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  ١٤/٩/١٣٩٥                                                                           ٩١/٦٠هـ/ رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 ٥٦٠ـ  ٥٦١يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  با موضوع: ٢٥/٨/١٣٩٥ خمور
» سازمان امور مالياتي كشور ٣٠/٦/١٣٨٤ـ  ١١٨٢٣بخشنامه شماره  ٤ابطال بند «

  گردد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
ـ مهدي دربينديوان  مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي   عدالت اداري 

  
  ٥٦٠ـ  ٥٦١ مه:ماره دادناش       ۲۵/۸/۱۳۹۵خ دادنامه: تاري

  ٩١/٧٥و  ٩١/٦٠رونده: السه پک
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي:

  خانمها: آيدا آتش بهار و سولماز ارونقي ي:شاك
سازمان  ٣٠/٦/١٣٨٤ـ  ١١٨٢٣بخشنامه  ٤ابطال بند  موضوع شکايت و خواسته:

  امور مالياتي کشور
 ٤ه با متن مشابه ابطال بند جداگان يان به موجب دادخواستهاي: شاکگردش کار

و در جهت اند  کشور را خواستار شده ياتيسازمان مال ٣٠/٦/١٣٨٤ـ  ١١٨٢٣بخشنامه 
  که:اند  ن خواسته اعالم کردهييتب

احتراماً، با توجه به اينکه پرونده ماليات بر ارث اينجانبان وراث مرحوم زين العابدين «
مورد رسيدگي واقع و به موجب اوراق تشخيص  ارونقي در اداره امور مالياتي استان تهران

فصل چهارم ماليات بر ارث قانون  ٢٤ابالغي مشخص گرديده معافيت قانوني مقرر در ماده 
رياست محترم  ٣٠/٦/١٣٨٤ـ  ١١٨٢٣بخشنامه  ٤مالياتهاي مستقيم در اجراي بند 

و درخواست  سازمان امور مالياتي کشور در مورد اينجانبان اعمال نگرديده معترض بوده
  بخشنامه مذکور را به داليل زير خواستاريم. ٤حذف بند 

قانون مالياتهاي مستقيم اموال مشمول ماليات بر  ١٩طبق تصريح مقنن در ماده 
ارث عبارت از کليه ماترک متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غيرمنقول 

ر هزينه کفن و دفن در حدود عرف و عادت مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از کس
و واجبات مالي و عبادي در حدود شرعي و ديون محقق متوفي و اموال خارج از شمول 

قانون مالياتهاي مستقيم و در چهار بند  ٢٤فصل ماليات بر ارث توسط مقنن در ماده 
گذاري باشد مرجع قانون عنوان گرديده که در صورت توجه به دو ماده مذکور مشخص مي

موارد مشمول ماليات بر ارث را صراحتاً از موارد غيرمشمول و معاف مجزا و اعمال معافيت 
بدون قيد يا شرطي  ١٩قانون مالياتهاي مستقيم منجز از ماده  ٢٤مقرر در متن ماده 

تبيين و مقرر نموده، لذا درآمد مشمول ماليات و ماليات متعلقه در منبع ماليات بر ارث با 
قانون مالياتهاي مستقيم عبارت از (بدهي ـ ماترک پس از اعمال  ٢٤و ١٩مواد توجه به 

قانون اساسي  ٥١= درآمد مشمول ماليات) خواهد بود و با توجه به اصل ٢٤معافيت ماده 
شود مگر به موجب قانون، موارد معافيت و بخشودگي و  (هيچ نوع مالياتي وضع نمي

شود) که نحوه وضع و معافيت و بخشودگي  تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي
حاکي از نقض صريح  ٣٠/٦/١٣٨٤ـ  ١١٨٢٣مالياتي را مشخص نموده صدور بخشنامه 

بخشنامه  ٤قوانين جاري بوده و در جهت روشن نمودن موضوع اگر مثال عددي بند 
مذکور را به شرح زير مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم ميزان تضييع حقوق اشخاص از 

  باشد. ه در پرونده اينجانبان به وضوح مشخص ميجمل
  مثال متن بخشنامه بدون لحاظ نمودن بخشنامه سازمان مالياتي:  
  ) به شرح زير است:١٣٨٣شرح ماترک متوفي در تاريخ حين الفوت (  
  

  اعيان  عرصه  
  ٠٠٠/٠٠٠/١٢٠  ٠٠٠/٠٠٠/٨٠  ـ ارزش معامالتي يک باب خانه ١

  ٠٠٠/٠٠٠/٦٠  ـ  ـ موجودي حساب بانکي ٢
  ٠٠٠/٠٠٠/٣٠  ـ  ـ طلب حين الفوت بابت بازخريد خدمت و مرخصي ٣

  ٠٠٠/٠٠٠/٢٣٠  ٠٠٠/٠٠٠/٧٠  ـ ارزش ملک کشاورزي با محصوالت و ابزارآالت ٤
  ٠٠٠/٠٠٠/٤٠  ـ  ـ ارزش ساير داراييهاي منقول ٥

  ٠٠٠/٠٠٠/٤٨٠  ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠  جمع عرصه و اعيان
  ٠٠٠/٠٠٠/٦٣٠  جمع کل ماترک

  )٠٠٠/٤٠٠/٥٠(  وفي و هزينه کفن ودفنديون مت
  ٠٠٠/٦٠٠/٥٧٩  ماترک خالص

قانون مالياتهاي مستقيم و اعمال معافيت قانوني و حذف  ٢٤حال با توجه به ماده   
ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٣٠گزارش به مبلغ  ٣طلب مرحوم بابت بازخريد خدمت و مرخصي بند 

 ٢موجودي حساب بانک بند  % معافيت٨٠باشد و اعمال  مي ٢٤ماده  ١که مشمول بند 
 ٢٤ ماده ٤گزارش که مشمول بند  ٤% معافيت واحدهاي کشاورزي بند ٤٠گزارش و اعمال 

باشد شرح ماترک و ارزش کل ماترک و ماترک خالص و سهم االرث هر يک از وراث  مي
  قانون بابت مثال فوق به شرح زير خواهد شد. ٢٤و ١٩ضمن رعايت ماد 

  
  اعيان  عرصه         

  ٠٠٠/٠٠٠/١٢٠  ٠٠٠/٠٠٠/٨٠  ـ ارزش معامالتي يک باب خانه ١
  ٠٠٠/٠٠٠/١٢  ـ  ـ موجودي حساب بانکي ٢
  ٠٠٠/٠٠٠/١٣٨  ٠٠٠/٠٠٠/٤٢  ـ ارزش ملک کشاورزي با  ابزارآالت ٣
  ٠٠٠/٠٠٠/٤٠  ـ  ـ ارزش ساير داراييهاي منقول ٤

  ٠٠٠/٠٠٠/٣١٠  ٠٠٠/٠٠٠/١٢٢  جمع عرصه و اعيان
  ٠٠٠/٠٠٠/٤٣٢  جمع کل ماترک

  )٠٠٠/٤٠٠/٥٠(  ديون متوفي و هزينه کفن ودفن
  ٠٠٠/٦٠٠/٣٨١  ٢٤ماترک خالص با اعمال معافيت ماده 

  محاسبه سهم االرث هر يک از وراث:
  ٠٠٠/٠٠٠/٤٣٢  ٠٠٠/٤٠٠/٥٠  

  ٠٠٠/٠٠٠/٣١٠  X=٦٦٦/١٦٦/٣٦  هزينه نسبت به اعيان
  ٠٠٠/٠٠٠/٣١٠ـ  ٦٦٦/١٦٦/٣٦=٣٣٤/٨٣٣/٢٧٣  اعيان خالص

  ٣٣٤/٨٣٣/٢٧٣÷٨=١٦٦/٢٢٩/٣٤  ث همسرسهم االر
  ٠٠٠/٦٠٠/٣٨١ـ  ١٦٦/٢٢٩/٣٤=٨٣٤/٣٧٠/٣٤٧  سهم االرث ساير وراث

  ٨٣٤/٣٧٠/٣٤٧÷٤=٧٠٨/٨٤٢/٨٦  سهم االرث دختر
  ٤١٦/٨٤٢/٨٦×٢=٤١٦/٦٨٥/١٧٣  سهم االرث پسر

   
قانون مالياتهاي مستقيم  ٢٤و  ١٩ هبا مقايسه محاسبه فوق که مطابق با متن ماد 
گردد از  يرفته با محاسبات در مثال متن بخشنامه سازمان مالياتي مشخص ميانجام پذ

ريال در پرونده  ٠٠٠/٥٦٠/٣٤ريال ديون متوفي در مثال مذکور مبلغ  ٠٠٠/٤٠٠/٥٠مبلغ 
 ٤ريال با معافيت قانوني مقرر در بند  ٠٠٠/٨٤٠/١٥قابل محاسبه و مابقي ديون به مبلغ 

ريال به مبلغ  ٠٠٠/٦٠٠/٣٨١ماترک خالص از مبلغ  تهاتر گرديده به طوري که ٢٤ماده 
% و معافيت ٦/٧٥% موجودي بانکي به ٨٠ريال افزايش و بالعکس معافيت  ٠٠٠/٤٤٠/٣٩٧

% تقليل يافته و با مطالعه محاسبات پرونده ارث مرحوم ٦/٣٥% به ٤٠بخش کشاورزي از 
الص قابل تقسيم در گردد ماترک خ باشد مالحظه مي زين العابدين ارونقي که ضميمه مي

ريال و با اجراي بخشنامه مذکور  ٤٥٣/٩٤٩/٦٧٧پرونده قبل از اجراي بخشنامه مبلغ 
ريال افزايش و به تبع آن ماليات قابل پرداخت نيز به مبلغ  ٠١١/٨٦٩/٧٢٦مبلغ  به

ريال افزايش يافته و با مقايسه محاسبات مثال متن بخشنامه با محاسبات  ٨٩٠/٢٢٩/١٢
شود افزايش سطح ديون متوفي  ر پرونده ارث مرحوم ارونقي مالحظه ميانجام شده د

گردد و در زماني که ديون متوفي بر ماترک  منجر به کاهش استفاده از معافيت قانوني مي
قانون مالياتهاي مستقيم  ٢٤مشمول و غيرمشمول غالب باشد عمالً معافيت مقرر در ماده 

هد شد و با توجه به شرح صدر بخشنامه به موجب اجراي بخشنامه مذکور حذف خوا
مذکور که ضرورت صدور آن را در جهت اجراي صحيح قانون و جلوگيري از اعمال سليقه 

بخشنامه  ٤هاي خالف قانون در تعيين درآمد مشمول ماليات دانسته. مفاد بند  رويه
 ٧٣اصل قانون مالياتهاي مستقيم بوده و طبق  ٢٤و ١٩مذکور عمالً مغاير با متن مواد 

قانون اساسي شرح و تفسير قوانين عادي منحصراً در صالحيت مجلس شوراي اسالمي 
باشد و ماهيت حقوقي تفسير قانون عادي تبيين و توضيح منظور و مقصود مقنن و  مي

رفع شبهه و ابهام از آن است و متضمن وضع قاعده آمره مستقلي نيست و سازمان مالياتي 
اقالم معاف و غيرمعاف) به  (تسهيم هزينه و ديون بين ٢٤ه در حذف معافيت قانوني ماد

بخشنامه مذکور خارج از حدود اختيارات خود عمل نموده. فلذا با توجه به  ٤موجب بند 
قانون مالياتهاي مستقيم موارد  ٢٤و  ١٩مشروحه فوق و اينکه مرجع قانونگذاري در مواد 

جهت اعطاي معافيت  ٢٤مشمول و غيرمشمول ماليات بر ارث را مشخص و در ماده 

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR
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 ٣٠/٦/١٣٨٤ـ  ١١٨٢٣بخشنامه  ٤گونه قيد يا شرطي را مقرر ننموده اجراي بند  ياتي هيچمال
سازمان مالياتي کشور در پرونده ماليات بر ارث اينجانبان موجب عدم برخورداري از 

قانون ديوان  ٤٢و ماده  ١٩ماده  ١معافيت قانوني را به همراه داشته و با توجه به بند 
سازمان مالياتي  ٣٠/٦/١٣٨٤ـ  ١١٨٢٣بخشنامه  ٤حذف بند عدالت اداري درخواست 

  »کشور را خواستاريم.
  متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است:

  ـ ........١«
  ـ ........٢
  ـ .........٣
ها و بدهيهاي متوفي نسبت به ماترک مشمول  ـ راجع به نحوه محاسبه هزينه٤

قانون  ١٩عبادي و ديون محقق موضوع ماده  و دفن و واجبات مالي و نماليات هزينه کف
ماده  ٤و  ١مالياتهاي مستقيم بايستي حسب مورد به نسبت اقالم معاف (موضوع بندهاي 

به استثناي حقوق بازنشستگي و وظيفه که مستمراً به وراث پرداخت خواهد شد) و  ٢٤
اليات مربوط ها و ديون که به ماترک مشمول م غيرمعاف تسهيم و فقط آن بخش از هزينه

  شود از ماترک مزبور کسر گردد. در اين خصوص به مثال عددي زير توجه شود: مي
  باشد، به قرار زير است: مي ١٣٨٣فهرست اقالم ماترک شخصي که ماترک به سال «
  ريال ٠٠٠/٠٠٠/١٢٠ـ ارزش معامالتي اعيان يک باب خانه مسکوني                  ١
  ريال ٠٠٠/٠٠٠/٨٠اب خانه مسکوني                   ـ ارزش معامالتي عرصه يک ب٢
  ريال ٠٠٠/٠٠٠/٦٠                                                ـ موجودي حساب بانکي٣
  »ريال ٠٠٠/٠٠٠/٣٠            ـ طلب حين الفوت بابت بازخريد خدمت و مرخصي٤

ور مالياتي کشور در پاسخ به شکايات مذکور، مديرکل دفتر حقوقي سازمان ام
  توضيح داده است: ٢٨/٢/١٣٩٣ـ  ٥٧٢٨/٢١٢موجب اليحه شماره  به

  رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«
  سالم عليکم:

سولماز «موضوع شکايت خانمها  ٩٨/٦٠و  ٩١/٦٠هاي شماره  احتراماً، درباره پرونده
 ٣٠/٦/١٣٨٤ـ  ١١٨٢٣ه به خواسته ابطال بخشنامه شمار» آيدا آتش بهار«و » ارونقي

مان به هر دو دادخواست، ياتي کشور ضمن درخواست رسيدگي توأسازمان امور مال
  دارد: معروض مي

) تشکيالت سازمان امور ٩از آنجا که سازمان امور مالياتي کشور برابر بند (ث) ماده (
سعه اقتصادي، قانون برنامه سوم تو) «٥٩نامه اجرايي بند (الف) ماده ( مالياتي کشور و آيين

 هـ٢٣٩١٣/ت٢٧١٣موضوع تصويب نامه شماره » اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
باشد و براي جلوگيري  به حسن اجراي قوانين و مقررات مالياتي مکلف مي ١٠/٦/١٣٨٠ـ 

موران مالياتي در رابطه با أها و روشهاي مختلف، متعارض از سوي م از اتخاذ و اعمال رويه
درباره ماليات بر ارث، به شرح بند » قانون مالياتهاي مستقيم) «١٩جراي ماده (چگونگي ا

) بخشنامه ياد شده، به ايجاد رويه واحد درباره نحوه محاسبه اموال مشمول ماليات بر ٤(
) بخشنامه ياد شده، با توجه به مفهوم و ٤ارث از ماترک متوفي اقدام نموده است. بند (

که اموال مشمول ماليات بر ارث را عبارت از: » الياتهاي مستقيمقانون م) «١٩روح ماده (
کليه ماترک متوفي پس از کسر هزينه کفن و دفن و واجبات مالي و عبادي و ديون محقق 
متوفي دانسته است، برابر با موازين و اصول مربوط به محاسبات حسابداري و مقررات 

هاي بانکي و دارايي متوفي در  پردهها و ديون متوفي، از جمله س قانوني کليه هزينه
مقرر » قانون مالياتهاي مستقيم) «٢٤ماده ( ٤واحدهاي توليدي و کشاورزي را که در بند 

گرديده، مشمول کسر از اموال مشمول ماليات از ماترک متوفي در نظر گرفته است. 
طوق و مفاد بنابراين ادعاي شکات دال بر عدم رعايت مفاد قانون، خالف واقع بوده، با من

» مستقيم قانون مالياتهاي) «٤و  ١) (بندهاي ٢٤) و (١٩) بخشنامه ياد شده و مواد (٤بند (
  باشد. همخواني ندارد، از اين حيث محکوم به رد مي

) بخشنامه ٤نمايد، مدلول حکم مقرر در مواد قانوني ياد شده و بند ( يادآوري مي
ري که قانوناً در ماليات بر ارث از ماترک معترض عنه، بر اين موضوع داللت دارد که کسو

  متوفي بايد لحاظ شود و قابل اعمال است از کل اقالم ماترک، قابليت کسر را دارد.
هاي کفن و دفن را تنها از محل اموال  از سوي ديگر، در واقع وراث نيز بدهيها  هزينه

به طور مختلط و  نمايند، بلکه معموالً از محل همه اموال مشمول ماليات پرداخت نمي
حتي از آنچه مانند موجودي حسابهاي بانکي، به طور انقد و اسهل قابل دسترس تراست، 

وضع کسور منحصراً از اقالم «نمايند. از اين رو، نص صريح دال بر  تصفيه و کارسازي مي
  گيرد. وجود ندارد. بلکه، همه اقالم ماترک را در بر مي» ماترک مشمول ماليات

نامه  مطالب فوق االشعار و نظر به اينکه صدور بخشنامه و تهيه آيينبا توجه به 
) تصويبنامه صدراالشاره از صالحيتهاي ٩نياز قوانين مالياتي مستند به بند (ق) ماده (مورد

ا ) بخشنامه مورد اعتراض تجاوز ي٤باشد و مفاد بند ( سازمان امور مالياتي کشور مي

بوع يا تخلف از اجراي قوانين و مقررات را در بر ندارد و استفاده از اختيارات سازمان متسوء
قانون ) «٤(بند  ٢٤، ١٩باشد، مستند به مواد  مشمول تضييع حقوق اشخاص نيز نمي

) و ٢٧/١١/١٣٧٠هاي بعدي (مصوب  با اصالحيه ٣/١٢/١٣٦٦مصوب » مالياتهاي مستقيم
دادرسي ديوان عدالت  يينقانون تشکيالت و آ) «١٢) ماده (١با لحاظ مفهوم مخالف بند (

  »د.نماي رد شکايت شکات ياد شده را درخواست مي ١٣٩٢مصوب » اداري
با حضور رئيس و معاونين  ٢٥/٨/١٣٩٥هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
  هيأت عمومي رأي

مقرر شده است که  ١٣٦٦قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال  ١٩مطابق ماده 
اموال مشمول ماليات بر ارث عبارت است از کليه ماترک متوفي واقع در ايران يا خارج از «

حقوقي مالي پس از کسر هزينه ايران اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل وصول و 
کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و 

اصالحي همان قانون اموالي را نيز از  ٢٤نظر به اينکه مقنن در ماده » ديون محقق متوفي.
ين با شمول ماليات بر ارث فصل چهارم قانون مالياتهاي مستقيم خارج دانسته است، بنابرا

قانون مذکور، هزينه کفن و دفن متوفي در حدود عرف و  ١٩و  ٢٤لحاظ احکام مواد 
عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي از اموالي بايد 
کسر شود که مشمول ماليات بر ارث است و چون کل ماترک مشمول ماليات بر ارث 

ر ارث بايستي از کل ماترک خارج شود. با توجه به مراتب نيست، موارد خروج از ماليات ب
سازمان امور مالياتي کشور به ويژه  ٣٠/٦/١٣٨٤ـ  ١١٨٢٣بخشنامه شماره  ٤چون در بند 

مثال مصرح در اين بند برخالف ترتيب فوق مقرر شده، هزينه کفن و دفن و واجبات مالي 
ف و غيرمعاف تسهيم و فقط آن و عبادي و ديون محقق متوفي، حسب مورد به اقالم معا

شود، از آن ماترک کسر  ها و ديون که به ماترک مشمول ماليات مربوط مي بخش از هزينه
قانون تشکيالت و  ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١شود، مغاير قانون است و مستند به بند  مي

  شود. ابطال مي ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  آيين
  وان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهراميرئيس هيأت عمومي دي
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