
 

 

 :1نظریه 

 : جزئیات نظریه

  7/98/405  شماره نظریه

  ع 405-96-98  شماره پرونده

  1398/06/26  تاریخ نظریه

 

 : استعالم

کند و با مراجعه به اداره مالیات و دارای برای اخذ عقد بیع واگذار می شخصی ملک خود را کاربری تجاری و با

نوع مالیات  2مالیات های مستقیم  ق 59استعالم دفاتر رسمی برای انتقال ملک اداره دارائی مستند به ماده  پاسخ

 . مطالبه می کند

 .درصد 5مالیات نقل وانتقال قطعی ملک به نرخ  .1

 .درصد2مالیات انتقال حق واگذار محل به نرخ  .2

  خیر؟ آیا اخذ چنین مالیاتی صحیح می باشد یا .3

می شود آیا اخذ  معامله مالکیت ملک به طور کامل بدون صحبت در خصوص حق واگذار محل به عبارتی وقتی

واگذاری محل صحیح است یا فقط باید مالیات نقل و انتقال قطعی  مالیات نقل و انتقال قطعی ملک و همچنین حق

  کنند؟ ملک را دریافت

پیشه یا حق تصرف محل یا  حق کسبه و ذیل همین ماده حق واگذاری محل به 2با این توضیح که وفق تبصره 

اداره مالیات با عبارت فروش سرقفلی این نوع مالیات  حقوقی ناشی از موقعیت تجاری محل تفسیر شده است و

 در حالی که در موارد متعددی ملکی که دارای کاربری تجاری است جدیداالحداث درصدی را دریافت می کند2

اصال بحث سرقفلی در میان نبوده  ن انجام نشده است و در حین معامله نیزبوده و هیچگونه فعالیت تجاری در آ

  .است

 

  : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 

و تبصره های این  با اصالحات و الحاقات بعدی 1366مستقیم مصوب  قانون مالیات های 59مستفاد از ماده 

مشمول مالیات نقل و  فع )صرفاً عین( انتقال می یابد،مواردی که ملک با کاربری تجاری بدون منا ماده، در

چنان چه ملک مذکور به صورت عین و منافع )به  انتقال به نرخ پنج درصد به مأخذ ارزش معامالتی است و

 عالوه بر اخذ مالیات به نرخ فوق، نرخ دو درصد به مأخذ وجوه دریافتی توسط طورکامل( انتقال داده شود،

محل یا حقوق ناشی از  حق واگذاری محل )بابت حق کسب، پیشه یا تجارت یا حق تصرف مالک نیز به عنوان

  .موقعیت تجاری محل( مالیات وصول خواهد شد

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



 

 

 :2نظریه 
 : جزئیات نظریه

  7/99/700  : شماره نظریه

  ع 700-66-99  : شماره پرونده

  1399/07/19 : تاریخ نظریه

 

  : استعالم

های درمانی ها و کلینیکها درمانگاهبیمارستان 1387افزوده مصوب  قانون مالیات بر ارزش 50آیا وفق ماده 

درآمد  عوارض شغلی و همچنین عوارض برهای ارائه دهنده خدمات محسوب و از ارگان خصوصی از

  باشند یا خیر؟قانون شهرداری معاف می 77موضوع ماده 

 

  : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 

با اصالحات و الحاقات بعدی موارد معافیت از  1387افزوده مصوب  قانون مالیات بر ارزش 12در ماده 

خدمات درمانی  انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی،»آن آمده است  9مالیات تعیین شده و در بند  پرداخت این

ها و  ها، درمانگاهبند مذکور شامل بیمارستان اطالق «)انسانی، حیوانی و گیاهی( و خدمات توانبخشی و حمایتی

 شود. دهنده خدمات درمانی می ارائه های درمانی خصوصی کلینیک

الذکر قانون فوق 38ده لیات بر ارزش افزوده و عوارض موضوع ماما بنابراین، مؤسسات نامبرده از پرداخت

 د.معاف هستن

 9253خصوص بخشنامه شماره  شود که سازمان امور مالیاتی کشور در ایندر تأیید این استنباط یادآوری می

 10/10/1398مورخ  2895اداری در دادنامه شماره  را صادر کرده است و دیوان عدالت 9/7/1390مورخ 

 داده است. ه عدم ابطال این بخشنامه رأیب

انواع کاالها و همچنین ارائه خدمات که  قانون یاد شده که برقراری هرگونه عوارض برای 50با توجه به ماده  

ها تعیین شده است و نیز برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه  آن در این قانون تکلیف مالیات و عوارض

تواند در مورد نمی سالمی و سایر مراجع را ممنوع کرده است، لذا شورای اسالمی شهرتوسط شوراهای ا مالیات

پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف  قانون مذکور از 12خدمات درمانی بیمارستانی که در ماده 

 وضع کند. و تعیین تکلیف شده است، عوارض

بعدی در مقام تعیین عوارض و بهای  حات و الحاقاتبا اصال 1334قانون شهرداری مصوب  77همچنین ماده  

  .و شهرداری را در این موارد تعیین کرده است خدمات نیست؛ بلکه مرجع حل اختالف بین مؤدی

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



 

 

 :3نظریه 
 : جزئیات نظریه

  7/95/1954 : شماره نظریه

  981-66-95 : شماره پرونده

  1395/08/15 : تاریخ نظریه

 

  : استعالم

..... 
 

  : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برقراری هرگونه »با اصالحات بعدی،  17/2/1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  50به موجب ماده  

چنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف های وارداتی و تولیدی و همعوارض و سایر وجوه برای انواع کاال

چنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود ها معین شده است، همرض آنمالیات و عوا

ها و مؤسسات گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها، سود اوراق مشارکت، سود سپردهسهام شرکت

قانون مذکور  52و برابر ماده « اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسالمی و سایر مراجع ممنوع است

االجرا شدن این قانون، قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و از تاریخ الزم

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال، 

صالحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و و ا 1381دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی مصوب ارائه

عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کاالها و ارائه خدمات، 

لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان 

فیه با توجه به اینکه صنوفی که قانون خاص دارند و نحنندگان خدمات ممنوع می باشد و در مادهکاالها و ارائه

ها عوارض تجاری دریافت نمایند و با ها نباید از آناز شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند، شهرداری

و آئین  12/6/1392مصوب  قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور 4و تبصره ذیل آن و ماده  2عنایت به ماده 

های رانندگی مشمول قانون نظام صنفی نیستند و ، آموزشگاه1383های رانندگی مصوب نامه اجرایی آموزشگاه

قانون  16قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر به ماده  38شوند و مشمول ماده خدماتی محسوب می

 باشند؛ مذکورمی

 1لکن با عنایت به اینکه هر شهرداری تابع مصوبات شورای اسالمی شهر خود می باشد و با توجه به تبصره 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران، مراجعی که حق  80ماده 

هرداری خارج از مراجع اعتراض به مصوبات شوراهای اسالمی را دارند، قانونگذار مشخص کرده است و ش

ماده قانونی اخیرالذکر می باشد، لذا حق اعتراض به مصوبات شورای اسالمی شهر را  1مصرح در تبصره 



 

 

ها موظفند عوارض را بر اساس مصوبات شورای اسالمی شهر خود از مؤدیان دریافت نمایند ندارد و شهرداری

از حدود اختیارات واضع تصویب شود، کلیه اشخاص  و چنانچه مصوبه شورای اسالمی، خالف قانون و یا خارج

قانون دیوان عدالت اداری مصوب  12ماده  1ها در اجرای بند حقیقی و اشخاص حقوقی از جمله شهرداری

می توانند ابطال مصوبه شورای اسالمی را از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست نمایند و  1392

گی و در صورت تشخیص خروج از حدود اختیارات و یا مخالفت مصوبه با هیئت مزبور به این موضوع رسید

مقررات قانونی، مبادرت به ابطال آن خواهد نمود و تا زمانی که مصوبات شوراهای اسالمی شهر در هیئت 

 االتباع هستند.ها )مجری( الزمعمومی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده، برای شهرداری

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

 :4نظریه 

 : جزئیات نظریه

  7/1400/1551  : ه نظریهشمار

  ع 1551-96-1400  : شماره پرونده

  1400/11/19 : تاریخ نظریه

 

  : استعالم

توان از قضات شاغل به عنوان ، آیا می1400/3/2ارزش افزوده مصوب  قانون مالیات بر ۵0با توجه به ماده 

اصالحات و الحاقات بعدی  با 1366های مستقیم مصوب قانون مالیات 244ماده  2کمیسیون موضوع بند  نماینده

  و حقوقدان مطلع در امور مالیاتی استفاده کرد؟
 

  : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 

با اصالحات و الحاقات  1366های مستقیم مصوب قانون مالیات 244ماده  2گذار در بند که قانونبا توجه به این

( تعیین 2/3/1400مصوب  قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  شده به موجب پیش از اصالح بند یاد)  بعدی

تحت شرایطی پذیرفته بود؛ اما در اصالح اخیر تنها  قضات شاغل به عنوان عضو هیأت حل اختالف مالیاتی را

 که از حیث حقوقدان این هیأت اعالم نظر کرده است و همچنین با عنایت به این به عضویت قضات بازنشسته در

گذار بر استفاده از تمامی قانون توان بین قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفکیک شد و اگر بناینمیبودن 

وجود نداشت؛ لذا « قضات بازنشسته»بود، ضرورتی به تصریح به  حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته

مصوب  های مستقیملیاتقانون ما 244های حل اختالف مالیاتی موضوع ماده هیأتدر عضویت قضات شاغل

  .رسدبا اصالحات و الحاقات بعدی، منطبق بر قانون به نظر نمی 1366

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



 

 

 :5نظریه 

 : جزئیات نظریه

  7/1400/1390 :شماره نظریه

  ع 1390-63/4-1400 :شماره پرونده

  1400/11/17 :تاریخ نظریه

 

  : استعالم

 با اصالحات و الحاقات  13۶۶تقیم مصوب قانون مالیات مس 22۴ماده  2گونه که مستحضرید بند همان

بند   :دارد( مقرر می1400/3/2قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  ۵0ماده  2بند  بعدی )موضوع

با شرط وثاقت و امانت به  دانان مطلع در امور مالیاتیقفر از میان قضات بازنشسته یا حقویک ن -2

که در قانون  توضیح این».دادگستری هر استان کل درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس

یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی ؛ « .داشتاین ماده مقرر می 2سابق بند 

سازمان  ها وجود نداشته باشد، بنا به درخواستها یا مراکز استانشرایطی در شهرستان بازنشسته واجد

با  «.کندهیأت معرفی می ضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای عضوامور مالیاتی کشور، رئیس قوه ق

شامل قضات شاغل « مطلع حقوقدان»الذکر، خواهشمند است اعالم نظر بفرمایید آیا نایت به مقرر فوقع

  است؟

  طرفی کلیه عدالت و بی انشای رأی با رعایت اصل»این ماده نیز آمده است:  2در قسمتی از تبصره

متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز  به اسناد و مدارک مثبته و دالیل و شواهد اعضا و متکی

( این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا 2نماینده بند ) کاری پس از برگزاری جلسه، توسط

 قاطع است کننده رأیپرسش این است که در صورت اختالف نظر بین اعضا، نظر قاضی انشا «.رسدمی

  یا اکثریت آراء مالک اتخاذ تصمیم و انشای رأی است؟

 

  : همشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایینظریه 
 

با اصالحات و  1366های مستقیم مصوب قانون مالیات 244ماده  2بند  که قانونگذار دربا توجه به این -الف

( 2/3/1400افزوده مصوب  قانون مالیات بر ارزش 50بعدی )پیش از اصالح بند یادشده به موجب ماده  الحاقات

مالیاتی را تحت شرایطی پذیرفته بود؛ اما در اصالح  که تعیین قضات شاغل به عنوان عضو هیأت حل اختالف

حیث  که ازبا عنایت به این بازنشسته در این هیأت اعالم نظر کرده است و همچنین اخیر تنها به عضویت قضات

گذار بر استفاده از اگر بنای قانون توان بین قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفکیک شد و حقوقدان بودن نمی

وجود « قضات بازنشسته»بازنشسته بود، ضرورتی به تصریح به  تمامی حقوقدانان اعم از قضات شاغل و

مستقیم  هایقانون مالیات 244ل اختالف مالیاتی موضوع ماده های حقضات شاغل در هیأت نداشت؛ لذا عضویت

 .رسدبا اصالحات و الحاقات منطبق بر قانون به نظر نمی 1366مصوب 



 

 

شوند، نصاب رأی اکثریت می قضایی که با اعضای متعدد تشکیلکه اصوالً در مراجع شبهبا توجه به این -ب

را بیان نکرده است، رأی اکثریت اعضای هیأت مالک  خاصیاست؛ بنابراین در فرض پرسش نیز که مقنن حکم 

های مستقیم اصالحی قانون مالیات 244ماده  2توسط نماینده موضوع بند  است. همچنین، صرف انشای رأی

  .نافی نصاب فوق نیست 1400
 

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

 :6نظریه 
 :جزئیات نظریه

  7/1400/1566 : شماره نظریه

  ع 1566-59-1400 : شماره پرونده

  1400/11/24 : تاریخ نظریه

 

  : استعالم

قانون مالیات های مستقیم  2۴۴ماده  2حقوقدان در کمیسیون تبصره  آیا معرفی قضات شاغل به عنوان عضو

 . باشد دارد یا خیر صرفاً منحصر به قضات بازنشسته و حقوقدانان می اجازه قانونی

 

  : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 

با اصالحات و الحاقات  1366های مستقیم مصوب قانون مالیات 244ماده  2نگذار در بند که قانوبا توجه به این

( تعیین 2/3/1400مصوب  قانون مالیات بر ارزش افزوده 50پیش از اصالح بند یادشده به موجب ماده ) بعدی

الح اخیر تنها تحت شرایطی پذیرفته بود؛ اما در اص قضات شاغل به عنوان عضو هیأت حل اختالف مالیاتی را

 که از حیث حقوقداناین هیأت اعالم نظر کرده است و همچنین با عنایت به این به عضویت قضات بازنشسته در

گذار بر استفاده از تمامی قانون توان بین قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفکیک شد و اگر بنایبودن نمی

وجود نداشت؛ لذا « قضات بازنشسته»تی به تصریح به بود، ضرور حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته

مصوب  های مستقیمقانون مالیات 244های حل اختالف مالیاتی موضوع ماده در هیأت عضویت قضات شاغل

  .رسدبا اصالحات و الحاقات بعدی، منطبق بر قانون به نظر نمی 1366

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


