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مشاھده دادنامه ھیات عمومی

پیام رای:

متن دادنامه:

140009970905813163شماره دادنامه:0002256کالسه پرونده:

1400/12/03تاریخ دادنامه:درخواست ابطالنوع پرونده:

رای به ابطال مصوبهنتیجه رسیدگی:بھمن زبردستشاکی:

ھیات عمومیمرجع صدور رای:طرف شکایت:

مالیاتی (08)دسته بندی:

تبصرۀ 2 مادۀ 2 تصویبنامۀ شمارۀ 32336/ت 52882 ھـ مورخ 1395/3/19 ھیات محترممصوبه ھا:
وزیران درخصوص کسر ھمۀ مبالغ پرداختی پیمانکار دست اول خارجی به پیمانکار دست

دوم ایرانی ، از درآمد مشمول مالیات این پیمانکار خارجی ، در قراردادھای باال دستی نفت و
گاز وزارت نفت (شرکت¬ھای تابعه) با پیمانکار خارجی 32336 - ت - 52882 - ھـ ھیات

وزیران 1395/03/19 ماده 2 تبصره 2



تبصره 2 ماده 2 تصویب نامه شماره 32336/ت52882ھـ- 19/3/1395 ھیأت وزیران که مقرر داشته « حداقل در مواردی که منطبق بر وضعیت مقرر در تبصره 2 ماده 107 قانون

مالیاتھای مستقیم باشد، علی االطالق مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر می شود و مانده آن مشمول مالیات می گردد.»

متضمن ارائه تفسیری بدون دلیل از دایره شمول قانون بوده و اثر آن در ضرایب مالیاتی متعلق به ھر پیمان اعم از دست اول و دوم ظاھر می شود، بنابراین در حدی که متضمن
تفسیر مزبور است ابطال شد.

بسم هللا الرحمن الرحیم
شماره دادنامھ: 140009970905813163

تاریخ دادنامھ: 3؍12؍1400
شماره پرونده: 0002256

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بھمن زبردست

موضوع شکایت و خواستھ: ابطال تبصره 2 ماده 2 تصویب نامھ شماره 32336؍ت؍52882ھـ- 19؍3؍1395 ھیأت وزیران

     گردش کار: شاکی بھ موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 ماده 2 تصویب نامھ شماره 32336؍ت؍52882ھـ- 19؍3؍1395 ھیأت
وزیران را خواستار شده و در جھت تبیین خواستھ بھ طور خالصھ اعالم کرده است کھ:

  " بھ استحضار می رساند وفق تبصره 1 و تبصره 2 ماده 107 قانون مالیاتھای مستقیم مقنن چنین مقرر کرده کھ صرفاً آن قسمت از مبلغ قرارداد
کھ با رعایت ضوابط قانونی بھ مصرف خرید لوازم و تجھیزات می رسد، از درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خارجی کسر و مابقی مشمول مالیات
مقطوع گردد. با این ھمھ در تبصره 2 ماده 2 تصویب نامھ مورد اعتراض، در خصوص قراردادھای باالدستی نفت و گاز وزارت نفت ( شرکت ھای
تابعھ) با پیمانکار خارجی بدون رعایت شرط مذکور در تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات ھای مستقیم حکم شده کھ ھمھ مبالغ پرداختی پیمانکار دست
ً چنین حکمی مغایر تبصره 2 ماده 107 اول خـارجی بھ پیمانکار دست دوم ایرانی، از درآمـد مشمول مالیات این پیمانکار خـارجی کسر شود طبعا
قانون مالیاتھای مستقیم و از حیث برقراری معافیتی کھ بھ موجب قانون نیست ناقض اصل 51 قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات ھیأت وزیران
است و بر ھمین اساس درخواست ابطال این اطالق تبصره 2 ماده 2 تصویب نامھ مورد اعتراض در خصوص کسر ھمھ مبالغ پرداختی پیمانکار دست
اول خارجی بھ پیمانکار دست دوم ایرانی، از درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خارجی در قراردادھای باالدستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت ھای

تابعھ) با پیمانکار خارجی را  دارم. " 

  متن مقرره مورد شکایت بھ شرح زیر است:
  " شماره 32336؍ت528822ھـ-19؍3؍1395

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت
 ھیأت  وزیران در جلسھ 12؍3؍1395 بھ پیشنھاد شماره 40000؍3348؍200-9؍3؍1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بھ استناد ماده 107

اصالحی قانون مالیاتھای مستقیم مصوب 1394 آیین نامھ اجرایی ماده یاد شده را بھ شرح زیر تصویب کرد:
.......

ت و ھیات وزیرانلی دوقوقر حوما
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 ماده 2- ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمد حاصل از فعالیت در ایران، بھ شرح زیر تعیین می شود:
.......

تبصره 2- در قراردادھای باالدستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکتھای تابعھ) با پیمانکار خارجی، چنانچھ پیمانکار خارجی تمام یا بخشی از موضوع
قرارداد را بھ موجب مقررات مربوط بھ اشخاص ثالث بھ عنوان مجری یا پیمانکار دست دوم واگذار نماید مبالغ پرداختی بھ پیمانکاران دست دوم در
محاسبھ درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با نرخ مذکور در جزء (ب) ردیف 1 جدول موضوع این ماده بھ عنوان درآمد مشمول
مالیات تعیین می شود و چنانچھ پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد کسر مبالغ پرداختی بھ پیمانکار دست دوم مشروط بھ کسر و

وصول مالیات موضوع ماده 107 قانون در پرداختی ھای بھ پیمانکار دست دوم می باشد. " 

  علی رغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن بھ طرف شکایت تا زمان رسیدگی بھ پرونده در جلسھ ھیأت عمومی، پاسخی از طرف شکایت
واصل نشده است.

   ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍12؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و
دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بھ شرح زیر بھ صدور رأی مبادرت کرده است.

رأي هیأت عمومی

با توجھ بھ صراحت حکم مقرر در تبصره 2 ماده 107 قانون مالیاتھای مستقیم اصالحی مصوب سال 1394،در مواردی کھ
پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را بھ اشخاص حقوقی ایرانی بھ عنوان پیمانکار دست دوم واگذار
می نمایند، حسب مفاد قانون، صرفاً معادل مبالغی کھ برای تھیھ لوازم و تجھیزات مذکور در قرارداد دست اول کھ توسط پیمانکار
دست دوم خریداری می شود و با رعایت قسمت اخیر از تبصره (1) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می گردد، از پرداخت
مالیات بر درآمد معاف است و این در حالی است کھ براساس تبصره 2 ماده 2 تصویب نامھ شماره
32336؍ت52882ھـ-19؍3؍1395 ھیأت وزیران مقرر شده است کھ حداقل در مواردی کھ منطبق بر وضعیت مقرر در تبـصره
2 ماده 107 قانون مالیاتھای مستقیم باشد، علی االطالق مبالغ پرداختی بھ پیمانکار دست دوم در محاسبھ درآمد مشمول مالیات

پیمانکار دست اول کسر می شود و مانده آن 
طبق جزء (ب) ماده 1 جدول موضوع این ماده مشمول مالیات می گردد و حکم فوق عمالً بھ معنای ارائھ تفسیری بدون دلیل از
دایره شمول قانون بوده و اثر آن در ضرایب مالیاتی متعلّق بھ ھر پیمان اعم از دست اول و دوم ظاھر می شود. بنا بھ مراتب
فوق، تبصره 2 ماده 2 تصویب نامھ شماره 32336؍ت52882ھـ-19؍3؍1395 ھیأت وزیران در حدی کھ متضمن تفسیر مزبور
است،  خارج از حدود اختیار و مغایر با تبصره 2 ماده 107 قانون مالیاتھای مستقیم اصالحی مصوب سال 1394 بوده و مستند بھ

بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 
                                                             حکمتعلی مظفري

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداري
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