خواهند شد
اعم از (يا رايانه توسط صاحبان مشاغل مذکور ) مکانيزه فروشگاهي POS(دستگاه سامانه صندوق فروش 

  .باشد مي ان مزبور در اولين سال استفاده قابل کسرمؤدي ، از درآمد مشمول ماليات)افزار و نرمافزار  سخت
بديهي . باشد ميصالح  ذي الذکر، جواز کسب فعاليت صادره توسط مراجع ل فوقمعيار شناسايي صاحبان مشاغ

  .هاي مالياتي آنان مالک عمل خواهد بود در پرونده داشتن جواز کسب، نوع فعاليت مندرجاست در صورت ن
ي صنفي و مجامع امور صنفي استان، آنان را از اجراي ها مقتضي است ادارات کل ضمن مکاتبه با اتحاديه

ي از شروط ماليات صاحبان مشاغل، يک ۱۳۹۲انون مطلع نموده و تصريح نمايند در توافق عملکرد سال ق
فروشگاهي و استفاده افزار  ي فروشگاهي با رايانه داراي سيستم نرمها نصب سامانه توافق با اتحاديه صنفي

  .باشد مي از آن بر اساس اطالعيه سازمان امور مالياتي کشور

  ها دفتر توسعه سامانه: وييگمرجع پاسخ  خارجي ـ٢      داخلي                  ـ ١: کاربرد دامنه
  ٠٢١ـ٨٣٢٧١٠٠٨: تلفن

هاي  بخشنامه
  :منسوخ

دادستاني انتظامي : مرجع ناظر  تاريخ صدور: تاريخ اجراء
  مالياتي

  فيزيکي: نحوه ابالغ
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  :رونوشت

  شوراي عالي مالياتي ـ                       معاونين محترم سازمان امور مالياتي کشور براي اطالعـ 

  هيأت عالي انتظامي مالياتي ـ               دفاتر ستادي معاونت ماليات بر ارزش افزوده براي اطالع      ـ 

  طرح جامع مالياتي ـ                                      دادستاني انتظامي مالياتي                     ـ 

  مکرر ٢٥١ماده  هيأتـ 

  عليرضا مرادي: نام و نام خانوادگي

ي معاونت ماليات بر ها مديرکل دفتر توسعه سامانه
  ارزش افزوده

  ۲۸/۶/۱۳۹۱: تاريخ

  عليرضا طاري بخش: نام و نام خانوادگي

  معاون ماليات بر ارزش افزوده
  ۲۸/۶/۱۳۹۱: تاريخ

  :امضاء  :امضاء

موجب  حقوقي سازمان امور مالياتي کشور بهدر پاسخ به شکايت شاکي، مديرکل دفتر 
  :توضيح داده است که ٨/٤/١٣٩٤ـ٣٧١اليحه شماره 

موضوع شکايت آقاي حميدرضا سعيدي  ٩٤/٢٩٤احتراماً، درباره پرونده کالسه «
سازمان امور  ٢٨/٦/١٣٩١ـ ١٣٠٠٧/٢٠٠بخشنامه شماره  ١٠خواسته ابطال بند  به
به استفاده از سامانه  يه پزشکمؤسس ها به عنوان هبر الزام داروخان يکشور مبن ياتيمال

بر ارزش افزوده سازمان متبوع  اتي، ضمن استناد به نامه معاونت مال)pos(صندوق فروش 
ات يان مشمول مالمؤدي «: دارد يآن مقرر م ۳که بند  ۲۰/۲/۱۳۹۴ـد/۱۰۴۴/۲۶۰شماره  به

صندوق  ينهايمربوط، ماش يرمهار فين قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و سايموضوع ا
 كند مين ييکشور تع ياتيحساب که سازمان امور مال ينگهدار يل و روشهاير وسايا سايو 

و  امور هماهنگي ۱۱/۴/۱۳۹۲ـ ۶۶۷۶۵/۱۹۳۵۳و با عنايت به نظريه شماره » .استفاده نمايند
: داشته س جمهور که اشعاريرئ يمعاونت حقوق يياجرا يدستگاهها يرفع اختالفات حقوق

ات بر يو مال ياتيان مالمؤدي به عنوان صاحبان مشاغل و ها ن که داروخانهيبا توجه به ا... «
ت استفاده ياد شده با ظرفيمشمول هدف مورد نظر ماده  يارزش افزوده محسوب و از طرف

از شمول  ها داروخانه ي، لذا صرف خروج موضوعباشند ميصندوق فروش  هاي از سامانه
ف مندرج در ماده ياز شمول تکال ها شدن داروخانه يموجب مستثن يصنف قانون نظام

ن و عدم خروج يو نظر به عدم نقض و تجاوز به قوان» .شود ميقانون برنامه پنجم ن) ۱۲۱(
با  ياتيان مالمؤدي ع حقوقييکشور و عدم تض ياتيسازمان امور مال يذات يتهاياز صالح

، ۱۳۹۲مصوب  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ۱۲توجه به ماده 
ت يت و فوريضمناً، نظر به اهم. دينما مي را درخواست يت شاکيو رد شکا يدگيرس

ان يمانده تا پايموضوع به لحاظ سابقه صدور دستور موقت و با توجه به فرصت اندک باق
 يرير جلوگو به منظو) ير ماه سال جاريان تيتا پا( ۱۳۹۲به عملکرد سال  يدگيمهلت رس

خارج از نوبت  يدگيرس ي، تقاضاها ن گونه پروندهيبه ا يدگيدر رس ياتياز مرور زمان مال
  .وان را دارديد يأت عموميپرونده صدرالذکر در ه

کشور جهت حضور  ياتيد از سازمان امور مالييان خواهشمند است دستور فرماير پاد
  ».ديوان دعوت به عمل آيد يأت تخصصين هيو همچن يأت عموميه يدر جلسه دادرس

ات بر ارزش افزوده به قرار يمعاونت مال ٢٠/٢/١٣٩٤ـ د/١٠٤٤/٢٦٠تن نامه شماره م
  :ر استيز

 ياسالم يقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور) ١٢١(به موجب ماده ـ ١« 
ي ص درآمدهايو تشخ يت در مبادالت اقتصاديبه منظور شفاف«يده ران مقرر گرديا

سازمان  يمکلف است با هماهنگ يات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانيو مال ياتيلان مامؤدي
ان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را بر اساس ياصناف تا پا يکشور و شورا ياتيامور مال

 هاي نهيمعادل هز. ديزه فروش نمايصندوق مکان هاي ت، ملزم به استفاده از سامانهياولو
) زه فروشيمکان(ي دستگاه سامانه صندوق فروش انداز ب و راهيد، نصانجام شده بابت خر

استفاده  توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولين سال
) فروش مکانيزه(عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش . قابل کسر خواهد بود

  ».شود ياتي مقرر در قانون براي سال مربوط ميدر هر سال، موجب محروميت از معافيتهاي مال
به صورت مطلق و عام مورد حکم قرار » صاحبان مشاغل«ين که عبارت نظر به ا
ه اند بلک مجموعه اصناف مورد خطاب واقع نشدهيرن صرفاً صاحبان مشاغل زيگرفته، بنابرا

  .باشند ميعموماً مخاطب حکم مقرر در ماده مذکور » صاحبان مشاغل«

 ي، مبنياسالم يح قانون برنامه پنجم توسعه جمهوريهذا، با توجه به حکم صر يعل
سال  يزه فروش از ابتدايمکان هاي بر ملزم نمودن صاحبان مشاغل به استفاده از سامانه

از صاحبان مشاغل، جهت استفاده از صندوق  يدياز گروه جد يدوم برنامه و فراخوان قانون
pos ظايف قانوني اقدام الزم را به عمل آورده است و بخشنامهدر سال جاري، در راستاي و 

  .م شده استيمنطبق با مفاد قانون مذکور تنظ ۲۸/۶/۱۳۹۱ـ ۱۳۰۰۷/۲۰۰شماره 
تواند  قانون مالياتهاي مستقيم، سازمان امور مالياتي کشور مي) ۱۶۹(ـ به استناد ماده ۲

اتي کاربرد وسايل و روشها و ان ماليمؤدي در صورتي که به منظور تسهيل در تشخيص درآمد
صورت حسابها و فرمهايي را جهت نگهداري حساب براي هر گروه از آنان ضروري تشخيص 

 هاي کثيراالنتشار آگهي کند و دهد مراتب را تا آخر دي ماه هر سال در يکي از روزنامه
د مذکور باشند و عدم رعايت موار ان از اول فروردين سال بعد مکلف به رعايت آنها ميمؤدي

اعتباري دفاتر مربوط  اني که مکلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند موجب بيمؤدي در مورد
%) ۲۰(هاي معادل بيست درصد  ان موجب تعلق جريمهمؤدي خواهد بود و در مورد ساير

در همين راستا و در اجراي مقررات ماده مذکور دستورالعمل . باشد مي ماليات منبع مربوط
) قبل از اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده( ۱۵/۲/۱۳۸۶ ـ۱۱۳۷۹۹/۲۳۰شماره 

ها در  ان مشاغل از جمله داروخانهمؤدي هاي مرتبط با فراخوان تعدادي از صادر و اطالعيه
روزنامه ايران درج و  ۲۹/۹/۱۳۹۱دنياي اقتصاد و مورخ  ۳۰/۱۰/۱۳۸۶هاي مورخ  روزنامه

  .منتشر شده است
قانون ماليات بر ارزش افزوده، مؤديان مشمول ماليات موضوع ) ۳۴(ه ـ به استناد ماد۳

اين قانون مکلفند از دفاتر، صورت حسابها و ساير فرمهاي مربوط، ماشينهاي صندوق و يا 
كند،  ساير وسايل و روشهاي نگهداري حساب که سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي

ور مالياتي کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و در اين راستا، سازمان ام. استفاده نمايند
شوراي اصناف کشور، سه مرجع تعيين مشاغل داراي اولويت براي نگهداري صندوق فروش 

باشند و عدم ذکر نام از سوي سازمان نظام پزشکي يا هر مرجع ديگر به منزله عدم وجود  مي
  .نشده است، نخواهد بودمجوز براي تعيين مشاغل زير مجموعه سازماني که نام آن درج 

هاي مکانيزه  ـ شايسته يادآوري است، اولويتهاي اعالم شده جهت استفاده از سامانه۴
فروش که با هماهنگي اين سازمان و وزارت صنعت، معدن وتجارت و شوراي اصناف کشور 

دوق گيرد که در حال حاضر نيز داراي رايانه يا صن تعيين گرديده، عمدتاً مشاغلي را در بر مي
کنند و يا مشاغلي هستند که به لحاظ اهميت فعاليت،  مي فروش بوده و از آن بهره برداري

. ود داردـشاغل وجـبت به ساير مـروش براي آنها نسـندوق فـرورت الزم براي نصب صـض
در اجراي مقررات مزبور مبني بر الزام فروشندگان به استفاده از صندوقهاي فروش تمهيدات 

ان از جمله مؤدي ام اقدامات مورد نياز در خصوص دعوت از طيف وسيعي ازالزم جهت انج
قانون ماليـاتهاي مستقيم جهت نصب صندوق مکانيزه فروش ) ۹۵(مشمولين بند ج ماده 

بندي اجرا و نصب  بيني شده است و مسلماً اشاره به بحث اولويت صورت تدريجي پيش به
  .اي قانون ماليات بر ارزش افزوده باشد رحلهتواند به جهت اجراي م دستگاههاي مزبور مي

قانون ماليات بر ارزش افزوده، شناسايي، نحوه رسيدگي و ) ۵(ـ وفق مفاد ماده  ۵
تشخيص، مطالبه و وصول مالياتها و عوارض به سازمان امور مالياتي کشور محول شده، لذا 

ر ساختهاي اجراي اين ان و زيمؤدي اين تفويض اختيار در جهت ترتيبات و مقدمات شناسايي
از آن . نمايد قانون صورت گرفته و صراحت قانون در اين ارتباط هر گونه ابهامي را برطرف مي

ان مؤدي نيز تقريباً امري محال و تکليفي مااليطاق براي سازمان واي  جا که اجراي يک مرحله
م به صدور بخشنامه بوده، بنابراين سازمان بنا به اختيارات مقرره در قوانين موضوعه، اقدا

ها در زمره ده اولويت اول  مبني بر قرار دادن داروخانه ۲۸/۶/۱۳۹۱ـ ۱۳۰۰۷/۲۰۰شماره 
ان مالياتي واجد شرايط مؤدي اندازي سامانه فروش کرده است تا مشاغل مشمول نصب و راه

پس از فراهم نمودن زير ساختهاي الزم جهت اجراي اين قانون و همچنين فراگيري آموزش 
  .بوطه اقدام به اجراي آن نمايندمر

ها ضمن انعکاس موضوع فراخوان براي صندوق مکانيزه فروش به  ـ صاحبان داروخانه ۶
معاونت حقوقي رياست جمهوري درخواست کردند که معاونت مذکور، در اين ارتباط 

 متعاقب درخواست ارائه شده معاونت حقوقي رياست جمهوري، نظريه شماره. اظهارنظر نمايد
با توجه به اين که « را صادر و به موجب آن، مقرر گرديده  ۱۱/۴/۱۳۹۲ـ۶۶۷۶۵/۱۹۳۵۳
ارزش افزوده  ان مالياتي مشمول نظام ماليات برمؤدي ها به عنوان صاحبان مشاغل و داروخانه

ت استفاده از ياد شده با ظرفيمشمول هدف مورد نظر ماده  يمحسوب و از طرف
از شمول قانون  ها داروخانه ي، لذا صرف خروج موضوعشندبا ميصندوق فروش  هاي سامانه

) ۱۲۱(ف مندرج در ماده ياز شمول تکل ها شدن داروخانه يموجب مستثن ينظام صنف
  ».شود ميقانون برنامه پنجم ن
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قانون ) ۱۶۹(حال سازمان امور مالياتي کشور بنا به اختيار حاصل از احکام مواد  اي علي
قانون برنامه پنجم توسعه ) ۱۲۱(قانون ماليات بر ارزش افزوده و ) ۳۴(مالياتهاي مستقيم و 

ها که در عداد صاحبان مشاغل موضوع قوانين مالياتي محسوب  نسبت به فراخوان داروخانه
شوند، اقدام کرده و صاحبان مشاغل مذکور در راستاي اجراي مقررات و مشمول اجراي  مي

توان نامبردگان را از شمول  ر امور مالياتي نميقانون بوده است و بنا بر اصل عدم تبعيض د
  ».اجراي قانون مستثني نمود

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و 
پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده . دادرسان شعب ديوان تشکيل شد

  .کند صدور رأي مبادرت مي به
  ميهيأت عمو رأي

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي  ١٢١مطابق قسمت اول ماده 
ايران، به منظور شفافيت در مبادالت اقتصادي و تشخيص درآمدهاي مؤديان مالياتي و 
ماليات بر ارزش افزوده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است با هماهنگي سازمان 

شور تا پايان سال دوم برنامه، صاحبان مشاغل را بر اساس امور مالياتي و شوراي اصناف ک
نظر به اين که . نمايد) مکانيزه فروش(هاي صندوق فروش  اولويت، ملزم به استفاده از سامانه

الزام قانونگذار در هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت با شوراي اصناف کشور جهت 
که حکم مقنن شامل صنوفي است که  انجام تکليف قانوني مذکور مفيد اين معني است

باشند و داروسازان به عنوان بخشي از اعضاي سازمان  مشمول قانون نظام صنفي کشور مي
قانون نظام  ٢نظام پزشکي داراي مقررات خاص بوده و به موجب تبصره اصالحي ذيل ماده 

بخشنامه  ١٠باشند، بنابراين بند  ، مشمول قانون نظام صنفي نمي١٣٩٢صنفي مصوب سال 
اندازي و استفاده از سامانه صندوق فروش،  ها به نصب و راه مورد شکايت در باب الزام داروخانه

مالياتي کشور تشخيص داده  مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني سازمان امور
قانون تشکيالت و آيين دادرسي  ٨٨و  ١٣و مادتين  ١٢ماده ١شود و به استناد بند  مي
  .شود ، از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢ن عدالت اداري مصوب سال ديوا

  ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري رئيس هيأت عمومي
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