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 28/11/98 تاریخ ( 1دستور جلسه شماره ) –مقررات  شناسه

 عنوان 

ـ( تبصره )  13مبداء زمان اجرای ماده بررسی  پذیرش هزینه تنزیل در خصوص  97( قانون بودجه سال 5اصالحیه آیین نامه بند )ه

  اسالمی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتیاسناد خزانه 

مرجع طرح 

 موضوع

ساختمانی،      شرکت های  سانی   سندیکای  شرکت های پخش دارو و مکمل های ان سیون حقوقی و حمایت های  ، ایران انجمن  کمی

 قضایی و مقرراتی اتاق ایران 

 شرح دستور

سال دولت موظف گردید اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه ،سنواتیبودجه  وانینق 5طبق بند )هـ( تبصره 

 التفاوتمابه کشاورزی،( استراتژیک) راهبردی محصوالت تضمینی خرید ای،سرمایه هایدارایی تملک هایطرح)را صادر و به طلبکاران 

 مطالبات و سالمت پایه بیمه هایسازمان هایبدهی تادیه کشاورزی، محصوالت بیمه فروش، قیمت با محصوالت تضمینی قیمت

فعاالن بخش با  حساب بودجه، اقدام به تسویه ولت با عنایت به این بند از قانوندر این ارتباط، د 1واگذار کند.، (برق تولیدکنندگان

مشکالت و ایراداتی را به همراه داشت. از این جمله که سازمان امور مالیاتی از پذیرش هزینه  ،نمود، لیکن انتشار این اسنادخصوصی 

نمود و دارندگان اسناد خزانه اسالمی، عالوه بر تاخیر نه قابل قبول مالیاتی خودداری میهای مالی مترتب بر اوراق بدهی به عنوان هزی

در دریافت مطالبات خود و با از دست دادن درصدی از مبلغ اسمی این اوراق در هنگام فروش در بازار غیررسمی، مالیات این مابه 

 التفاوت و تنزیل را نیز باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت می نمودند. 

و  95ی هادر طی سال بخش خصوصی وق، مشکالت اسناد خزانه اسالمی در دستور کار شورای گفتگوی دولت وبا عنایت به مطالب ف

نامه آیین، 97با پیگیری های به عمل آمده از سوی دبیرخانه و وزارت امور اقتصادی، در مهر ماه سال قرار گرفت و در نهایت  96

های ناشی از تنزیل اوراق هزینه"این آیین نامه اینگونه مقرر شد که  13اده ماصالح گردید و به موجب  5اجرایی بند )هـ( تبصره 

بهادار اسالمی اعم از اسناد خزانه اسالمی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسالمی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد در 

مدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های بابت درآصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت 

ق.م.م صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت  147است، به استناد ماده پیمانکاری مستقیما به آن ها واگذار شده 

 ؛"شود. به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار و حداکثر معادل سود مورد انتظار عقود

با این استناد که  (2)پیوست شماره، 18/09/97مورخ  131/97/200بخشنامه شماره لیکن سازمان امور مالیاتی طی  (1)پیوست شماره

روز پس از درج در روزنامه رسمی الزم االجرا می باشد، اعالم نموده که هزینه تنزیل اسناد خزانه اسالمی در  15آیین نامه ابالغی 

ل این هزینه به عنوان هزینه قاب  10/08/97از تاریخ  امکان پذیر است و به عبارت دیگر حساب مالیاتی صرفاً براساس مقررات مربوطه

های اجرایی قوانین بودجه کل کشور مصوب هیأت وزیران در حالیکه آیین نامه( 3)پیوست شمارهقبول مالیاتی مورد پذیرش می باشد؛ 

                                                           
صره   هبند  1 سناد  دولت،: 97قانون بودجه  5تب سالمی  خزانه ا سید    با و خرید قدرت حفظ با ا   خرید ای،سرمایه  هایدارایی تملک هایطرح) طلبکاران به و صادر  را سال سه  تا سرر

ضمینی  صوالت  ت ستراتژیک ) راهبردی مح شاورزی، ( ا ضمینی  قیمت التفاوتمابه ک صوالت  ت صوالت  بیمه فروش، قیمت با مح شاورزی،  مح   پایه بیمه هایسازمان  هایبدهی تادیه ک

  کشور کل سنواتی هایبودجه قوانین در اسناد این اصل بازپرداخت. کند واگذار ریال( 95.000.000.000.000) میلیارد هزار پنج و نود سقف تا( برق تولیدکنندگان مطالبات و سالمت

 .نماید اقدام آن سویهت به نسبت قانون این( 8) جدول و مربوطه فصل ردیفهای اعتبارات محل از است موظف کشور کل داریخزانه و شودمی بینیپیش
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باید قابل تسری به کل سال مالی باشد و از ابتدای سال مالی کاشف از اراده واقعی قانون گذار از ابتدای تصویب قانون می باشد و لذا 

 ینه قابل قبول محسوب شود.به عنوان هز 97

سندیکای شرکت های ساختمانی، انجمن شرکت های پخش دارو و مکمل های انسانی ایران و کمیسیون با عنایت به مطالب فوق، 

اصالحیه  13اجرای ماده مبدا زمان  درخواست نموده اند تا اصالح 12حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق ایران از کمیته ماده 

در خصوص پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسالمی به عنوان هزینه قابل قبول  97( قانون بودجه سال 5آیین نامه بند )هـ( تبصره )

 در دستور کار قرار گیرد.  مالیاتی

ایرادات و 

مشکالت 

 مطروحه

صالحیه  13ماده  .1 سال   آیین نامه،  ا ست،   97برای قانون بودجه  سال  احکام لذا باید بوده ا و آیین نامه   97مربوط به قانون بودجه 

 از ابتدای همان سال قابلیت اجرا داشته باشد. آن،

ــ اصالحیه آیین نامه . 2 در روزنامه رسمی منتشر شده است و پذیرش هزینه تنزیل به عنوان      97قانون بودجه سال   5تبصره   بند هــ

ست و نرخ حفظ قدرت خرید، بند دیگری  صالحیه  هزینه قابل قبول مالیاتی تنها یک بند آن ا سازمان امور مالیاتی در    در ا ست ولی  ا

شار آیین نامه در رو  15مورد هزینه تنزیل،  ستگاه اجرایی   روز پس از انت سمی را زمان اجرای آیین نامه مدنظر قرار داده ولی د زنامه ر

 دیگر مانند وزارت راه و شهرسازی در مورد اجرای حفظ قدرت خرید، این بند را از ابتدای سال اجرا نموده است. 

  97مربوط به ابتدای سال ی تنزیل هزینه ها ،به تبع آنماهه اول سال به اشخاص داده شده و  6در  بیشتر اسناد خزانه اسالمی. 3

 است. 

براساس قانون توسعه ابزارها، درآمد حاصل از خرید و فروش اوراق مالی اسالمی معاف از مالیات می باشد، لذا از آنجایی که درآمد . 4

باشند، به عنوان هزینه اگر هزینه ای نیز متحمل شده راق است، مشمول مالیات نمی گردد، ها خرید و فروش اوکسانی که شغل آن

صرفاً این اسناد برای تامین مالی آن ها می باشد شود، لیکن شغل پیمانکاران، معاف از مالیات نیست و قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی

 نامه همآیین 13ده است که در متن ماده و هزینه های مالیاتی آنان با همین استدالل به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته ش

 تصریح شده است. به این مورد

بندی جمع

جلسه 

کارگروه 

 تخصصی

 

ضوع در    صی کمیته ماده      مو ص سه کارگروه تخ ضور نمایندگان دبیرخانه کمیته ماده   15/11/98در تاریخ  12جل ، معاونت  12و با ح

سازمان برنامه و بودجه، کم      صادی و دارایی،  ست جمهوری، وزارت امور اقت سیون حقوقی    حقوقی ریا سیون احداث اتاق ایران، کمی ی

تمانی و شرکت مپنا   حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران، اتاق اصناف، شورای گفتگوی خراسان رضوی، سندیکای شرکت های ساخ         

سی گردید   شد  وبرر صورت گرفته دبیرخانه کمیته ماده     توجهبا  مقرر  ستعالم  ست جمهوری،   12به ا   نمایندهاز معاونت حقوقی ریا

سخ معاونت حقوقی به دبیرخانه کمیته ماده      این معاونت،  سرع وقت پیگیری نمایند تا پا ضوع را در ا سال گردد، در   12مو صورت  ار

چنانچه پاسخ معاونت حقوقی به درخواست فعاالن بخش خصوصی منفی بود، موضوع در صحن اصلی کمیته          یاو  عدم دریافت پاسخ 

  ت نمایندگان دستگاه های اجرایی در جلسه کارگروه به شرح ذیل است:اهم نظرا مطرح گردد.12ماده 

 نماینده سازمان امورمالیاتی

تنها به امکان تسویه  97سارا مالشاهی، رییس گروه فنی مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی بیان نمود بند هـ قانون بودجه سال 

های دولت از طریق اسناد خزانه اسالمی اشاره کرده است و بند )ل( آن نیز در خصوص معافیت مالیاتی این اسناد است، لذا بدهی
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 147های تنزیل به عنوان هزینه های قابل قبول باشند، در قانون بودجه وجود ندارد. همچنین طبق ماده حکمی در مورد اینکه هزینه 

 های مستقیم، درآمدهایی که معاف از مالیات هستند، هزینه های آن ها، قابل قبول نمی باشند. قانون مالیات

را نوشته است که در آن، هزینه های تنزیل را به عنوان هزینه  وی در ادامه افزود دولت در مقام لطف به پیمانکاران یک آیین نامه ای

قابل قبول اعالم کرده است، ولی این آیین نامه خالف قانون بودجه و قانون مالیات های مستقیم می باشد. به عالوه آنکه براساس ماده 

می، الزم االجرا می باشد و لذا از آنجایی که در روز پس از انتشار در روزنامه رس 15آیین نامه داخلی هیأت دولت، مصوبات دولت،  30

آیین نامه اصالحی در روزنامه رسمی منتشر شده است، قابلیت اجرا برای سازمان امور مالیاتی از آن تاریخ به بعد را  97مهر ماه سال 

 دارد. 

ایجاد شده ولی در  97را که قبل از سال  مالشاهی اظهار نمود در حال حاضر سازمان امور مالیاتی در اجرای این مصوبه، هزینه هایی

ادامه داشته است را به عنوان هزینه قابل قبول می پذیرد و اگر درخواست این باشد که این آیین نامه از ابتدای قانون بودجه  97سال 

تسری داده نخواهد  97ز سال اعمال گردد، اوالً هیأت وزیران باید مجدداً مصوبه صادر نماید و دوما دیگر به هزینه های قبل ا 97سال 

 منتشر شده اند.  97شد و فقط برای اوراقی خواهد بود که سال 

 نماینده وزارت امور اقتصادی ودارایی

دارایی بیان نمود براساس قانون توسعه ابزارها،  و اقتصادی امور وزارت های دارایی و ها بدهی مدیریت مرکز مهدی بنانی، رییس

ها خرید و فروش اوراق مالی اسالمی معاف از مالیات می باشد، لذا از آنجایی که درآمد کسانی که شغل آندرآمد حاصل از خرید و 

فروش اوراق است، مشمول مالیات نمی گردد، اگر هزینه ای نیز متحمل شده باشند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته 

یست و صرفاً این اسناد برای تامین مالی آن ها می باشد و هزینه های مالیاتی شود، لیکن شغل پیمانکاران، معاف از مالیات ننمی

 آیین نامه هم تصریح شده است. 13آنان با همین استدالل به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است که در متن ماده 

 نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

مصوبه ای را داشته است که برای دستگاه های اجرایی  61امه و بودجه اظهار نمود دولت از سال محمد فرشکاران، نماینده سازمان برن

در مورد الزم االجرا شدن مصوبات خود، تعیین تکلیف نموده و زمانی که ذینفع یک مصوبه، اشخاص حقیقی و دستگاه های اجرایی 

ت اجرا وجود دارد و  زمان اجرا در آیین نامه نیز عطف بماسبق نشده روز پس از انتشار آن مصوبه در روزنامه رسمی قابلی 15باشند، 

  است ولی از سوی دیگر قانون بودجه یکساله می باشد؛ لذا در خصوص این آیین نامه این اختالف وجود دارد.

 نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری 

ایراد سازمان امور مالیاتی اگرچه به لحاظ شکلی درست است ولی امین قاسم پور، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان نمود 

باشد و اینکه این آیین نامه خالف  97با ماهیت تطبیق ندارد و روح حاکم بر این آیین نامه این است که زمان اجرای آن از ابتدای سال 

لس شورای اسالمی آن را تایید نموده و دیوان قانون است یا خیر، نهادهای نظارتی خاص خود را دارد، لیکن هیأت تطبیق مصوبات مج

 . عدالت اداری نیز تاکنون رایی مبنی بر ابطال این آیین نامه صادر نکرده است
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پیشنهاد 

 دبیرخانه

)به شماره   97قانون بودجه سال  5معاونت حقوقی ریاست جمهوری زمان اجرای اصالحیه آیین نامه بند هـ تبصره  پیشنهاد اول: -

 اعالم نماید.   96( را از ابتدای سال 17/07/97هـ مورخ  55455ت  /94141

شنهاد دوم:  - صورت عدم  ) پی ضمانت اجرایی  در  شنهاد اول تحقق یا عدم  صوبه ای   برای ذینفعان( پی هیأت محترم وزیران طی م

ــ تبصره  ــ مورخ  55455ت  /94141)به شماره  97قانون بودجه سال  5زمان اجرای اصالحیه آیین نامه بند هـ ( را از 17/07/97هـ

 اعالم نماید. 97ابتدای سال 

فهرست 

مستندات و 

مدارک 

 پشتوانه

صره     .1 ستندات قانونی به ویژه بند هــــ تب سال   5م صره   97قانون بودجه  سال   5، آیین نامه اجرایی بند هــــ تب ، 97قانون بودجه 

 "مالیاتی و پاسخ دفتر فنی سازمان امور 18/09/97مورخ  131/97/200شماره بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره 

 02/10/98مورخ  98 -61854. نامه شماره 2

 انجمن شرکت های پخش دارو و مکمل های انسانی ایران خطاب به اتاق ایران 04/09/98مورخ  126/98نامه شماره . 3

ــماره    4 ــت جمهوری       12دبیرخانه کمیته ماده      29/10/98ص مورخ /13461/1/10.  نامه شـ جهت  خطاب به معاونت حقوقی ریاسـ

 استعالم
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ارسال تصویر اصالحیه آ�ن نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور

شماره: 131/97/200/ص

تاریخ: 18/09/1397

بخشنامه

 
م13197147-148

 

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امورمالیاتی

اصالحیه آ�ن نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانونموضوع
بودجه سال 1397 کل کشور

به پیوست تصویر اصالحیه آ�ن نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده
قانون بودجه سال 1397 کل کشور که طی تصویب نامه 94141/ت 55455هـ
مورخ 17/07/1397 هیأت محترم وزیران، تصویب و ابالغ شده و به موجب بند
(4) آن، متن زیر به عنوان ماده (13) به تصویب نامه 12155/ت 55246 هـ
مورخ 09/02/1397 هیأت یادشده الحاق و در روزنامه رسمی شماره 21437

مورخ 25/07/1397 آگهی گردیده است، برای اطالع و اجرا ارسال می گردد.

ماده 13- هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسالمی اعم از اسناد خزانه اسالمی،
اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسالمی که توسط دولت منتشرشده و تضمین
صددرصد بازپرداخت آن برعهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت
بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیما به آنها
واگذارشده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم، صرفا برای
اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل حداقل سود مورد
انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول

محسوب می شود.26/8-45

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: پانزده روز پس از
انتشار در روزنامه رسمی

کشور

مدت اجرا:
مطابق

بخشنامه

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی
مالیاتی

نحوه ابالغ: فیزیکی/سیستمی

تاریخ سند: 1397/09/18
شماره سند: 200/97/131/ص

کد سند: م/147/148//131
وضعیت سند: معتبر

دانلود پیوستدانلود پیوست  

امضا کننده: ر�س سازمان امور مالیاتی کشور (سید
کامل تقوی نژاد)

بازگشت به ماده قانونیبازگشت به ماده قانونی  

سایر بخشنامه ها

دستورالعمل حسابرسی مالیاتی 
سود وتخفیفات اعطایی 

تولیدکنندگان موتور سیکلت هزینه
قابل قبول است

آئین نامه اجرایی بند (ر) تبصره (5) 
قانون بودجه سال 1382 کل کشور

*در خصوص مراجع ذیصالح نظارت 
بر بند ه تبصره 8 قانون بودجه سال

1374
پذیرش هزینه های اشخاص حقیقی 

که دراجرای احکام مقرر در برنامه
سوم پرداخت می شود بدون قید
شرط وعدم ارتباط موضوع به قبولی

دفاتر یا علی الراسی آن
کمکهای بالعوض سازمان صنایع 

کوچک، شهرکهای صنعتی ایران
وشهرکهای تابعه به یکدیگر در سال
مالی 85 به عنوان هزینه قابل قبول

*%2 آموزش و پرورش جزء هزینه 
های قابل قبول

*تصویب نامه در خصوص هزینه 
های قابل قبول انجام شده توسط
اشخاص حقیقی و حقوقی برای
پشتیبانی از فعالیت سازمانهای غیر
دولتی حامی محیط زیست و منابع

طبیعی به عنوان هزینه قابل قبول
بخشنامه در خصوص دادنامه هیات 

عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر
تائید بخشنامه شماره
71433/8714-4/30 مورخ

28/11/1380 وزارتی
تهیه هزینه های مشترک بین درآمد 

های معاف ومشمول
تصویب نامه هیات محترم وزیران 

موضوع آئین نامه اجرائی ماده (17)
قانون تنظیم بخشی از مقررات
تسهیل نو سازی صنایع کشور و

بازگشت
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مواد قانونی وابسته

 

ماده 147- هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر
می گردد عبارت است از  ...

 
ماده 148- هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است: 

... -1

اصالح ماده (113) قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و…

* %2 سود موضوع بند (1) تبصره 
8 قانون

*شرایط پذیرش دو در هزار فروش 
جز هزینه های قابل قبول

*نحوه برخورد پرونده های سنوات 
قبل از 68 که به بعد از 68 به هیات

3 نفری می رود
*نحوه صدور سند مالکیت اسناد 

عادی
سایر اسناد مرتبطسایر اسناد مرتبط  

بازگشت
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