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به پرونده شماره  يدگيدر رس يوان عدالت اداريزدهم ديشعبه س ج:
با موضوع دادخواست شرکت مشهد صدرا و به خواسته نقض  ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠٦٥٥٠٧

صادر شده از هيأت حل اختالف مالياتي خراسان رضوي و  ٧/٨/١٣٨٧ـ٦٠٧٠رأي شماره 
صادر شده از شعبه ششم شوراي حل اختالف  ١٥/١٢/١٣٨٨ـ٢٠١ـ١٩٦٥٦شماره 

، مفاداً به شرح ٣١/٣/١٣٩٠ـ ٩٠٠٩٩٧٠٩٠١٣٠٠٣١٤مالياتي، به موجب دادنامه شماره 
 آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

/ص ـ ١٥٤٨/٢١٢عنه به شماره  با عنايت به اوراق و محتواي پرونده و پاسخ مشتکي
ثبت دفتر لوايح پيوست پرونده بوده، نظر  ٢٢/٣/١٣٩٠ـ ٣٥٦ماره ـکه به ش ٢٩/١/١٣٩٠

قانون  ٢٥٦و  ٢٥١، ٢٣٨، ٢١٩، ٢١٠، ١٣٨، ١٣٢، ٩٧به اين که با مالحظه مواد 
مالياتهاي مستقيم آراء مذکور متضمن نقض قوانين و مقررات نبوده و از جانب وکيل 

موجب قانوني بر پذيرش الً مخدوش بودن آن ارائه نشده است مآ شرکت هم دليلي بر
ان ـالبي وقـر گرفتن مراتب فـديوان با در نظ ١٣عبه ـود ندارد لذا شـرکت وجـخواسته ش

 ٩/٣/١٣٨٥قانون ديوان عدالت اداري مصوب  ١٣و  ١٤به استناد مفهوم مخالف مواد 
مجمع تشخيص مصلحت نظام مقدس جمهوري  ٢٥/٩/١٣٨٥مجلس شوراي اسالمي و 

 د شکايت شاکي حکم صادر و اعالم مي دارد. رأي ديوان قطعي است.اسالمي ايران، به ر
، مستشاران ءاد شده با حضور رؤسايخ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه

ت آراء به شرح ي، با اکثريل شد. پس از بحث و بررسيوان تشکيو دادرسان شعب د
 کند. يمبادرت م يآينده به صدور رأ

 
 هيأت عمومي رأي

 تعارض در آراء محرز است.: اوالً
که مقرره  ١٣٧٦اصالحي سال  قانون مالياتهاي مستقيم ١٣٢: مطابق ماده ثانياً

قانون اصالح  ١٣٢هاي موضوع تعارض بوده است و نيز حکم مقرر در ماده  حاکم در پرونده
، درآمد واحدهاي توليدي و معدني که از ١٣٨٠مصوب سال قانون مالياتهاي مستقيم 

از  برداري صادر شده باشد ناسايي يا پروانه بهرهـربط براي آنها کارت ش هاي ذي انهـخطرف وزارت
برداري يا استخراج حسب مورد در مناطق مختلف به ميزان سنوات  تاريخ شروع بهره

برداري در  متفاوت از پرداخت ماليات معاف است. نظر به اين که تغيير نشاني محل بهره
در مدت بهره مندي از معافيت، دليل بر منع برخورداري از همان منطقه فعاليت وداخل 

معافيت مقرر در قانون نيست، بنابراين آراء شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري به شماره 
که دليل مذکور را موجب منع  ٢٨/١١/١٣٨٨ ـ١٥٢٢و  ٣١/٥/١٣٨٨ـ ٥٨٢هاي  دادنامه

شود. اين رأي  ات تشخيص ميررـت صحيح و موافق مقـياتي تلقي نکرده اسـمعافيت مال
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٩و ماده  ١٢ماده  ٢به استناد بند 
داري مربوط در موارد براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع ا ١٣٩٢مصوب سال 
 التباع است.ا مشابه الزم

 محمدجعفر منتظري ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
 

 ٢٩/٩/١٣٩٣                                                                       ٩٠/١١٠٦/هـ رهشما
 ٩٠/١١٠٦رونده: السه پک    ١٣٢١ ماره دادنامه:ش     ١٩/٨/١٣٩٣خ دادنامه: تاري

 يوان عدالت اداريد يأت عموميه مرجع رسيدگي:
 اله عباس پور يول يآقا ي:شاك

 ـ /د١١١٢٧/٢٣٠ابطال دستورالعمل مشترک شماره  و خواسته:موضوع شکايت 
سازمان امور مالياتي کشور و سازمان نظام پزشکي کشور با موضوع  ١٤/٤/١٣٩٠
سازمان نظام  ياعضا ١٣٨٩ات عملکرد سال يات و ماليدرآمد مشمول مال ياظهار خود
 کشور  يپزشک

مشترک شماره  ابطال دستورالعمل يبه موجب دادخواست يشاک گردش کار:
کشور با  يکشور و سازمان نظام پزشک ياتيسازمان امور مال ١٤/٤/١٣٩٠ ـ/د١١١٢٧/٢٣٠

سازمان  ياعضا ١٣٨٩ات عملکرد سال يات و ماليدرآمد مشمول مال يموضوع خود اظهار
 ن خواسته اعالم کرده است که:ييکشور را خواستار شده و در جهت تب ينظام پزشک

 کم:يسالم عل«
 يس سازمان نظام پزشکيانه با رئيسالهاي  توافقنامه يط ياتيزمان امور مالاست ساير

ن آن مربوط يـکه آخر کنـند مين يان را تدوـات ساالنه پزشکيحوه و مقدار مالـور، نـکش
 گذاشته شده است. در قانون ءبه منصه اجرا ١٣٩٠بوده که در تير ماه  ١٣٨٩به ماليات سال 

ارات، يف و اختيدر فصل اهداف و وظا ٢٥/١/١٣٨٣صوب م يل سازمان نظام پزشکيتشک
، به سازمان نظام ءط منعقده مضّر به اعضايبا شرااي  ژه توافقنامهياجازه عقد توافقنامه و بو

ن گونه يت ايو اهل يستگيشا ين سازمان نظام پزشکيداده نشده است و بنابرا يپزشک
ن اجازه، حفظ و ياست. با فرض محال ا يرا ندارد و خارج از چهارچوب قانونها  نامه توافق
و  يقانون يمندرج در بند هـ اهداف سازمان امر يشاغالن پزشک يت از حقوق صنفيحما

 هاي پزشکي هم اکنون امر حاکميتي ذاتي است. از آن جا که افزايش ميزان ويزيت و تعرفه

ل قبل % نسبت به سا٧زان يبه م ١٣٩٠% و در سال ١٠زان يبه م ١٣٨٩است و در سال 
بر خالف  ين شده است، سازمان نظام پزشکييتع وزيران هيأتمه و يب يعال يتوسط شورا

ات يزان ماليش ميرا افزايبه اضرار عمل کرده است ز ءو هدف آن بر ضد اعضا يل وجوديدل
و ...) توافق شده است  يمي% (جراحان عروق و ترم٢٣و ...) تا  ي% (پزشکان عموم١٢ن يب

جامعه  ين از عملکرد معدوديهم از سال ماقبل کمتر است. با غمض ع% ٢که خوشبختانه 
کشور متوجه  ياتيت نکنند چگونه سازمان ماليرا رعاها  پزشکان که ممکن است تعرفه

که  ينشده است، در حال ءان اعضايو عمل به ز يعمل کردن نظام پزشک يحاتم طائ
 کنند ميات پرداخت يجامعه مال طين شراي% واجد٤٠دارند که  ياظهار م ياتيمسؤوالن مال

ضرر آشکار  نامه توافقن يد پزشکان جبران کنند؟ ايمانده را با ي% باق٦٠ا عدم پرداخت يآ
به پزشکان مسلمان و از کيسه خليفه بخشيدن است. با توجه به افزايش ساالنه 

% (غيررسمي بيش از ٣/١٩پزشکان وکاهش نسبي بيماران هر پزشک و تورم رسمي 
به ميزان  ١٣٨٩ها در سال  دم برخورداري مطبها از يارانه و افزايش تعرفهآن) و ع

% ، عدالت آن خواهد بود که افزايش ساالنه ماليات حداکثر در حد افزايش تعرفه ١٠
باشد (پس از کسر يارانه و هزينه ها) و بيش از آن مصداق قاعده ضرار به مسلمين و 

نون و دريافت زيرميزي خواهد بود تا ترغيب پزشکان به امر حرام و تعدي از قا
ها و افزايش بي حد و حصر ماليات جبران شود و بهتر است مصداق فرمايش  هزينه

و  شود) عمل کرده رسول اکرم ص (اگر راه حالل بسته شود به راه حرام روي آورده مي
 با تصميم معقول به راه حالل ترغيب کنيم.

و سازمان  ياتين سازمان ماليمابيف ياتيلما نامه توافقن جانب ابطال يدرخواست ا
ات پزشکان يانه ماليش ساليبه افزا ياتيو الزام سازمان مال ١٣٩٠ر ماه يدر ت ينظام پزشک

ش درآمد پزشکان که همانا معادل يزان افزايو حداکثر معادل م يدر حد معقول و قانون
و  يرج آنها وجهه قانونزان منديکه م يياست باشد و از توافقها يپزشکهاي  ش تعرفهيافزا
ن که امثال بنده که جانباز يد. ضمن اينما يندارد و مصداق بارز ضرار است خوددار يعقل
نشانگر  ياتين ماليزيبرق مطب و حضور مم يم و قبضهايندار يت چندانيم فعالي% هست٥٠

 »يم.رانه نگرديتدب يو ب يو قانون يشرعهاي غير توافقنامه يت است فدايقلت فعال
مصوب  يوان عدالت اداريقانون د ٣٨ماده  يکه در اجرا ياخطار رفع نقص يپدر 

 ٥٨٠١٣٧٤که به شماره اي  حهيبه موجب ال يارسال شده بود، و يشاک يبرا ١٣٨٥سال 
 شده اعالم کرده است که: يأت عموميکاتور هيثبت دفتر اند ٥/١١/١٣٩٠ ـ

 ٩٠/١١٠٦پرونده کالسه عباس پور جهت رفع نقص  ين جانب دکتر ولياحتراماً، ا«
 رسانم: يبه عرض م

س سازمان يرئاند،  اجحاف کرده ياتيمال نامه توافق کنندگان هر دو طرف امضا ـ١
است  يهيدر حق دولت. بد ياتيس سازمان ماليسازمان و رئ يدر حق اعضا ينظام پزشک

قائل  ينش از حد قانوي) بياتيس ماليرئ( شانيا يقانون مجازات اسالم ٦٠٠که وفق ماده 
شان يرا ايشده است، ز ١٣٨٩، ١٣٨٨، ١٣٨٧ يدر سالها يات و به طواليبه پرداخت مال

 يت در سالهايق حاکمياست و از طر يدولت يامر يش تعرفه پزشکياطالع داشته که افزا
ت را يزيش وي% افزا١٠ت فقط يحاکم ١٣٨٨و  ١٣٨٩در سال  يعنير کرده است ييفوق تغ

ک پزشک روز به روز به علت تعدد پزشکان يماران يجا که تعداد باجازه داده است و از آن 
توانست  يحداکثر م ياتيس ماليژه رئيو بو نامه توافقن هر دو طرف يبنابرا شود ميکمتر 

ش يد و بينما ءا امضايات نسبت به سال قبل را دستور دهد يش مالي%) افزا١٠ن مقدار (يا
به نفع دولت کار کردن کارمندان است و مجازات  ٦٠٠از مبلغ مذکور، خارج از قانون ماده 
شان خارج از يا» کما حکم به العقل حکم به شرع« :دارد. ضمن آن که به مصداق قاعده

پزشکان مدنظرش بوده است  يزيرميو ز يقانونغير عقل عمل کرده و احتماالً کسب درآمد
شان يعمل ا ن به نفع دولت عمل کرده است و چون قانون ما شرع ماستين چنيکه ا
ر قاعده الضرر و الضرار بوده و باعث يشان مغاين عمل اين اير قاعده فوق است.  همچنيمغا

قاعده)  ٢اضرار به مسلمانها و پزشکان شده است. استدعاي بررسي از حيث قانوني و شرعي (
 »يد دارم.نامه جد ي و عدم عقد توافققبلهاي  نامه دارم و ابطال توافق
ثبت دفتر  ٣٠/١/١٣٩١ـ ٥٧که به شماره  يليحه تکميموجب ال به يمتعاقباً شاک

 شده اعالم کرده است که: يأت عموميکاتور هياند
 نامه توافقبه خواسته ابطال  يميل دادخواست تقديح و تکمياحتراماً، در توض«

 :دارد ميمعروض  ١٣٩٠سال  ياتيمال
برخالف قانون  رياخ يت پزشکان، در سالهايزين دستمزد و ويياز آن جا که تع

 )٢٥/١/١٣٨٣قانون سازمان نظام پزشکي مصوب  ٣سازمان نظام پزشکي (خط دوم بند ک ماده
نه سازمان توسط يکه هزي (مه انجام شده و تعلل سازمان نظام پزشکيب يتوسط شورا

ر و خالف بوده يه ناپذيفه محوله در قانون توجي) در انجام وظشود ميپزشکان پرداخت 
ن سازمان نه تنها يف اـس. با کمال تأشود مينجر به ضرر به اعضا ـمان مز سازـاست و عج

فه يسه خليگونه از ک ييک عمل حاتم طايفه محوله در قانون عمل نکرده، بلکه در يبه وظ
% بوده است ٧ها  ر تعرفهيت و سايزيش ويزان افزايم ١٣٩٠که در سال  يده و در حاليبخش
کرده است در  ءات ساالنه را امضاي% مال٢٠ش يافزا ياتيالک توافقنامه منعقده با امور ميدر 
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 نامه توافق ي، طيت و تعرفه پزشکيزي% و١٠ش يرغم افزا يعل ١٣٨٩که در سال  يحال
 ات پزشکان را رقم زده بود.ي% مال٢٤ش يافزا

چ وجه با حفظ و ين امر به هي، ايقانون سازمان نظام پزشک ٢به استناد بند هـ ماده 
چ کس يکه ه يقانون اساس ٤٠ز اصل يندارد و ن يسازگار يوق صنفت از حقيحما

ي قاعده الضرر و د که در راستاياعمال نماغير له اضرار بهيش را به وسيحق خو تواند مين
که نظامات  نامه توافقن يم به طرفيبا تفه ياتيضرار است، خواستار ابطال توافقنامه مالال

با نگاه  نامه توافقند که يرند و توجه نمايمه در نظر بگو عدالت را در انعقاد توافقنا ياسالم
م شود. يارانه مطب تنظيپزشکان از  يت و عدم برخورداريزيش ويبه تورم ساالنه و افزا

 ن جانب است.يکما کان مورد خواسته ا نامه توافقابطال 
ر ن جانب قاعده ال ضرايخواسته ا يذکر شده، مبنا يخالصه: عالوه بر موارد قانون  

 يسف بار است که نظام پزشکهم مؤکد است و تأ يقانون اساس ٤٠است که در اصل 
ن يعمل کرده و ا ءت از اعضاست، آشکارا بر ضد اعضايخود که حما يفه ذاتيبرخالف وظ

ن توافقنامه مضر به حال پزشکان ين که چرا چنيروشن بوده است و ا ياتينکته بر امور مال
 »يد ابطال شود.ه است سبب تعجب است و بامنعقد کرد يرا با نظام پزشک

 ر است: يمتن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار ز
 ١٣٨٩ات عملکرد سال يات و ماليدرآمد مشمول مال يدستورالعمل خوداظهار«

قانون مالياتهاي مستقيم بنا  ١٥٨اعضاي سازمان نظام پزشکي کشور در اجراي ماده 
مه يمنتشره در ن يت به آگهيم با عنايمستق ياتهايمالقانون  ١٥٨ار حاصل از ماده ياخت به

نه از منابع، توسعه ي، استفاده بهياتيمطلوبتر عدالت مال يو در جهت اجرا ١٣٨٩اول سال 
درآمد مشمول  يکشور طرح خوداظهار ياتي، سازمان امور ماليج فرهنگ خوداظهاريو ترو
 ياتهايقانون مال ٩٥ماده  صاحبان مشاغل موضوع ١٣٨٩ات عملکرد سال يات و ماليمال

 ياعضا هاي تسليمي هر يک از در آورده است. بنابراين اظهارنامه ءمستقيم را به مرحله اجرا
م شده ير تسليط زيت مقررات و شرايل که با رعايبه شرح جدول ذ يسازمان نظام پزشک

 . گيرد ميقرار  يباشد مشمول طرح خوداظهار
 يط خوداظهاريالف: شرا

ل فرم يو تکم يدر مهلت مقرر قانون ١٣٨٩عملکرد سال  ياتيهارنامه مالم اظيتسل ـ١
 نه مندرج در اظهارنامه.يحساب درآمد و هز

 يات قطعينسبت به مال ١٣٨٩عملکرد سال  يات ابرازيکه مال يياظهارنامه ها ـ١ـ١
ر يت ساير کمتر نباشد با رعايش به شرح جدول زياز حداقل افزا ١٣٨٨عملکرد سال 

 :باشد مي ين دستورالعمل مشمول خوداظهاريط ايشرا
 

 نوع تخصص رديف

 ١٣٨٨حداقل درصد افزايش نسبت به ماليات قطعي عملکرد سال 

تهران 
 بزرگ

مشهد، 
شيراز، 

تبريز، کرج، 
اصفهان و 
 اهواز

مراکز 
ساير 
 استانها

شهرهاي با 
 ٢٠بيش از 
هزار  نفر 
 جمعيت

شهرهاي کمتر 
هزار نفر  ٢٠از 

جمعيت و 
نقاط  ساير

 کشور

١ 

پزشکان عمومي و متخصصين داخلي و 
اطفال که با بيمه خدمات درماني و 

تأمين اجتماعي قرارداد دارند. پزشکان 
عمومي، دندانپزشک عمومي، متخصص 
عفوني، ماما، بينايي سنجي، شنوايي 
 شناس، کار درمانگر، گفتار درمانگو

٦ ٨ ١٠ ١٢ 
معادل ماليات 

 ٨٨قطعي 

٢ 

انس، متخصص طب متخصص طب اورژ
کار، متخصص پزشکي قانوني، مشاور 
تغذيه و رژيم درماني، روانپزشک، 
دندانپزشک کودکان و متخصص 

 بيماريهاي دهان و دندان

٨ ١٠ ١٢ ١٤ 
معادل ماليات 

 ٨٨قطعي 

٣ 

زيکي و ينورولوژيست، متخصص طب ف
توانبخشي، فوق تخصص نفرولوژي، فوق 
تخصصهاي اطفال، متخصصين داخلي و 

ال که با بيمه قرارداد ندارند، اطف
متخصص راديوتراپي، داروخانه، 

آزمايشگاه، پزشکي هسته اي، متخصص 
 بيهوشي و مراقبتهاي ويژه

١٠ ١٢ ١٤ ١٦ 
معادل ماليات 

 ٨٨قطعي 

٤ 

جراح عمومي، ارولوگ، جراح زنان، جراح 
توراکس، متخصص پوست، فوق 

تخصص ريه، فوق تخصص گوارش، فوق 
صصي تخصص غدد، فوق تخ

روماتولوژي، فوق تخصص خون، 
راديولوژي، فيزيوتراپي، کايروپراکتورها، 
جراح اطفال، متخصص پروتزهاي دندان، 

 متخص ترميم و زيبايي دندان

١٢ ١٤ ١٦ ١٨ 
معادل ماليات 

 ٨٨قطعي 

٥ 

جراح پالستيک و زيبايي، متخصص 
قلب و عروق، جراح چشم پزشک، 

متخصص جراحي گوش و حلق و بيني، 
قلب، جراح عروق، جراح ارتوپد، جراح 

جراح اعصاب، جراح دهان و فک و 
صورت، جراح لثه، ارتودنتيست و 
 متخصص درمان ريشه دندان (اندو)

٨ ١٣ ١٨ ٢٠ ٢٣ 

 است. يدر فرم اظهارنامه الزام يو کد پست يدرج کد مل ـ٢
ن سط مساوي ماهانه تا پاياـق ٤ابقي در ـمراه اظهارنامه و مـبه صورت نقد به ه

ورت ـ% ماليات به ص٥٠شود. براي ساير مؤديان حداقل  تقسيط مي ١٣٩٠آبان ماه 
 ١٣٩٠قسط مساوي ماهانه تا پايان آبان ماه  ٤نقد به همراه اظهارنامه و مابقي در 

 شود. تقسيط مي
هاي  %) از اظهارنامه١٢قانون مالياتهاي مستقيم دوازده درصد ( ١٥٨ـ در اجراي ماده ١٠

به عنوان نمونه  ربط ذي ياتيرکل امور مالين دستورالعمل با نظر مديچوب ادر چار يميتسل
 خواهد شد. يدگيانتخاب و رس

 مؤدياني يبرا يد مقرر مانع از صدور برگ قطعيعدم پرداخت اقساط در سررس ـ١١
 که در چارچوب خوداظهاري نسبت به تسليم اظهارنامه در موعد مقرر اقدام کرده و به عنوان

نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا زمان اند  انتخاب نشده يدگيرس ينمونه برا
خ يم از تاريمستق ياتهايقانون مال ١٩٠مه مقرر در ماده يفوق، مشمول جر ٩مقرر در بند 

 نامه خواهند بود.يم اظهارمهلت تسل يانقضا
عنوان نمونه  ن دستورالعمل بوده و بهيط مقرر در ايکه حائز شرا ييها اظهارنامه ـ١٢
 گردند. يم يتلق يانتخاب نشوند قطع يدگيجهت رس
فوق به عنوان نمونه انتخاب و مورد  ١٠بند  يکه اظهارنامه آنها در اجرا مؤدياني ـ١٣

ت) ي(قبل از کسر معاف يات قطعيکه درآمد مشمول مال يدر صورت گيرند ميقرار  يدگيرس
اختالف داشته باشد مشمول حکم  درصد ١٥ش از يب مؤدي با رقم اظهار شده از طرف

 م خواهد بود.يمستق ياتهايقانون مال ١٩٤ماده 
 مؤديانک از يهر  يهرگاه طبق اسناد و مدارک مثبته به دست آمده برا ـ١٤

ت) به دست آمده با درآمد يات (پس از کسر معافيمشخص گردد درآمد مشمول مال
ات ين صورت ماليرد در ات) اختالف داي(پس از کسر معاف يات ابرازيمشمول مال

 ت مقررات مطالبه خواهد شد.يالتفاوت با رعا مابه
 ياز مشاغل پزشک يافتيدرهاي  مکلفند تعداد اظهارنامه ياتيادارات کل امور مال ـ١٥

 يک شهرستان و در تهران در سطح اداره کل، به سازمان نظام پزشکيرا در استانها به تفک
 ند.ياعالم نما
ط خاص در يکه بنا به شرا يفهرست پزشکان تواند مي يپزشک سازمان نظام ـ١٦  
خ يرا حداکثر تا تاراند  برخوردار بوده ١٣٨٨نسبت به سال  ياز درآمد کمتر ١٣٨٩سال 
 د.يکشور اعالم نما ياتيبه سازمان امور مال ١٥/٦/١٣٩٠

خود را جهت جلب مشارکت  يتمام تالش و مساع يسازمان نظام پزشک ـ١٧ 
 ياتيل اطالعات مالين تکمين دستورالعمل و همچنيت مفاد ايـه منظور رعاخود ب ياعضا

ال شناسنامه، کد يو سر ي، شماره سريشامل: کد مل يتياز جمله مشخصات کامل هو
دفاتر و اسناد و  يب به نگهداريو ... به عمل آورده و آنها را ترغ ي، شماره نظام پزشکيپست

 .»دنماي مي ١٣٩٠عملکرد سال  يمدارک برا
در پاسخ به شکايت شاکي، مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور،   

 ح داده است که:يتوض ١٠/٢/١٣٩١ ـ/د٤١٦٧/٢١٢حه شماره يموجب ال به
 نيب ياتيمال نامه توافقبه خواسته ابطال » اله عباس پور يول«ي ت آقايموضوع شکا« 

ر پاسخ شماره يوست تصوي، به پ»يکسازمان نظام پزش«و » کشور ياتيسازمان امور مال«
و  شود ميفرستاده  ياتيمال يص و حسابرسيخـدفتر تش ١٠/١٢/١٣٩٠ ـ /د٤٦٥٧٨/٢٣٢

 :دارد مير معروض يبه شرح ز
» مـتقيـياتهاي مسـانون مالـق« ١٥٨اده ـراي مـته، در اجـورت گرفـق صـتواف  

به انجام » ـام پزشکيسازمان نظ«و » سازمان امـور مالياتي کشور«بين  ٢٧/١١/١٣٨٠
اي و  به عنوان يک تشکل حرفه» سازمان نظام پزشکي«رسيده است که در اين راستا، 

دستورالعمل خود اظهاري درآمد مشمول «صنفي، با موضوع موافقت کرده و در 
، به شماره »اعضاي سازمان نظام پزشکي کشور ١٣٨٩ماليات و ماليات عملکرد سال 

نامه و دستورالعمل ياد شده، در  صادر شده است. توافق ١٤/٤/١٣٩٠/دـ ١١١٢٧/٢٣٠
راستاي تسهيل در انجام امور مالياتي جامعه پزشکي کشور و جهت اجراي اصل 
عدالت مالياتي بوده و براي هر يک از پزشکان کشور، از جمله شاکي پرونده ياد شده، 

انچه هر يک از پذيرش و يا عدم پذيرش مفاد آن جنبه اختياري دارد. از اين رو، چن
پزشکان بدون رعايت شرايط دستورالعمل ياد شده، نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي 

رابر مقررات ـي آنها بـامه مالياتـخود در مهلت قانوني اقدام کرده باشند، اظهارن
دگي ـالياتي مورد رسيـان ادارات امور ممأمورط ـتوس» ياتهاي مستقيمـانون مالـق«

تشخيص درآمد مشمول ماليات بر اساس رسيدگي به اظهارنامه  قرار گرفته است،
 ربط است. پزشک ذي

سازمان نظام : «اد شده صراحتاً مقرر شده است کهي) دستورالعمل ١٦در بند (
از درآمد  ١٣٨٩ط خاص در سال يکه بنا به شرا يفهرست پزشکان تواند مي، يپزشک
به سازمان  ١٥/٦/١٣٩٠خ يداکثر تا تاررا حاند  برخوردار بوده ١٣٨٨نسبت به سال  يکمتر

 »ند.يکشور اعالم نما ياتيامور مال
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ت يشده است، با رعا بيني پيشاد شده، ي) دستورالعمل ١٤ن، در بند (يهمچن
ات ابراز شده آنان ... با  يکه درآمد مشمول مال يالتفاوت از پزشکان ات مابهيمقررات، مال
 ته اختالف داشته است، مطالبه شود.شان طبق اسناد و مدارک مثب يدرآمد واقع
قانون « ١٥٨اد شده، برابر ماده يو دستورالعمل  نامه توافقن که ين، با توجه به ايبنابرا

کشور صادر شده،  ياتيسازمان امور مال يارات قانونيطه اختيو در ح» ميتقـمس ياتهايمال
کشور از حدود صالحيتها  به جهت عدم مخالفت آن با قانون و عدم خروج سازمان امور مالياتي

وان يقانون د« ١٩) ماده ١را مستند به بند ( يت شاکيخود، رد شکا يارات قانونياخت و
 »نمايد. ميدرخواست  ١٣٨٥مصوب » يعدالت ادار

 مديرکل دفتر تشخيص و حسابرسي ١٠/١٢/١٣٩٠/د ـ ٤٦٥٧٨/٢٣٢متن نامه شماره 
 ر است:يزز به قرار يکشور ن ياتيسازمان امور مال ياتيمال

، به خواسته يوان عدالت ادارياله عباسپور در د يول يه آقاييدر خصوص شکوا«
درآمد  يموضوع خوداظهار ١٤/٤/١٣٩٠ ـ/د١١١٢٧/٢٣٠ابطال دستورالعمل شماره 

 :رساند ميبه اطالع  يمشاغل پزشک ١٣٨٩ات عملکرد سال يات و ماليمشمول مال
سازمان امور  ٢٧/١١/١٣٨٠صوب م ميمستق ياتهايقانون مال ١٥٨طبق ماده ـ ١

 يکه مقتض يا جزئاً و در نقاطيکالً  ياتياز منابع مال يدر مورد بعض تواند ميکشور  ياتيمال
هاي  د که در سال بعد اظهارنامهيمه اول هر سال اعالم نمايمنتشره در ن يبداند طبق آگه

 يرده و فقط تعدادقبول ک يدگيم کرده باشند بدون رسيمزبور را که به موقع تسل مؤديان
قرار خواهد داد.  يدگيورد رسـن قانون ميو طبق مقررات ا يريونه گـاز آنها را به طور نم

از جمله سازمان  يو صنفاي  حرفه يتشکلها ين اساس سازمان متبوع با هماهنگيبر هم
را  ١٣٨٩ات عملکرد سال يات و ماليدرآمد مشمول مال يهارـطرح خوداظ ـينظام پزشک

 درآورده است. ءبه اجرا
صرفاً به منظور  يسازمان نظام پزشک يبا همکار يم دستورالعمل خوداظهاريتنظ ـ٢

دفاتر و اسناد  يب آنها به نگهداريت مفاد دستورالعمل و ترغيدر رعا ءجلب مشارکت اعضا
ک از يرش مفاد دستورالعمل و جدول آن توسط هريا عدم پذيرش يو مدارک است. پذ
ط مذکور در مفاد دستورالعمل از يت شراياست. در صورت عدم رعا ياريپزشکان کامالً اخت

ت يات، پرونده آنها با رعايم اظهارنامه و پرداخت ماليک از پزشکان در تسليطرف هر 
ط يخواهد شد و شرا يدگيرس ياتيم توسط ادارات امور ماليمستق ياتهايمقررات قانون مال

نخوهد داشت.  مؤدي ياتيبر پرونده مال يريثأچ تين ارتباط هيمذکور در دستورالعمل در ا
ن نشده است و ييپزشکان تع يبرا ياتيچ گونه مالين مطابق دستورالعمل مذکور هيبنابرا

ي ت آن مشمول خوداظهارياعالم شده است که در صورت رعا يط خوداظهاريصرفاً شرا
 »خواهد بود.

مقام  دس اسالم، قائمدر خصوص ادعاي مغايرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع مق
اعالم کرده  ٢٨/٤/١٣٩١ ـ٤٧٤١٩/٣٠/٩١حه شماره ينگهبان به موجب ال ير شورايدب

 است که:
 ١٣٨٩ات عملکرد سال يدرآمد مشمول مال يموضوع دستورالعمل خوداظهار«

عملکرد  يم برايمستق ياتهايقانون مال ١٥٨ماده  يدر اجرا يسازمان نظام پزشک ياعضا
 سازمان امور مالياتي کشور، در جلسه مورخ ١٤/٤/١٣٩٠مصوب  ١٣٨٩سال 

فقهاي معظم شوراي نگهبان، مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به  ٢١/٤/١٣٩١
 د:يگرد شرح ذيل اظهارنظر

 ياتيسازمان امور مال يات در مورد مذکور براين که اصل حق وضع ماليبا فرض ا
 »نشد.ين شرع شناخته مسلم باشد، مصوبه مذکور خالف مواز

اد شده با حضور رؤسا، مستشاران و يخ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه
دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده 

 .کند ميمبادرت  يصدور رأ به
 

 هيأت عمومي رأي
نامه شماره نگهبان به موجب  ير شوراين که قائم مقام دبياوالً: با توجه به ا

ات ين که اصل حق وضع مالياعالم کرده است که با فرض ا ٢٨/٤/١٣٩١ ـ٤٧٤١٩/٣٠/٩١
ن شرع يمسلم باشد، مصوبه مذکور خالف مواز ياتيسازمان امور مال يدر مورد مذکور برا
ن ييالت و آيقانون تشک ٨٧و ماده  ٨٤ماده  ٢ن مستند به تبصره يشناخته نشد. بنابرا

ابطال دستورالعمل مشترک  يبرا ي، موجب١٣٩٢مصوب سال  يت اداروان عداليد يدادرس
کشور از  يو سازمان نظام پزشک ياتيسازمان امور مال ١٤/٤/١٣٩٠ـ/د١١١٢٧/٢٣٠شماره 
 ن شرع وجود ندارد.يرت با موازيمغا يبعد ادعا

با اصالحات  ١٣٦٦م مصوب سال يمستق ياتهايقانون مال ١٥٨مطابق ماده  اً:يثان
ا جزئاً يکالً  ياتياز منابع مال يدر مورد بعض تواند ميکشور  ياتيسازمان امور مال« ،آن يبعد

که در  دينمامه اول هر سال اعالم يمنتشره در ن يبداند طبق آگه يکه مقتض يو در نقاط
 يدگيم نموده باشند بدون رسيمزبور را که به موقع تسل هاي مؤديان سال بعد اظهارنامه

 گيري طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي دادي از آنها را به طور نمونهقبول نموده و فقط تع
ار به سازمان امور يمذکور متضمن اعطاء اخت ين که ماده قانونينظر به ا» قرار خواهد داد.

 يبه صورت خوداظهار ياتيقبول اظهارنامه مال ين شرط براييبر تع يکشور مبن ياتيمال
 ياتيمال نامه توافقم، انعقاد يمستق ياتهايقانون مال ١٠٠ده ما ٥ي تبصره و از طرف باشد مين

ن مراتب فوق، يز کرده است، بنابرايقانون مذکور تجو ٩٥بند ج ماده  مؤديان يرا صرفاً برا
در خصوص عملکرد  يو سازمان نظام پزشک ياتيدستورالعمل مورد توافق سازمان امور مال

قانون  ١٠٠ماده  ٥و تبصره  ١٥٨مالياتي صاحبان حرف پزشکي که حکم ماده 
مالياتهاي مستقيم را توسعه داده است، مغاير صريح قانون و خارج از حدود اختيارات 

و  ١٢ماده  ١ود و به استناد بند ـش ميص داده شور تشخيـاتي کـسازمان امور مالي
، ١٣٩٢قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  ٨٨ماده 

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

 




