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جزء هزينه حقوق و  ٢٩/٤/١٣٧٣ ـ ٣٩٠١/٤/٣٠و  ٢٥/١٢/١٣٧٣ ـ ٦٩٥٥٢/٤٣٣٩/٥/٣٠
هاي قابل قبول بوده و ذخيره  جزء هزينه ١٤٨ماده  ٢دستمزد شمرده شده، که حسب بند 

بخشنامه  ٤هاي قابل قبول است، لذا بند  همان ماده قاعدتاً جزء هزينه ٢٦ابق بند آن نيز مط
 قانون مالياتهاي مستقيم است. ١٤٨مورد اشاره مغاير با نص صريح قانون و از جمله ماده 

بخشنامه مارالذکر نيز هزينه (زيان) کاهش ارزش موجوديها و  ٣و  ٢بندهاي 
ه قابل قبول رد کرده و استدالل رياست سازمان امور گذاريها را به عنوان هزين سرمايه

قانون  ١٤٨در ماده «ها اين است که  مالياتي در خصوص عدم قبول اين دسته از هزينه
قانون  ١٤٧در حالي که در ماده » بيني نشده مالياتهاي مستقيم هزينه مزبور پيش

چنين مصوب کرده قانون مزبور، قانونگذار  ١٤٨ماده  ١مالياتهاي مستقيم و تبصره 
بيني نشده است يا بيش از نصابهاي مقرر  اي در اين قانون پيش در مواردي که هزينه«
اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون يا مصوبه هيأت وزيران يا تصويب وزير  در

، اين در حالي است که »امور اقتصادي و دارايي صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود
قانون مالياتهاي  ٩٥ماده  ٢نامه مربوط به روشهاي نگاهداري دفاتر طبق تبصره  آيين

 مستقيم با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمي تهيه شده و به تصويب وزير امور اقتصادي
نامه تکليف شده که رعايت  آن آيين ١ماده  ١و تبصره  ١٨و  ٤و دارايي رسيده و در مواد 
در تهيه صورتهاي مالي امري الزامي بوده و در استانداردهاي استانداردهاي حسابداري 

بيني شده و  گذاريها پيش شده، لحاظ کردن ذخيره کاهش ارزش موجوديها و سرمايه ذکر
قانون مالياتهاي  ١٤٨ماده  ها با اين فرض که در الزامي شده است. لذا عدم قبول اين هزينه

 است. بيني نشده است، مغاير با قانون مستقيم پيش
الزم به توضيح است که در بعضي از صنايع، کاهش ارزش موجوديها امري مسلم و 

توليد موبايل، لوازم صوتي و تصويري و کليه ک (رايج است، براي مثال در صنعت الکتروني
شود همانند صنعت مخابرات)  توليداتي که در آنها قطعات الکترونيکي به کاربرده مي

يمتها مواجه بوده، چون با پيشرفت تکنولوژي و عرضه و توليد لحظه با افت شديد ق در هر
روزانه کاال با کيفيت بهتر و باالتر، مسلماً توليدات قبلي با افت شديد قيمت و حتي فقدان 
ارزش روياروي خواهند بود. در اين شرايط رياست سازمان امور مالياتي کشور با صدور 

زش موجوديها، اين واقعيت را ناديده گرفته و بخشنامه مذکور مبني بر عدم قبول کاهش ار
 موجب شده سود يا زيان غير واقعي گزارش شود و استانداردهاي ذکر شده رعايت نشود.

در همين راستا جهت واقعي بودن صورتهاي مالي و ارائه سود يا زيان واقعي 
 مه مذکور راهاي واقعي و قانوني، تقاضاي ابطال بندهاي ذکر شده در بخشنا بر اساس هزينه
  »باشم. خواستار مي

 متن بخشنامه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است:
 زيان (هزينه) کاهش ارزش موجوديها:ـ ٢«

بيني آن  زيان (هزينه) کاهش ارزش موجوديها در هر صورت به علت عدم پيش
تهاي مستقيم قانون ماليا ١٤٨و  ١٤٧هاي قابل قبول مالياتي به شرح مواد  عنوان هزينه به

 به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نخواهد شد.
 گذاريها: زيان (هزينه) کاهش ارزش سرمايه ـ٣

بيني آن  گذاريها در هر صورت به علت عدم پيش زيان (هزينه) کاهش ارزش سرمايه
 قانون مالياتهاي مستقيم ١٤٨و  ١٤٧هاي قابل قبول مالياتي به شرح مواد  به عنوان هزينه

 شود. قانون ياد شده به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي ١٤٣و با عنايت به مفاد ماده 
 هزينه بازخريد مرخصي کارکنان:ـ ٤

وجوه پرداختي يا تخصيصي بابت بازخريد مرخصي کارکنان وفق مقررات موضوعه 
قانون  ١٤٨ماده  ٢باشد و در صورت پرداخت به استناد بند  مشمول ماليات حقوق مي

شود. در ضمن وجوه  مي مالياتهاي مستقيم به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي
 صرفاً در صورت پرداخت ٩١ماده  ٥پرداختي بابت بازخريد مرخصي کارکنان به استناد بند 

 »باشد. در زمان بازنشستگي يا از کار افتادگي مشمول ماليات حقوق نمي
کل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور، در پاسخ به شکايت مذکور، مدير

 ، توضيح داده است که:١/٦/١٣٩٠ـ  /د١٧٨٢٣/٢١٢موجب اليحه شماره  به
موضوع دادخواست آقاي محمد کاظم  ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٤٣٦٥در مورد پرونده «

 ـ  ٢٨٣٤١/٢٤٠١/٢٣٢بخشنامه شماره  ٤و  ٣، ٢به خواسته ابطال بندهاي  ابواالحراري
 ١١/٥/١٣٩٠/د ـ  ١٥٠٩٥/٢٣٠ان متبوع ضمن ارسال تصوير نامه شماره سازم ١٨/٧/١٣٨٥

دارد بخشنامه مذکور جهت رفع ابهامات موجود  معاونت مالياتهاي مستقيم مستحضر مي
قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور  ٢٧٢در گزارشات حسابرسي مالياتي موضوع ماده 

سابداران رسمي، سازمان حسابرسي و ايجاد وحدت رويه در گزارشات حسابرسي مالياتي ح
هزينه) ناشي از ان (آن در مورد زي ٣و  ٢مأموران مالياتي صادر شده است و بندهاي 

قانون  ١٤٨ها در ماده  نهگذاريها، به دليل اين که اين هزي کاهش ارزش موجوديها و سرمايه

شوند  نمي تلقي هاي قابل قبول نهاند به عنوان هزي ياد شده و تبصره يک آن احصاء نشده
ها به موجب قانون و يا مصوبه هيأت وزيران  وليکن در صورتي که پرداخت اين گونه هزينه

 قانون فوق قابل قبول خواهند بود. ١٤٧انجام يابد مستنداً به قسمت اخير ماده 
همان طور که ـ  هزينه بازخريد مرخصي کارکنان)بخشنامه ( ٤اما در مورد بند 
 هاي استخدامي است خريد مرخصي به جهت اين که مربوط به هزينهمستحضريد هزينه باز

قانون مزبور است که در صورت پرداخت در عملکرد همان  ١٤٨ماده  ٢از مصاديق بند 
گيرد وليکن چنانچه پرداخت نگردد و ذخيره شود به دليل عدم ذکر  مورد قبول قرار مي سال

ل پذيرش نخواهد بود، چون ذخيره بند مذکور قاب» د«ذخيره بازخريد مرخصي در جزء 
مزبور قابليت استفاده در سنوات بعد را داشته و بدين لحاظ امکان برآورد ميزان واقعي آن 

 پذير نيست. امکان
االشاره بخشنامه مورد اعتراض  بنابراين، نظر به مراتب فوق و مستند به مواد قانوني فوق

 سيدگي و رد شکايت شاکي و استواريشاکي فاقد هر گونه ايراد قانوني است، تقاضاي ر
     »نامه معترضٌ عنه را دارد.بخش

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

 کند. صدور رأي مبادرت مي به
 

 هيأت عمومي رأي
ف ـ نظر به اين که هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري ال

 ١٨/٧/١٣٨٥ـ  ٢٨٣٤١/٢٤٠١/٢٣٢بخشنامه شماره  ٤، بند ٥/٧/١٣٩٢موجب تصميم مورخ  به
 سازمان امور مالياتي کشور را خالف قانون تشخيص نداده و به رد شکايت رأي صادر کرده است،

ي براي طرح اين قسمت از خواسته در هيأت عمومي بنابراين در شرايط فعلي موجب
 وجود ندارد.
قانون مالياتهاي مستقيم اصالحي  ١٤٨ماده  ١٢با توجه به اين که مطابق بند  ـ ب
، زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي که از طريق رسيدگي به دفاتر آنان و ١٣٨٠سال 

پذير اعالم شده  استهالکبا توجه به مقررات احراز شود، از درآمد سال يا سالهاي بعد 
هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات اعالم شده است  عنوان هزينه و به

سازمان  ١٨/٧/١٣٨٥ ـ ٢٨٣٤١/٢٤٠١/٢٣٢بخشنامه شماره  ٢و  ٣وليکن در بندهاي 
کشور برخالف حکم فوق الذکر زيان (هزينه) کاهش ارزش موجوديها و امور مالياتي 

 بخشنامه ٢و  ٣هذا بندهاي  به عنوان هزينه قابل قبول تلقي نشده است، عليگذاريها  سرمايه
قانون تشکيالت و آيين  ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١مذکور مغاير قانون تشخيص و به استناد بند 

شود. ضمناً با  ، به موجب اين رأي ابطال مي١٣٩٢عدالت اداري مصوب سالدادرسي ديوان 
ياد شده و تسري ابطال بخشنامه به زمان تصويب آن موافقت قانون  ١٣درخواست اعمال ماده 

 به عمل نيامد.
 رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

 

 ١٠/٨/١٣٩٣                                                                        ٩٣/١٢٢شماره هـ/
 ٩٣/١٢٢كالسه پرونده:       ١٢١٧ادنامه: شماره د       ١٤/٧/١٣٩٣: دادنامه تاريخ

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي:
 آقاي عزت اهللا توپا ابراهيمي ي:شاك

 ريزي اعتراض به صورت جلسه چهارمين شوراي برنامه موضوع شکايت و خواسته:
در خصوص  ٢٧/٨/١٣٩٢ ـ ٤٥٥٠٢/٥/٢١به شماره  ١٣٩٣و توسعه استان البرز در سال 

 شنبه  ٥عطيلي دستگاههاي اجرايي استان در روزهاي ت
ـ   ٢٠٠/٥٠٨٤/٢١١/١٠٠٠شاکي به موجب درخواستي که به شماره  کار: گردش

 ثبت دبيرخانه حوزه رياست ديوان عدالت اداري شده اعالم کرده است که: ٢٧/١/١٣٩٣
 سالم عليکم:«

هللا توپا ابراهيمي احتراماً اين جانب عزت اله توپا ابراهيمي برادر شهيد حجت ا
قانون مديريت خدمات کشور که کليه  ٣تبصره  ٨٧رساند، به موجب ماده  استحضار مي به

ند دستگاههاي اجرايي استاني موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظيم نماي
تهران) و با توجه به اصل هفدهم قانون اساسي که تعطيلي رسمي به استثناء ستاد مرکز (

 رساني باشد، در حال حاضر ادارات استان البرز پنج روز در هفته خدمت روز جمعه ميهفتگي 
باشند که اين موضوع با ماده مزبور و اصل استمرار  کنند و دو روز در هفته تعطيل مي مي

اي  سازمانهاي اداري مغايرت دارد، لذا از آن رياست تقاضاي بررسي اگر چنانچه بخشنامه
  »ابطال و نقض مغايرت مورد استدعاست. صادر شده است تقاضاي

 متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است:
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 ١٣٩٢صورتجلسه چهارمين شوراي برنامه ريزي و توسعه استان البرز در سال 

 رياست جلسه مکان جلسه ساعت روز تاريخ
شماره 

 دعوتنامه

تاريخ 

 دعوتنامه

 ١٠ يکشنبه ١٩/٨/١٣٩٢
لت سالن شهداي دو

 استانداري البرز

جناب آقاي 

 مهندس طاهري
١٥/٨/١٣٩٢ ٤٣٤٣٠/٥/٢١ 

 
 دستور کار:

نامه هيأت وزيران در خصوص ساعات آغاز به کار ادارات و رعايت  ـ بر اساس تصويب١
 ساعت کار هفتگي دستگاههاي اجرايي استان. ٤٤

 ـ بررسي پيشنهادات کارگروههاي تخصصي.٢
 :١مصوبه 

 ريزي و توسعه استان با اعالم رأي کتبي و به اتفاق آراء با پيشنهاد اعضاي شوراي برنامه
 طبق روال شش ماهه ١٣٩٣شنبه در استان البرز تا پايان سال  استمرار تعطيلي روزهاي پنج

 به شرح ذيل موافقت نمودند: ١٣٩٢نخست سال 
 ٧:١٠ـ ساعات کاري دستگاههاي مشمول روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت ١
ساعت کاري در  ٤٤تعيين گرديد و دستگاههاي اجرايي موظف به رعايت سقف  ١٦ الي

 باشند. پنج روز هفته برابر موازين قانوني دستورالعمل مربوطه مي
ـ درماني، بيمارستانها، فوريتهاي پزشکي و امدادي،  ـ ساعات کاري مراکز بهداشتي٢
رسان طبق  خدمات دستگاههاينشاني، مراکز نظامي و انتظامي، واحدهاي عملياتي  آتش

 روال گذشته خواهد بود.
ـ بانکها ضمن هماهنگي با ستاد مرکزي بر اساس تصميمات آتي شوراي بانکهاي ٣

شنبه مشمول اين  پنج % از شعب در روزهاي٥٠استان و با رعايت فعال بودن حداقل 
 دستورالعمل خواهند بود.

وجه به شرح وظايف خاص و رعايت ـ شهرداري کرج و ساير شهرداريهاي استان با ت٤
ريزي و  برنامه الزامات مربوطه با تصويب شوراي اسالمي شهر و موافقت رئيس شوراي

  »توانند مشمول اجراي اين طرح قرار گيرند.  توسعه استان مي
در پاسخ به شکايت مذکور، دفتر بازرسي، مديريت عملکرد و امور حقوقي استانداري 

 توضيح داده است که: ٢٥/٥/١٣٩١ـ  ١٥٧٧/٤/١٢/٢١ماره البرز به موجب اليحه ش
با عنايت به وصول برخي گزارشات واصله به دبيرخانه کارگروه کاهش آلودگي هوا «

هاي استان در زمينه نتيجه بررسي  از سوي اداره کل محيط زيست، حمل و نقل و پايانه
 ها و افزايش چشمگير آاليندهعلل تشديد آلودگي هواي استان، بويژه در روزهاي پاياني هفته 

 ذرات خطرناک معلق در هوا و تأثيرات بسيار مخرب آن بر روي شهروندان و محيط زيست،و 
 آيد و نيز کثرت تردد خودروها جملگي تهديدي براي سالمت و امنيت استان به شمار ميکه 

نهايتاً  در محورهاي مواصالتي استان و ايجاد مشکالت ترافيکي نيز مزيد بر علت شده و
 ٤٤شنبه دستگاههاي اجرايي در استان البرز با ساعات کار  موضوع تعطيلي روزهاي پنج

) با حضور استاندار به منظور مديريت بحران موجود در ١٦الي  ١٠/٧ساعت در هفته (از 
ريزي استان رسيد که تصوير آخرين مصوبه  مختلف زماني مورد تصويب شوراي برنامه مقاطع

 شود. ايفاد مي شورا به پيوست
شايان ذکر است استان البرز داراي کليه شرايط و محدوديتهاي خاص استان تهران 

شنبه تأثير بسزايي  از جمله همجواري با شهر تهران است. لذا تعطيلي روزهاي پنج
معضالت محيطي و ترافيکي و غيره دارد و بي شک توجه به اين مهم موجبات  در رفع

برداري  سافرين را فراهم خواهد آورد. مراتب جهت هرگونه بهرهرضايتمندي شهروندان و م
 »  شود. ايفاد مي

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

 کند. صدور رأي مبادرت مي به
 

 عمومي هيأت رأي
به موجب اصل هفدهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، تعطيل رسمي هفتگي 

، ١٣٨٦قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال  ٨٧روز جمعه است و بر مبناي ماده 
ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته تعيين شده است و به موجب 

 وري، کليه دستگاههاي اجرايي استان موظفندقانون مديريت خدمات کش ٨٧ماده  ٣تبصره 

ستاد مرکزي دستگاههاي اجرايي م کنند (ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظي
 ٢٧/٨/١٣٩٢ـ   ٤٥٥٠٢/٥/٢١مصوبه شماره  ١مشمول اين حکم نيست). نظر به اين که بند 

 تعطيلي روزهاي، مبني بر استمرار ١٣٩٢ريزي و توسعه استان البرز در سال  برنامه شوراي
الذکر مغاير است، مستنداً  با قوانين فوق ١٣٩٣شنبه در استان البرز تا پايان سال  پنج
قانون تشکيالت و آيين  دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١بند  به

 شود. ابطال مي ،١٣٩٢سال 
 رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

 


