
 

 صفحه كنندهدستگاه اجراء تاريخ تصويب وحدت رويه) اءعنوان مندرجات (قوانين و مقررات و مصوبات آر

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه ١٢١٨رأي شماره 

 سازمان امور مالياتي كشور ٧/٢/١٣٨٨ـ ١١٨٣٩شماره 
 ١ سازمان امور مالياتي كشور ١٤/٧/١٣٩٣

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع صالحيت ديوان ١٢٤٩اره رأي شم

الزحمه  در رسيدگي به دعاوي به طرفيت سازمان امور مالياتي به خواسته پرداخت حق 

 شركت در جلسات هيأت حل اختالف مالياتي

 ٢ شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري ١٤/٧/١٣٩٣

 لت اداري، موضوع نحوه پرداخت پاداشهيأت عمومي ديوان عدا ١١٢٨رأي شماره 

 پايان خدمت بازنشستگي
 ٣ شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري ٧/٧/١٣٩٣

 هاي فني و اعتباري  طرح كمك«در خصوص تغيير دستگاه اجرايي نامه  تصويب

 »هاي توليدي صادرات گرا در سواحل جاسك ـ گواتر براي ايجاد و توسعه مجتمع
٢٧/٧/١٣٩٣ 

 نعت، معدن و تجارت صوزارت 
ريزي و نظارت راهبردي  معاونت برنامه

 جمهور رئيس
٤ 

 ) ١٠نامه اجرايي ماده ( ) اصالحي آيين٢) و (١هاي شماره ( اصالح جدول

 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
٢٧/٧/١٣٩٣ 

 ريزي وزارت كشور ـ معاونت برنامه
 جمهور و نظارت راهبردي رئيس 

 ري اسالمي ايرانبانك مركزي جمهو
٤ 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  ١١/٦/١٣٩٣ هجري شمسي ١٣٩٤هاي تقويم رسمي سال  تعيين مناسبت
 شوراي فرهنگ عمومي

٤ 

 
 

 

 

 

 ٤/٨/١٣٩٣                                                                      ٩٠/١٢٧٠ره هـ/شما
 ٩٠/١٢٧٠: روندهالسه پک     ١٢١٨ :ماره دادنامهش    ١٤/٧/١٣٩٣: خ دادنامهتاري

 يوان عدالت اداريد يأت عموميه :مرجع رسيدگي
 ن زادهيريغالمرضا ش يآقا :يشاك

سازمان  ٧/٢/١٣٨٨ـ١١٨٣٩ابطال بخشنامه شماره  :موضوع شکايت و خواسته
 کشور ياتيامور مال

 ـ١١٨٣٩ابطال بخشنامه شماره  يبه موجب دادخواست يشاک :گردش کار
ن خواسته اعالم ييرا خواستار شده و در جهت تب کشور ياتيسازمان امور مال ٧/٢/١٣٨٨

 کرده است که:
 با سالم:«

مستقيم  قانون مالياتهاي ١٨٧احتراماً، جهت نقل و انتقال رسمي موضوع ماده 
کند که عالوه از اخذ استعالم از دفترخانه  ديان الزام ميؤخوانده به مالکان و م

نامه و کد رهگيري از مشاورين امالک  کننده سند، نسبت به تهيه مبايعه تنظيم
قيام نمايند. اين جانب يا هر مالک ديگري بنا به ضرورتها و مصلحت، شايد الزاماً 

نامه و مراجعه به مشاورين امالک اقدام نماييم.  نخواهيم نسبت به تهيه مبايعه
نامه عادي و اخذ کد  تنظيم مبايعه صراحت قانوني نيز مبني بر الزام متعاملين به

 رهگيري وجود ندارد.
ن را يون بنگاه به طرفيسيناخواسته، کم يها ينهل هزياقدام خوانده موجبات تحم

 نمايد. در مراجعه به خوانده پس از اخذ استعالم از دفترخانه، خوانده صدور مفاصاحساب مي
قواعد آمره  ين موضوع منافيا داند، ين امالک ميمشاور يريرا منوط به داشتن کد رهگ

 ياسناد رسم ميل تنظيقانون نحوه تسه ياز اجرا يريدر معامالت و به واقع عمالً جلوگ
 ٧/٢/١٣٨٨ ـ١١٨٣٩ابطال بخشنامه شماره  يد. لذا تقاضاينما يم ١٣٨٥مصوب سال 

 ».نمايد ميبودن اقدام خوانده مربوطه را  يرقانونياعالم غ
 ر رفع نقصي که توسط اداره کل هيأت عمومي ديوان عدالتمتعاقباً در پاسخ به اخطا

 يشاک يبرا ١٣٨٥مصوب سال  يوان عدالت اداريقانون د ٣٨ماده  يو در اجرا يادار
ثبت  ٢١/١٢/١٣٩٠ ـ ٥٨٠١٧٦٩که به شماره اي  حهيبه موجب ال يارسال شده بود، و

 شده اعالم کرده است که: يأت عموميکاتور هيدفتر اند

 ١٣٩٣اه ـم هشـتم آبان شنبهپنج

 ٢٠٢٨٩ شماره سال هفتادم 

 ها ها ـ آئيننامه ـ  عهدنامه  هاي قضائي ـ رويه مذاكرات �لس شوراي اس�ميـ  قوان� شامل :      

    هيهاگها و آ ها ـ اساسنامه نامه ها ـ تصميم نامه تصويب                    نتوما ١٠٠تك شماره

)٧٢٦( 
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 با سالم:«
 ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠١٩٨و شماره پرونده  ٩٠/١٢٧٠احتراماً، در خصوص پرونده کالسه 

 :دارد ميمعروض  يله در فرجه قانونين وسيه رفع نقص، بديعطف به اخطار و
 يم اسناد رسميل تنظير با قانون نحوه تسهيمغا ٧/٢/١٣٨٨ ـ١١٨٣٩بخشنامه   ـ١

 است. ١٣٨٥مصوب سال 
 »قانون ثبت است. ٤٧و  ٤٦ر با مواد يمغا الذکر فوقمه بخشنا ـ٢

 ر است:يمتن بخشنامه مورد اعتراض به قرار ز
 

 بخشنامه
 

 م ١٨٧ ٨٨ ٠١١
 

 امور مالياتي شهر تهران نفعان مخاطبين اصلي ذي

 امور مالياتي استان تهران

 اداره کل امور مالياتي ....

 کد رهگيري امالک و مستغالت موضوع

نامه شماره  تصويب ٦در خصوص اجراي بند  ١٢/١١/١٣٨٧ـ ١١٦٤٣٨نامه شماره پيرو بخش

قانون اساسي جمهوري  ١٣٨کميسيون موضوع اصل  ٢١/١٠/١٣٨٧ـ  ک٤١٦٣٢/ت١٩٠٣٢٨

اسالمي ايران، با توجه به برخي مشکالت اجرايي در ارائه کد رهگيري معامالت امالک و مستغالت 

ياد شده مقرر  نامه تصويب ٤فاتر اسناد رسمي مندرج در بند توسط اشخاص و با عنايت به تکاليف د

کد رهگيري مربوط را در استعالمهاي موضوع ماده  ربط ذيدارد، مادامي که دفاتر اسناد رسمي  مي

نمايند، در مواردي که انتقال امالک و مستغالت بر اساس احکام قطعي دادگاهها،  قانون درج نمي ١٨٧

قهري (ارث)، ستاد اجرايي فرمان امام(ره)، و يا انتقال از طريق تعاونيهاي واگذاري از طريق انتقال 

پذيرد، نقل و انتقاالت مربوط به شهرداريها، اجرائيات ثبت و  مسکن به اعضاي مربوطه صورت مي

 ربط ذينهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين ساير مواردي که با تشخيص رئيس امور مالياتي 

، پذيرد، در صورت عدم ارائه کد رهگيري راجعه به دفاتر مشاوران امالک صورت  ميمعامالت آنها بدون م

 قانون مالياتهاي مستقيم توسط ادارات امور مالياتي بالمانع است. ١٨٧صدور گواهي موضوع ماده 

ـ رئيس کل سازمان امور  مديران کل امور مالياتي مسؤول حسن اجراي اين بخشنامه مي باشند.

 »کشور مالياتي

در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور، 
 ح داده است که:يتوض ٢١/٤/١٣٩١ ـ /د٢١٢ـ١٥٣٢٢حه شماره يموجب ال به

و اعالم  ٧/٢/١٣٨٨ ـ١١٨٣٩ت نامبرده ابطال بخشنامه شماره يموضوع شکا«
م کد يم به تقديمستق ياتهايقانون مال ١٨٧ان موضوع ماده يدبودن الزام مؤ يرقانونيغ

ن که يعنوان شده است. با توجه به ا ياتين امالک جهت مفاصا حساب ماليمشاور يريرهگ
 ـ ک٤١٦٣٢/ت١٩٠٣٢٨نامه شماره  يبتصو ٤مندرج در بند  يف دفاتر اسناد رسميتکال
ت دفاتر اسناد يبر ممنوع يمبن يقانون اساس ١٣٨ون موضوع اصل يسيکم ٢١/١٠/١٣٨٧
منجر به بروز  يريهر گونه معامالت امالک و مستغالت بدون کد رهگاز ثبت  يرسم

معامالت مذکور شده  يريو ارائه کد رهگ نامه تصويبهمان  ٦بند  يدر اجرا يمشکالت
که دفاتر  يان صادر شده و ماداميدمؤ يالت براياست، بخشنامه مزبور جهت ارائه تسه

 قانون مالياتهاي ١٨٧مهاي موضوع ماده ربط کد رهگيري مربوط را در استعال اسناد رسمي ذي
اد شده را يقانون  ١٨٧موضوع ماده  يصدور گواه يند، در مواردينما ينميم درج مستق

س يصدرالذکر با توجه به نظر رئ نامه تصويببالمانع دانسته است،  يريبدون ارائه کد رهگ
 نامه صويبتبه موجب  ٢٩/٩/١٣٨٨ران در جلسه يأت وزيتوسط ه ياسالم يمجلس شورا

 اصالح شد از جمله موارد اصالح که به موجب ٩/١٠/١٣٨٨هـ ـ ٤٣٦٧٢/ت١٩٧٢٨٤شماره 
 نامه تصويب ٤ن بند يگزيل جاين است که متن ذير صورت گرفته ايبند (ب) مصوبه اخ

ا ين يمکلفند در زمان ثبت معامالت راجع به ع يدفاتر اسناد رسم«ين شده است شيپ
ت اشخاص يره هويع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غيم از بمنفعت امالک و مستغالت اع

له سازمان ثبت احوال کشور و شناسه يکه به وس يرا با شماره مل يو حقوق يقيحق
رد، يگ يار قرار ميکه توسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در اخت ياشخاص حقوق

که سازمان  يبيرا به ترتاد شده يند و اطالعات معامالت ين و مقررات احراز نمايطبق قوان
ن کرده و ييقانون برنامه چهارم توسعه تع ١٣١ثبت اسناد و امالک کشور بر اساس ماده 

ستم به سامانه ين سيق ايند تا از طريسازمان وارد و ثبت نمااي  انهيستم رايدر س کند مي
  »هوشمند امالک و مستغالت منتقل شود.

و مواد  يم اسناد در دفاتر اسناد رسميتنظل يبا قانون تسه يرتيبخشنامه مزبور مغا
 يم سند رسميرا که افراد اجبار به تنظيقانون ثبت اسناد و امالک ندارد. ز ٤٧و  ٤٦
قانون  ٤٨از جمله با توجه به حکم مقرر در ماده (ل يکه به هر دل يبلکه زمان شوند مين

، گيرد مي يرسم م به ثبت سند انتقال در دفاتر اسناديتصم نفع ذيرالذکر) شخص ياخ
حسب حکم مقرر  يدار در پاسخ به استعالم دفتر اسناد رسم تيصالح ياتياداره امور مال

 کد رهگيري ارائه نمايد. ١٨٧نامه ياد شده براي صدور گواهي موضوع ماده  تصويب ٦در بند 
 قانون مالياتهاي مستقيم مکلف به مطالبه کد رهگيري ثبت معامله در سامانه ثبت معامالت
امالک و مستغالت کشور است. از آن جا که به مقررات معتبر در زمان صدور بخشنامه 

) استناد شده و مفاد آن ٢١/١٠/١٣٨٧ ـ ک٤١٦٣٢/ت٩٠٣٢٨٠شماره  نامه (تصويب
ست، بلکه صرفاً بازگوکننده مفاد يان نيدمؤ ينفسه متضمن قواعد آمره برا يبخشنامه ف

 يت شاکي، شکانامه تصويب ٤ن که با اصالح بند يا اد شده است و با توجه بهي نامه تصويب
ن و مقررات يرت بخشنامه مذکور با قوانياست، به لحاظ عدم مغا يفاقد محمل قانون

 »را دارد. يت شاکيو رد شکا يدگيرس يشده، استدعاياد
اد شده با حضور رؤسا، مستشاران و يخ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه

ت آراء به شرح آينده ي، با اکثريد. پس از بحث و بررسـل شيان تشکويب دـدادرسان شع
 .کند ميمبادرت  يبه صدور رأ

 
 هيأت عمومي رأي

نامه شماره  تصويب ٤با توجه به اين که بخشنامه مورد اعتراض بر مبناي بند 
قانون اساسي  ١٣٨کميسيون موضوع اصل  ٢١/١٠/١٣٨٧ک ـ ٤١٦٣٢/ت١٩٠٣٢٨

 ٢/٦/١٣٨٨هـ/ب ـ ٢٥٨٨٢/٣١١مذکور مطابق نظر شماره  صادر شده است و مصوبه
االثر اعالم  ملغي قانون اساسي ١٣٨و  ٨٥رئيس مجلس شوراي اسالمي در اجراي اصول 

کايت رفع اثر نشده است و بخشنامه مارالذکر با ـنامه مورد شـده است ولي از بخشـش
مصوب  اد رسميـاسن اد در دفاترـسهيل تنظيم اسنـقانون ت ٢و ماده  ١اده ـبند ج م
مغايرت  ١٣٨٠مصوب سال  مالياتهاي مستقيم قانوناصالحي  ١٨٧و ماده  ١٣٨٥سال 

سازمان امور مالياتي کشور، خالف  ٧/٢/١٣٨٨ـ ١١٨٣٩دارد، لذا بخشنامه شماره 
 ١الذکر و از حدود اختيارات مرجع تصويب آن خارج است و مستند به بند  قوانين فوق

مصوب سال  تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نونقا ٨٨و ماده  ١٢ماده 
 شود. ، ابطال مي١٣٩٢

 رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
 


