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مشاھده دادنامه ھیات عمومی

پیام رای:

متن دادنامه:

140109970905810114شماره دادنامه:0001476کالسه پرونده:

1401/01/20تاریخ دادنامه:درخواست ابطالنوع پرونده:

رای به ابطال مصوبهنتیجه رسیدگی:بھمن زبردستشاکی:

ھیات عمومیمرجع صدور رای:وزارت امور اقتصادی و داراییطرف شکایت:

مالیاتی (08)دسته بندی:

مصوبه ھا:
طال جزء (ث) و جزء (ح) مادۀ 2 دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پایانه ھای فروشگاھی و سامانه

مودیان مصوب 1398/7/21 صادره به شمارۀ 29716 مورخ 1399/3/13 29716 وزارت امور اقتصادی

و دارایی 1399/03/13 بند جزء ث ماده 2 جزء ث 
طال جزء (ث) و جزء (ح) مادۀ 2 دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پایانه ھای فروشگاھی و سامانه

مودیان مصوب 1398/7/21 صادره به شمارۀ 29716 مورخ 1399/3/13 29716 وزارت امور اقتصادی

و دارایی 1399/03/13 ماده 2 جزء ح

جزء (ث) و (ح) ماده 2 دستورالعمل شماره 29716-13/3/1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی که شروط اضافی بر آن دسته از مودیانی تحمیل می کند که مطابق قانون از ارائه دفاتر و اسناد موضوع قانون

مالیاتھای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف ھستند، ابطال شد.

بسم اهللا الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810114

تاریخ دادنامه: 20؍1؍1401
شماره پرونده: 0001476

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداري

شاکی: آقاي بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ث) و (ح) ماده 2 دستورالعمل شماره 29716 مورخ13؍3؍1399 وزارت امور اقتصادي و دارایی

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء (ث) و (ح) ماده 2 دستورالعمل شماره 29716 مورخ13؍3؍1399 وزارت امور اقتصادي و دارایی را
خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که:

  " به استحضار می رساند: وفق ماده 20 قانون پایانه هاي فروشگاهی و سامانه مودیان، یعنی مودي به شرط رعایت تمامی تکایف مقرر در این قانون و استفاده از نرم افزارهاي
حسابداري مورد تایید کارگروه راهبري سامانه مودیان، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارك موضوع قوانین مالیات هاي مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شده است و
دستـورالعمل مصوب وزیـر امـور اقتصادي و دارایی نیز باید بـدون افـزودن هیچ شرط اضافی، تنها چهارچوب این امـر را مشخص کند. با این همه در دو جـزء از دستورالعمل
مـذکور تکالیف اضافه اي مقرر شده که هیچ ضرورتی هم در وضعشان نیست و تنها می توانند مـودیانی را که تمام تکالیف مقرر در قانون را رعایت نموده و از نرم
افزارهاي حسابداري مورد تایید کارگروه راهبري سامانه مودیان نیز استفاده کرده اند از حقوق قانونی شان محروم کنند و باعث اتالف وقت و منابع مالی سازمان امور مالیاتی
شوند. در حالی که مودي اي که از نرم افزارهاي حسابداري مورد تایید کارگروه راهبري سامانه مودیان استفاده می کند و قرارداد خرید و پشتبیانی سالیانه این نرم افزارها را هم
که نشان دهنده اعتبار نسخه نرم افزار مورد استفاده است در سوابقش دارد و می تواند به سازمان مالیاتی ارائه کند و سازمان هم هر زمان خواست به سادگی اعتبار نرم افزار
حسابداري مورد استفاده را احراز کند. معلوم نیست بر اساس چه ضرورتی و با چه مستند قانونی اي باید چنین تکالیفی را آن هم باتعیین مواعدي که به حکم مقنن نیست، مقرر

نمود که تنها اثرش افزایش احتمال محرومیت مودي از حقوق قانونی اش خواهد بود.
 اصوًال هنگامی که سازمان مالیاتی حتی هنگام درخواست از مودي جهت ارائه دفاتر یا اسناد و مدارك جهت رسیدگی نیز می تواند قید کند که در صورت ارائه تاییدیه شرکت
معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداري در دوره مورد نظر دیگر نیازي به ارائه دفاتر یا اسناد و مدارك نیست. اگر مودي تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم
افزار حسابداري از طریق کارپوشه را تا قبل از انقضاي مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن سال ارائه  نکرد ولی پیش از ابالغ سازمان مالیاتی جهت ارائه دفاتر یا اسناد و مدارك
براي رسیدگی چنین تاییدیه اي را ارائه نمود دیگر چه نیازي به ارائه دفاتر یا اسناد و مدارك است؟ آیا مقنن ارائه دفاتر یا اسناد ومدارك همه مودیانی که با رعایت تمامی
تکالیف مقرر در این قانون از نرم افزارهاي حسابداري مورد تایید کارگروه راهبري سامانه مودیان استفاده نموده اند را ضروري ندید یا فقط مودیانی که عالوه بر این دو شرط
قانونی حتمًا تا قبل از انقضاي مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال، تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداري را هم از طریق کارپوشه را ارائه کرده اند. لذا
درخواست ابطال دو جزء (ث) و (ح) ماده 2 دستورالعمل مورد اعتراض را به دلیل مغایرت با ماده 20 قانون پایانه هاي فروشگاهی و سامانه مودیان و نیز خروج از حدود

اختیارات وزیر امور اقتصادي و دارایی دارم." 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
  " شماره 29716- 13؍3؍1399
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دیوان عدالت اداری - تھران - بزرگراه ستاری - بلوار شھید مخبری - نبش خیابان ایران زمین - ساختمان دیوان عدالت اداری - تلفن: داخلی 7535) 021 - 51200)

  دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پایانه هاي فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 21؍7؍1398

.........

  ماده 2)	مودیانی که تمامی تکالیف مقرر در قانون را به شرح زیر رعایت نموده و از نرم افزار حسابداري استفاده می کنند، از ارائـه دفاتر یا اسنـاد و مـدارك مـوضوع قوانین
مالیات هاي مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی می باشند:

............

بند (ث): تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداري از طریق کارپوشه را تا قبل از انقضاي مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی آن سال ارائه نموده باشد.

................ 

بند (ح): قبل از شروع سال مالی یا ظرف یک ماه از تاریخ تاسیس (براي اشخاص حقوقی) یا فعالیت (براي اشخاص حقیقی) حسب مورد مراتب استفاده از نرم افزار حسابداري را
از طریق کار پوشه به سازمان	اعالم نموده باشد. این اعالم تا زمانی که مودي نسبت به تغییر نرم افزار حسابداري خود اقدام ننماید در سنوات بعد نیز معتبر می باشد.- وزیر امور

اقتصادي و دارایی " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادي و دارایی به موجب الیحه شماره 214341؍91- 15؍12؍1400 توضیح داده است که:
  " با استناد به ماده 26 قانون پایانه هاي فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور حصول اطمینان از عملکرد مودیان مالیاتی، سازمان می تواند از خدمات شرکت هاي معتمد ارائه
دهنده خدمات مالیاتی استفاده نماید و با عنایت به اینکه تهیه و استفاده از نرم افزار حسابداري مالیاتی جزئی از تکالیف و عملکرد مودیان بوده که احاله تایید نرم افزار حسابداري
جایگزین دفاتر قانونی بر عهده شرکت هاي مذکور به عنوان مرجع تایید کننده عملکرد مودیان جهت ثبت رویدادهاي مالی با استفاده از نرم افزارهاي حسابداري مورد تایید
سازمان امور مالیاتی در مواردي که مودي از خدمات شرکت هاي معتمد استفاده می نماید کامًال منطبق با قانون بوده و چگونگی ارتباط شرکت هاي معتمد با سازمان و مودیان به
موجب آیین نامه ماده 26 قانون فوق الذکر می باشد و تصمیم سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر موکول کردن فرآیند تایید نرم افزارهاي مورد اشاره هیچ تعارضی با قانون
مرتبط ندارد. همچنین با اتخاذ مالك از بند 2 ماده 26 آیین نامه ماده 95 قانون مالیات هاي مستقم بار تکلیف تایید نرم افزار حسابداري جایگزین دفاتر قانونی مشابه اداره ثبت

شرکت ها، به عهده شرکت هاي معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی موضوع بند (ج) ماده 1 قانون مذکور به عنوان بازوي اجرایی سازمان نهاده شده است.
 درباره بند (ح) دستورالعمل یاد شده مودیان مربوطه به موجب بند 9 ماده 16 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات هاي مستقیم، در زمان تعیین نرم افزار حسابداري
ملزم به اعالم اداره امور مالیاتی می باشند و در غیر این صورت تخلف محسوب می شود. بنابراین استفاده از نرم افزارهاي قبلی مورد تایید سازمان، تا زمان تغییر نرم افزار کماکان
معتبر بوده از این رو، مهلت تعیین شده جهت اعالم مراتب استفاده از نرم افزار حسابداري براي اشخاص حقوقی و حقیقی با راه اندازي سامانه مودیان به صورت کامًال هوشمندانه
موجب شفافیت تبادالت اقتصادي اشخاص مشمول بوده و عدم تضییع حقوق حقه آنها می باشد و هیچ تداخلی با تکالیف اشخاص مشمول با سازمان امـور مالیاتی کشور نخواهد
داشت. با عنایت بـه مراتب فوق، با عنایت بـه اینکه دستـورالعمل یاد شده در راستـاي اجراي قانون تهیه و ابالغ شده است و هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و در حدود

اختیارات قانونی نیز وضع شده است، رد شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد."

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در تاریخ 20؍1؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان
تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأي مبادرت کرده است.

رأي هیأت عمومی
براساس مفاد ماده 20 قانون پایانه هاي فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال 1398 امتیاز خاصی براي مؤدیانی در نظر گرفته شده است که تمامی تکالیف
مندرج در این قانون را رعایت نموده و از نرم افزارهاي حسابداري مورد تأیید کارگروه راهبري سامانه مؤدیان استفاده می نمایند و آن امتیاز مستثنی شدن از
ارائه دفاتر و اسناد و مدارك موضوع قانون مالیاتهاي مستقیم است و با عنایت به اینکه برمبناي بند (ح) ماده 1 قانون مزبور، اعضا و وظایف کارگروه راهبري
سامانه مؤدیان مشخص شده است، بنابراین مفاد بندهاي (ث) و (ح) ماده 2 دستورالعمل شماره 29716-13؍3؍1399 وزارت امور اقتصادي و دارایی از آن
جهت که اوالً: برخالف مفاد قوانین یادشده، شروطی اضافی را براي نرم افزارهاي حسابداري تعیین نموده است و ثانیًا: درخصوص موضوعی اتّخاذ تصمیم کرده
است که طبق ماده 20 قانون مذکور، حدود و ثغور آن (و اموري مانند لزوم کسب تأییدیه شرکت معتمد یا مقدمه دیگر و تعیین زمان و تاریخ) باید توسط
کارگروه راهبري سامانه مؤدیان مشخص شود و نه مرجع وضع مصوبه که براساس مفاد ماده 20 قانون صرفًا وظیفه تشخیص و تعیین افراد مشمول را داشته،
بنابراین بندهاي مزبور خالف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت

اداري مصوب سال 1392 ابطال می شوند./

 
                                                             حکمتعلی مظفري

                                                        رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداري
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