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نماي نزديك

اصالحیه ی قانون 
مالیات های مستقیم
در عرصه ی عمل

اصالحیه ی قانون 
مالیات های مستقیم
در عرصه ی عمل
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در يك نگاه

اعضای دبیرخانه ی اجرایی همایش
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خیر مقدم دبیر کل انجمن به حاضران

پخش سرود ملی در آغاز همایش

محمد قاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی 

در حال پاسخ گویی به پرسش ها

در بخش پایانی همایش نشست پرسش و پاسخ های مالیاتی برگزار شد. به سبب 
اهمیت مطالب طرح شده مشروح آن در شماره ی آینده ی حسابدار درج خواهد شد.

مصاحبه ی دبیر علمی همایش با ایرنا
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ارجمند گران مایه، جناب آقاي محمد تقي نژاد عمران

 بدین وســيله از یک عمر خدمات ارزشــمند جنابعالي در آمــوزش مفاهيم مالياتي در 

دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ایران و مشــارکت تاثيرگذارتان در راستاي توسعه 

و اصالح قوانين و مقررات و ســاختار هاي مالياتي کشــور در مقام عضو ارزشمند انجمن 

حســابداران خبره ی ایران تقدیر مي شــود. بي تردید منش اخالق مدارو کردار حرفه اي 

جنابعالي در ســال هاي دراز خدمت گزاري که همچنان در جایگاه هاي مختلف مستدام 

اســت الگویي شایســته براي رهروان خدمت گزاري به ميهن عزیــز و حرفه هاي پاک 

حســابداري، امور مالي و مالياتي است. براي جنابعالي تندرســتي، شادکامي و کاميابي 

روزافزون آرزومندیم.

                                                       رحمت اله صادقيان
  

ریيس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ی ایران

تقدير
از پيشکسوت مالياتی

اهدای لوح تقدیر به محمد تقي نژاد عمرانحضور برخی از اعضای پیشین و کنونی شورای عالی انجمن در مراسم 
سخنرانی غامرضا سامی در تقدیر از محمد تقي نژاد عمران
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از شــوراي عالي انجمن حسابداران خبره ی برای انتخاب اینجانب و برای برگزاری این همایش تشکر 
می کنم. خوشــحالم که تعامل خوبي بين دستگاه مالياتي و انجمن حســابداران خبره ی ایران به وجود 
آمده اســت، چراکه نقش حسابرســان و حسابداران در شــفافيت صورت هاي مالي و تنظيم حساب هاي 
صحيح مي تواند کمک شــایاني در جهت تشخيص صحيح ماليات ها باشد. اميدوارم این تعامل روز به روز 
بيش تر شــود و با توجه به اصالحات خوبي که در قانون پيش بيني شده و با اجراي طرح جامع مالياتي به 

صورت کامل و فراگير شدن قانون ماليات بر ارزش  افزوده به همه ی اهداف ترسيم شده برسيم.
محمد تقي نژاد عمران
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الحمداهلل الذی جعلنا من المتمسکین به والیت 
امیرالمومنین و ائمه معصومین

ســام و عرض ادب خدمت همه ی عزیزان و 
ســروران گرامی حاضر که بــذل محبت فرموده 
در همایش اصاحیه ی قانون مالیات های مستقیم 
در عرصه ی عمل شرکت کرده اید. به نمایندگی 
از شــورای عالی انجمن حســابداران خبره مقدم 
همه ی شــما خوبان را گرامی می داریم. از اساتید 
محترم نیز برای ارائــه ی مطالبی حول محورهای 
جرایــم مالیاتــی، معافیت هــای مالیاتــی، مالیات 
اشــخاص خارجی، مالیات اماك و مســتغات، 
حسابرســی مالیاتی، رســیدگی بــه تراکنش های 
بانکی مشکوك و مباحث مالیاتی تجدید ارزیابی 
دارایــی شــرکت ها تقدیــر و تشــکر و قدردانی 
می شود. همچنین از حامیان مالی و ریاست محترم 
دانشگاه علوم پزشــکی ایران که محل برگزاری 
همایــش را در اختیــار گذاشــته اند نیز تشــکر و 

قدردانی می شود.
برای  انجمن حســابداران خبره  شــورای عالی 

تحقق اهداف تعیین شــده در اساســنامه، برنامه ی 
میان مدت سه ســاله تدویــن کرده اســت. با این 
چشــم انداز که انجمن بزرگ تریــن و معتبرترین 
انجمــن حرفه ای حســابداری در ایــران به لحاظ 
شــاخص های کّمــی و کیفی و جزو ســه انجمن 
حرفه ای حســابداری برتر در منطقه ی خاورمیانه 

باشد.
اهــداف و مأموریت هــای تعریف شــده برای 

انجمن شامل این موارد است:
• رشــد و بالندگی اعضا به عنــوان اصلی ترین 

سرمایه ی انجمن،
• کمــك به اعتــای حرفه ی حســابداری از 
راه آموزش، پژوهــش و ارتقای دانش و مهارت 

فعاالن حرفه،
• کمك به سازمان و ارزش آفرینی برای آن ها 

از طریق اعضا،
حرفــه ای  مــدارك  معتبرتریــن  اعطــای   •

حسابداری در ایران،
• بهبود مستمر کیفیت خدمات حرفه ای،

• ارتقای حرفه ی حسابداری در ایران،
• پشــتیبانی از اعضــا و کمك بــه بالندگی و 

افزایش توانمندی آنان، و
• توسعه فعالیت های انجمن و اعضا.

به منظور تحقق اهداف اشاره شــده برنامه های 
عملیاتی تدوین شده که از طریق هفت کارگروه  
ایــن برنامه ها پی گیری می شــود و تحقق می یابد. 

این کارگروه ها عبارتند از:
1( پذیرش و آزمون اعضا،

2( آموزش حرفه ای،
3( پژوهش،
4( همایش،

5( انتشارات،
6( روابط عمومی و امور بین الملل، و

7( قوانین و مقررات و رهنمودها.
یکی از کارگروه ها که باید به آموزش مستمر 

حرفه ای کمك کند کارگروه همایش ها است.
بــه منظور تحقق یکی از اهداف تعیین شــده ی 
انجمن که ارتقای ســطح دانــش اعضا در حرفه 

رحمت اله صادقیان
رییس شورای عالی انجمن 

حسابداران خبره ی ایران

باید حوزه ی اشتراک 

همکاران مالیاتی و حسابداران را 

افزایش دهیم
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و ســایر عاقمنــدان اســت، یکــی از برنامه های 
مؤثــر و عملیاتی برگزاری همایش های کاربردی 
است. قسمتی از وظایف و برنامه های آموزشی از 
طریق مرکز آموزش حسابداران خبره PACT در 
حال انجام اســت. با توجه به تغییر قوانین مالیاتی 
و درخواســت مدیران مالی و حســابداران برای 
برگزاری دوره های مختلف به منظور آشــنایی با 
این تغییــرات، انجمن حســابداران خبره ی ایران 
به عنوان نخســتین و بزرگ ترین انجمن حرفه ای، 
را بر آن داشــت که همایــش مالیاتی را با هدف 
تبییــن و تشــریح اصاحات صــورت گرفته در 
قوانین و مقررات مالیاتی برگزار نماید. جا دارد از 
زحمات همه ی عزیزان و دبیر کل محترم انجمن 
و جناب آقای جمشیدی فرد دبیر محترم همایش 
کــه زحمات این همایــش را به عهده داشــته اند 
تشــکر و از اســتادان محترمی کــه قبول زحمت 
فرمودند نیز ســپاس گزاری نمایــم. امیدواریم در 
پایــان همایش همــه از حضور در ایــن همایش 

بهره ی الزم را برده باشیم.

متأسفانه به نظر می رسد در سال هایی که همیشه 
موضوع شفافیت، نظم و انضباط مالی مورد نظر و 
توجه آحاد جامعه بوده اســت همکاران سازمان 
امور مالیاتي گاه به ما حسابداران اعتماد نداشته یا 
کم تر اعتماد دارند و ما حسابداران را باور ندارند. 
آنچه مــا به خصوص در این ایــام انجام مي دهیم 
و تنظیــم صورت هاي مالي که ســپس برای تأیید 
هیئت مدیره و اظهارنظر حسابرس ارائه مي دهیم، 
مبنــاي اظهارنامه ی مالیاتي قرار مي گیرد. از زمان 
ارائــه تا اخــذ مفاصای مالیــات عملکــرد برای 
یك سال فرایندی بســیار طوالنی را طی می کنیم 
تا وجهی را که در ســال اظهارنامه می خواســتیم 
پرداخت کنیم بعد از چند ســال پرداخت شود و 
هزینه های زیادی نیز صرف می شــود تا همکاران 
و عزیــزان ما در ســازمان امور مالیاتــی به همان 
نتیجه ای برســند که تنظیم کنندگان صورت های 

مالی در سال های قبل رسیده اند.
همان طور که ما حســابداران در این جلســه و 
براي هر موضوع آموزشــي پیشتاز هستیم و شوق 

و انگیــزه داریم انتظار ما این اســت که همکاران 
ما در ســازمان امور مالیاتي نیز براي جلوگیري از 
تفســیرها و برداشــت هاي گوناگون از متن قانون 
یا هر ماده ی قانوني، دوره هاي آموزشــي مشــابه 
را بــراي مجموعه همکاران آن ســازمان برگزار 
کنند تا حداقــل در حوزه هاي مختلف براي یك 
موضوع برداشــت ها و تفاسیر متعدد نداشته باشیم 
و بعــد از ارائه ی اظهارنامه هــاي مالیاتي که قرار 
است حسابدار یك ماه استراحت کند کارمان از 
نو شروع نشود. انتظار ما این است که مجموعه ی 
امور به ســمتي برود کــه ممنوع الخروجي هیئت  
مدیره ی شرکت ها و ما حسابداران که بعضاً عضو 
هیئت مدیره یا مدیر مالي هســتیم به ســمت صفر 
میل کند و با مجموعه اشــتراکاتي که بین همه ی 
همکاران مالیاتي و حســابداران ایجاد مي شــود، 
بتوانیــم با ایجاد شــفافیت در حوزه ی اقتصاد، در 

رشد و توسعه ی آن نقش مؤثري داشته باشیم. 
امیدوارم مجموعه ی مباحث این نشست مورد 

استفاده قرار گیرد. 
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همان طور که جناب آقاي صادقیان، ریاســت 
محتــرم شــوراي عالي انجمــن، اشــاره کردند با 
توجه به احساس نیاز و تعهد انجمن براي اعتاي 
حرفــه و کمك بــه انتقال تجربیــات و آموزش، 
برنامه ریزی کردیم که سمینار کنونی را در مورد 
موضــوع تغییرات قانون مالیات هــا برگزار کنیم. 
این ســمینار 37 امین سمینار انجمن است و در بین 
آن ها، ما دو ســمینار اختصاصــي دیگر هم براي 
مالیات برگزار کرده بودیم: یکي در سال 1375 و 
دیگری تقریباً چند ماهي پس از اصاحیه ی سال 

1380، در اردیبهشت 1381، برگزار شد. 
این بار به مناســبت اصاحات گســترده ای که 
در قانون صورت گرفته، با توجه به شــروع ســال 
مالــي و به منظور اطاع رســاني و شفاف ســازي 
محیط اقتصــادي و اعتاي حرفه، تصمیم گرفتیم 
ســي و هفتمین ســمینار را هــم دربــاره ی مالیات 

برگزار کنیم.
 هــدف انجمن به صورت کلــي اعتاي حرفه 
اســت و در این زمینه به طور مشــخص وظایفي 
چون برگزاري ســمینارها، انتشــارات حرفه ای و 
انتشــار ماهنامه ی حســابدار و فعالیت های مرکز 
آموزش را برعهده داریم که یکي از بزرگ ترین 

مراکز آموزش حرفه اي است. 
مــرور اصاحیــه ی قانون مالیات هاي مســتقیم 
طي چهار ســال گذشته نشان می دهد که الیحه در 
28 تیرمــاه 1391 در دولت دهم تنظیم شــد و بعد 
از 3 ماه در یکم آبان ماه تقدیم مجلس شــد. وفق 
فرایند بررســي قوانین، ایــن موضوع در مجلس به 

کمیســیون هاي تخصصي ارجاع مي شــود که در 
زمینــه ی مالیات، کمیســیون مربوطه، کمیســیون 
اقتصادي است. کمیسیون اقتصادي هم براي فرایند 
کارشناسي، آن را عموماً به مرکز پژوهش ها ارجاع 
مي دهــد که بــازوي فکــري و تحقیقاتي مجلس 
شوراي اسامي است. در مورد این قانون ما شاهد 
پایان کار دولت قبلی و آغاز فعالیت دولت جدید 
بودیم. با توجــه به این که الیحــه در دولت دهم 
تنظیم شد، این نگراني وجود داشت که آیا الیحه 
پس گرفته مي شود یا خیر. اما با توجه به مشارکت 
قبلي دکتر علی طیب نیا، وزیر محترم امور اقتصادی 
و دارایی، این الیحه مســترد نشــد و قرار شد کار 

روی آن ادامه یابد. 
در مرکــز پژوهش هاي مجلــس نزدیك به 65 
جلســه در مورد این الیحه برگزار شد و از مراجع 
مختلف هم در این جلسات حضور داشتند. انجمن 
حسابداران خبره با توجه به اهداف خود، نظراتش 
را درباره ی الیحه ی دولت، طي 5 صفحه و 17بند 
به طور رسمي ارائه داد. نظرات انجمن حسابداران 
خبره از طریق کارگروهي که براي این موضوع در 
نظر گرفته شده، یعني کارگروه قوانین و مقررات 
با حضور دوستاني که در این جلسه تشریف دارند 
جناب آقایان تقي ن ژاد، ســامي،  صفري کوپایي، 
کشــاني و خطیبیان، جمع آوري شــد و طی یك 
نامه ی رســمي به مرکز پژوهش هاي مجلس ارائه 
شد. طي این 65 جلسه برخي از ما در این جلسات 
شرکت و سعي کردیم نظرات را منتقل کنیم. البته 
این که از ما نظرخواهي شــد و مشــارکت کردیم 

نقطــه ی مثبتــي براي حرفه اســت. ولي ما نقشــي 
در تصویب آن نداشــته ایم و به طــور کلی به نظر 
می رســد هنوز به آن بلوغ اجتماعی نرسیده ایم که 
سازمان های مردم نهاد بتوانند در تصویب مقررات 
حق رأي داشته باشند. پیش نویس قانون مالیاتي را 
که در مرکــز پژوهش های مجلس پیش بردیم در 
نهایت بــه قانون رفع موانع تولیــد گریزی زد، که 
تقریباً خارج از این فرایند کارشناسي بود و مستقیماً 
توســط نمایندگان محتــرم مجلس و کمیســیون 
اقتصــاد مصوبات مربــوط به آن وارد قانون شــد. 
مواد 132،  138 و  138 مکرر موضوعاتي بود که نه 
پیشنهاد دولت بود و نه نظر مرکز پژوهش ها، ولي 
به هر حال جزو الزامات قانون مالیات هاي مســتقیم 

شد. 
با توجه به این مشــارکت، شوراي عالي انجمن 
تصمیــم به برگــزاری این ســمینار گرفــت تا به 
اطاع رســاني به اعضا و عاقه مندان کمك کند. 
در زمینه ی این سمینار چند نکته قابل تأکید است. 
تأکیداتي که در این سمینار داشتیم و شاید متفاوت 
با سمینارهاي قبلي باشد این است که حال که قانون 
تصویب شــده و آیین نامه ها هــم بعضاً به تصویب 
هیئت دولت رســیده یا در شــرف تصویب است، 
بــه جاي این که هر کدام از ما در شــورا یا اعضاي 
انجمن یا دیگر سخنرانان، نظرات کارشناسي ارائه 
کنند، ســعي کردیم مقررات جــاري را از طریق 
سازمان امور مالیاتي به استحضار مخاطبان برسانیم. 
قانون هم اکنون تصویب شــده و الزم االجراست. 
پس باید اطاع رساني به نحوي باشد که به کاربرد 

سعید جمشیدي فرد
دبیر علمی سمینار

بر کیفیت مباحث

تمرکز کردیم
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و اجرا و عملیاتي شــدن قانون کمك کنیم. آقاي 
محمد قاســم پناهي، قائم مقام محترم سازمان امور 
مالیاتــی، که امروز از این طریق از ایشــان تشــکر 
مي کنیم، چهار نفر از کارشناسانی را که مسئولیت 
رســمي در حوزه هاي اختصاصي داشــتند مأمور 
کردند در نشســت دوم توضیحات ســازمان امور 

مالیاتی را تشریح کنند. 
نکتــه ی مثبــت دیگري کــه در این ســمینار 
پیش بینــي کردیــم این اســت کــه معمــوالً در 
سمینار هاي تخصصي پیش بیني پرسش و پاسخ هم 
مي کنند اما عمًا یا وقت نمي شود یا کیفیت الزم 
را ندارد. این بار ما از طریق شــبکه هاي اجتماعي 
به اطاع دوســتان رســاندیم که هر کس سؤالي 
دارد ارائــه کند. در نشســت دوم آقــاي پناهي و 
مدیران کل پاسخ گوي ســؤاالت هستند. در این 
سمینار سعي کردیم از ســایر مراجعي که مرتبط 
با ایــن فراینــد قانون گذاري هســتند هم دعوت 
کنیــم. مرکز پژوهش هاي مجلس نقش مهمي در 
متناسب ســازي قانون دارد که جناب آقاي سعید 
توتونچــي از این مرکز کــه در اصاحات انجام 

شده در قانون مشــارکت جدي داشتند، در میان 
سخنرانان هستند. جناب آقاي دکتر حسن امیري، 
معاون محترم بورس ها و ناشــران سازمان بورس 
و اوراق بهــادار، کــه نمایندگي بازار ســرمایه را 
بر عهده دارنــد، بحث هاي جدي و مهم، ازجمله 
درباره ی تجدیــد ارزیابي دارایي هــا، مالیات در 
  IFRS استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
و موضوعــات دیگــر، را ارائه خواهنــد کرد. در 
این ســمینار ســعي کردیم تشــریفات متداول را 
به حداقل برســانیم و بر کیفیــت مباحث متمرکز 
باشیم تا حاضران بتوانند بیشترین استفاده را از آن 
بکنند. هدف این بود که وارد بحث هاي نظري و 

انتقادي نشویم.
در مــورد محتــواي ایــن قانــون در مقدمه ی 
توجیهــي نکاتي وجــود دارد کــه عناوین آن را 

مي خوانم: 
• برقراري عدالــت مالیاتي و رفع تبعیض )این 

مورد را مثًا در مورد حقوق مي بینیم(،
• ساده سازي نرخ ها،

فراینــد  اصــاح  و  مقــررات  ساده ســازي   •

رسیدگي،
• رعایت حقوق مؤدیان کوچك و مشاغل،

• استقرار پایگاه هاي اطاعاتي )ماده ی 169 و 
169 مکرر(،

• افزایــش اقتــدار و اختیارات ســازمان امور 
مالیاتي که محسوس تر شده،

• افزایش مسئولیت هاي مدیران، و
• تعریف جرم مالیاتي )و بخش »خشن« قانون 

مالیات ها را که در مواد انتهایي مي بینیم(.
بازار پول و ســرمایه در ایــن اصاحیه ی قانون 
مالیات ها دیده نشــد و پیش نویسی که در این باره 
تهیه شد مورد توجه قرار نگرفت. یك علت شاید 
این باشــد که قانون توســعه ی ابزارها را داریم یا 
ممکن اســت ســازمان بورس یا بانــك مرکزي 
پیشنهاد هاي اختصاصي داشــته باشند. به هر حال 
در این قانون سیاســت گذاري خاصي در این باره 
نمي بینیم ولي این دو بــازار متأثر از این مقررات 

هستند. 
امیدوارم اهدافي که براي این ســمینار تعریف 

کردیم محقق شود. 
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در قانون جدید مالیات ها براي بازار پول و سرمایه 
جایگاه خاصي را به روشنی و وضوح نمي بینیم. یکي 
از دالیل این امر این است که در زمان تصویب و در 
وهله ی اول احساس نمي شد به چنین جایگاهی نیاز 
خاصي وجود داشــته باشد. از جمله مباحث مهم در 
این باره بحث استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی IFRS  و موارد مربوط است که آثار مالیاتي به 
همراه دارد. سازمان بورس در آن زمان پیشنهادهایي 

را ارائه کرد ولي هیچ کدام در قانون لحاظ نشد. 
مازاد تجدید ارزیابي از موادي است که در قانون 
جدید به آن اشــاره شــده و در دو ماه گذشــته هم 
مطالب متنوعي درباره ی آن ابراز شده و گاه بعضي 
از شرکت هاي بازار سرمایه هم از این موضوع متأثر 
شده اند و تحت تأثیر این موضوع قیمت سهام باال و 

پایین رفته است. 
یکي از روش هاي مهم تأمین مالي بحث افزایش 
ســرمایه است. افزایش ســرمایه اهمیت ویژه اي هم 
بــراي مدیران و هم بــراي ســهام داران دارد، چون 
وقتــي افزایش ســرمایه صورت مي گیــرد عملکرد 
ســاالنه ی شرکت و حقوق صاحبان سهام و بازدهي 
شــرکت مي تواند تحت تأثیر قرار بگیرد. بر اســاس 

مــاده ی 157 اصاحیه ی قانون تجارت، ســرمایه ی 
شــرکت مي تواند از طریق صدور سرمایه ی جدید 
یــا از طریق باالرفتن مبلغ اســمي افزایش پیدا کند. 
در ماده ی 158 به محل ها و منابعي اشــاره شــده که 
افزایــش ســرمایه مي تواند از طریــق آن ها صورت 
بگیرد. چهــار منبع اصلي ذکر شــده که عبارت اند 
از:  آورده ی نقــدي، تبدیل مطالبات به اوراق قرضه 
و ســهام، تبدیل اوراق مشــارکت به سهام و اوراق 
صکوك. اکنون این امکان وجود دارد که انتشــار 
اوراق برای شــرکت هایي کــه متقاضي اند از محل 
اوراق مشــارکت یا صکوك صورت بگیرد و بعداً 
آن را به ســهام تبدیل کنند. یکي دیگر از محل هاي 

افزایش سرمایه تبدیل سود انباشته است. 
در مــورد موضوع تجدید ارزیابي بــه دنبال این 
هســتیم کــه ارزش عادالنــه ی دارایي ثابــت را در 
صورت هــاي مالي نشــان دهیــم و این کــه بتوانیم 
ترازنامــه ی شــرکت وضعیــت بهتــري را از اقام 
تاریخي نشــان دهد تا ایــن ارزش بتواند جایگزیني 
براي ارزش هــاي تاریخي باشــد. چه گونه مي توان 
تجدیــد ارزیابي را به افزایش ســرمایه تبدیل کرد؟ 
آن چه مهم اســت این اســت که در موضوع مازاد 

تجدید ارزیابي اســتانداردهاي حسابداري اجازه ی 
انجام ایــن کار را به ما نمي دهد که بتوانیم از طریق 
این مدل سرمایه ی شــرکت را اضافه کنیم. اما اگر 
قوانین و مقرراتي وجود داشــته باشد از طریق آن ها 
می تــوان ظرفیت قانونــي این تجدید ســرمایه را به 
ســرمایه ی شرکت اضافه کرد. مواد قانوني متعددي 
را در سه سال در قانون بودجه ی کل کشور داشتیم 
که امکان تجدید ارزیابي را به شرکت هاي مختلفی 
می داد که از این ظرفیت قانوني استفاده می کنند. در 
ســال های 1390 و 1391 و 1392 این امکان وجود 
داشــت. اما چیزي که بیش تر طي چند سال گذشته 
اســتفاده شــد ماده ی 17 قانون حداکثر اســتفاده از 
توان تولیدي و خدماتي در تأمین نیازهاي کشــور و 
تقویت صادرات بود. شرکت هایي که مي خواستند 
از این ظرفیت قانوني یا ظرفیت بودجه استفاده کنند 
می بایســت حتماً یك طبقــه ی دارایــي را انتخاب 
مي کردنــد و همــه ی اقــام و اجزایي کــه در آن 
طبقه بود می بایســت الزاماً مورد ارزیابي مجدد قرار 
مي گرفت. یکي از شــروط آیین نامه ی اجرایي این 
بود که همه ی اقام یك طبقه ی خاص می بایســت 
ارزیابي می شــد. نکته ی دوم این بود که این تجدید 

حسن امیری
عضو هیئت مدیره و معاون 
نظارت بر بورس ها و ناشران 
سازمان بورس و اوراق بهادار

مالیات و بازار سرمایه
 با تأکید بر تجدید ارزیابی دارایی ها 
IFRS و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
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ارزیابي می بایســت با اســتفاده از کارشناس رسمی 
دادگســتري اتفــاق می افتــاد و بــه عبارتــي مبناي 
ارزش هــاي منصفانه این قرار داده شــده بود که از 
طریق یك تیم کارشناســي این فرایند اتفاق بیفتد و 

بتواند به یك ارزیابي صحیح منجر شود.
 بــر این نکته تأکید مي کنم کــه اگرچه آن چهار 
روش مي توانســتند وجه نقد براي شــرکت بیاورند 
یــا از خروج وجه نقد جلوگیــري کنند، در آن مدل 
هیچ کدام به این دو حالت منجر نخواهد شــد. یعني 
اگــر تجدید ارزیابي دارایي انجــام دهیم و رقم را به 
سرمایه ی شرکت اضافه کنیم، باعث ورود وجه نقد 
به شرکت نخواهد شد. اما می تواند ترازنامه ی شرکت 

را متأثر و وضعیت شرکت را دگرگون کنند. 
وضعیت اســتفاده از این ظرفیت قانوني کشــور 
در طــي چهــار ســالي کــه از اجــراي ایــن قانون 
گذشــت به این قرار بوده اســت که از ســال 1391 
تــا ســال 1394 در بــازار ســرمایه کًا 584 مجوز 
افزایش ســرمایه صادر شــد که 79 مجوز مربوط به 
مجوز هاي افزایش ســرمایه از محل تجدید ارزیابي 
بــود. از لحــاظ عدد و رقــم کًا 94 هــزار میلیارد 
تومــان ارزش مجوزهاي صــادره در طي این چهار 

ســال بود که 19 هزار میلیارد تومــان آن مربوط به 
افزایش ســرمایه بود. حــدود 14 درصد تعدادي و 
20 درصد مبلغــي مجوزها به ایــن موضوع مربوط 
بود. شــرکت ها به دنبال تجدید ارزیابي رفتند تا این 
مبلغ را به ســرمایه اضافه کنند؛ آن هم عمدتاً به دلیل 
اســتفاده از مزیت مالیاتي که در ایــن قانون وجود 
داشــت و نیز ایــن که این امکان وجود داشــت که 
وقتي تجدید ارزیابي صــورت مي گیرد انتقال رقم 
ســرمایه معاف از مالیات تلقی شود. البته باید بر این 
موضــوع تأکید کنم که بســتگي دارد کدام یك از 
طبقات دارایي هاي شرکت را تجدید ارزیابي  کنیم. 
اگــر زمین را تجدید ارزیابي  کنیم، بله، این معافیت 
عیني اســت، اما اگر بقیه ی اجزا، مثل ســاختمان و 
ماشــین آالت، را تجدید ارزیابــي کنیم به دلیل این 
که اســتهاك ســنوات آتي معافیت مالي نداشت 
و هزینــه ی قابل قبول تلقي نمي شــد، عمًا یك نوع 
تخفیــف مالیاتي اتفــاق مي افتاد نه لزومــاً معافیت 
مالیاتــي. یکــي از مهم ترین مزایاي ایــن بحث این 
بود که ارزش دارایي هاي شــرکت به روز مي شد و 
نرخ ســود مورد انتظار اعتبار دهندگان کاهش پیدا 
مي کــرد. چون، در حقیقت، در ایــن فرایند تصویر 

ترازنامه ی شــرکت به روزتر و تصویر واقعي تري از 
حســاب ها به اعتبار دهندگان ارائه مي شود. از طرفي 
ارزش هاي پنهاني که در دارایي ها وجود دارد و در 
ارزش هاي تاریخي نهفته و مســتتر نیست با استفاده 
از این مدل آشــکار مي شــود و ترازنامــه واقعي تر 
مي شــود. شــرکت هایي که از این روش اســتفاده 
کنند امکان خروج از شــمولیت ماده ی 141 قانون 
تجارت را دارند. با توجــه به این که قانون تجارت 
مــا ســرمایه محور اســت و آن چیزي را کــه براي 
محاسبه ی شمولیت ماده مبنا قرار مي دهد سرمایه ی 
ثبتي شــرکت اســت، شــرکت هایي که به هر دلیل 
به خصوص در بحران هاي چند ســاله ی اخیر ناشــي 
از تحریم دچار مشــکل ماده ی 141 شــدند از این 
ظرفیت اســتفاده کردند و با افزایش ســرمایه  خود 
را از شــمولیت ماده ی 141 خــارج کردند. البته در 
ایــن زمینه انتقادات زیاد هســت و برخــي معتقدند 
این روش خارج شدن از ماده ی 141 روش مفیدي 
نیست چون واقعاً در شرکت اتفاق خاصي نیفتاده و 
شرکت مي تواند به دلیل این که عملیات واقعي اش 
به سود آوري منجر نمی شود در سال هاي بعد مجدداً 
وارد مــاده ی 141 شــود. یا این که بســته به این که 
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هیئــت  مدیره کــدام طبقه ی خــاص از دارایي ها را 
انتخاب کند و بخواهد تجدیــد ارزیابي انجام دهد 
مي تواند روي سود و زیان شرکت در سال هاي آتي 
اثرگذار باشــد و حتی زیان شرکت را بیش تر کند. 
از ســوي دیگر، برخي معتقدند این روش تنفســي 
خواهد بود براي شرکت و اگر شرکتي دچار بحران 
شــده می تواند از این فضا اســتفاده کند و به آینده 

امیدوارتر باشد.
درعین حــال در بحث افزایش ســرمایه از محل 
تجدید مــازاد ارزیابــي یك  ســري چالش  وجود 
دارد. یکــي این که ممکن اســت طبقه ی خاصي از 
دارایی هاي شــرکت تجدید ارزیابي شود و بنابراین 
آن قلم خاص نســبت به بقیه ی اجــزاي تراز نامه که 
تجدید ارزیابي نشده اند تصویر مناسبي را از شرکت 
نشــان نمي دهد. این مورد یکي دیگر از مشــکات 
اســتاندارد هاي بین المللي حســابداري است. یکي 
دیگر هم بحث افزایش بهاي تمام شــده اســت که 
اشاره کردم. به عنوان مثال، اگر ماشین آالت تجدید 
ارزیابي شــود به دلیل هزینه ی اســتهاك باالتر در 
ســنوات آتي مي تواند باعث افزایش بهاي تمام شده 
بشــود. چالش آخر هم این که کاهش ســودآوري 
شــرکت در زمــان تجدیــد ارزیابــي دارایي هــاي 

استهاك پذیر است. 
در اصاحیــه ی جدید قانون مالیات هاي مســتقیم 
تبصــره ی یك از مــاده ی 149 به این شــکل مطرح 
شده اســت: افزایش بهاي ناشــي از تجدید ارزیابي  
دارایي هاي اشخاص حقوقي با رعایت استانداردهاي 
حســابداري مشــمول پرداخــت مالیات بــر  درآمد 
نیســت و هزینه ی استهاك ناشي از افزایش تجدید 

ارزیابی ها نیز هزینه ی قابل قبول تلقي نمي شود. 
بر این اســاس قرار بــود ظرف مدت شــش ماه 
آیین نامه ی اجرایي نوشــته شود. ضمناً در جزء دوم 
از ماده ی 282 در اصاحیه آمده که احکام مالیاتي 
مــاده ی 17 قانون حداکثر اســتفاده از توان تولیدي 
و خدماتــي و تقویــت آنها در صــادرات از ابتداي 
ســال 1395 لغو شده اســت. بر این اساس، معافیت 
مالیاتي انجام افزایش ســرمایه از محل تجدید مازاد 
ارزیابي دارایي از ابتداي سال 1395 لغو شده است. 
با توجه به این حکــم قانوني در تاریخ 1395/1/15 

هیئت  وزیران آیین نامه را به تصویب رساند. در این 
آیین نامه باز هــم امکان تجدیــد ارزیابي دارایي ها 
وجود دارد ولي طبق استاندارد هاي حسابداري این 
رقم بایــد به عنوان یکي از اجــزاي حقوق صاحبان 
ســهام تحت مازاد تجدید ارزیابي در ســمت چپ 
ترازنامــه قرار بگیرد و این امــکان وجود ندارد که 

بتوان این رقم را به سرمایه ی شرکت اضافه کرد. 
بعضي از شــرکت ها در ســال قبل برخي اقدامات 
را انجــام داده بودند ولي چون مي دانســتند از ابتداي 
ســال قانون جدید اجرایي مي شــود عملیات تجدید 
ارزیابي را به انتها نرســاندند. بر این اســاس، سازمان 
بورس مذاکراتي را با ســازمان امور مالیاتي انجام داد 
که تکلیف این بخش هم روشــن شود. در جوابیه ی 
ســازمان مالیاتي این جمع بندي حاصل شــده بود که 
اگر شــرکتي عدد مربــوط به تجدیــد ارزیابي را در 
حســاب هاي ســال 1394 ثبت کند، حتي اگر فرایند 
برگزاري مجامع به سال بعد بیفتد، امکان بهره برداري 
از ایــن ظرفیت قانوني هنــوز وجــود دارد. بنابراین، 
اکنون، اگر شرکتي موفق شده باشد بخشي از عملیات 
تجدید ارزیابــي دارایي ها را، که شــامل فرایند هاي 
انتخاب کارشــناس و ثبت در حساب هاي سال مالي 
1394 است، انجام دهد مي تواند از این ظرفیت ماده ی 
17 قانون اســتفاده کند و افزایش سرمایه انجام دهد. 

اگر از این فرصت زماني بگذرد امکان پذیر نیست. 
در ارتباط با بحــث IFRS توضیحاتی کلي ارائه 
مي کنم. قرار اســت از ســال 1395 شــرکت هایي 
که به تأیید ســازمان بورس برســند مي توانند عاوه 
بر صورت هاي مالي، که بر اســاس اســتاندارد هاي 
ملي تهیه شــده، از این استاندارد هم استفاده کنند و 
صورت هاي مالي خود را ارائه دهند. یکي از اجزاي 
مهمي که در این استاندارد مطرح شده بحث ارزش 
منصفانه اســت و این که ارزش دارایي ها باید به روز 
باشــند اما ظرفیت قانوني فعلي قانون مالیات هاي ما 
جوابگو نیســت. اگر از این ارزیابي مجدد ســودي 
شناســایي شود مشمول مالیات اســت. براي این که 
از این موضوع عبور کنیم مســئله ای که توافق شده 
این است که اســتانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالــی IFRS فعًا برای تلفیقی محاســبه می شــود و 
شــرکت هایی که متقاضی اند یا ملزم می شــوند که 

بر اثر این اســتاندارد صورت های مالی خود را ارائه 
دهنــد اگر در تلفیقی شــان این ارائــه ی مجدد را بر 
اســاس IFRS داشــته باشــند آثار مالیاتی نخواهد 
داشــت. اما مســئله ای که مورد نیاز خواهد بود این 
اســت که تکلیف موضــوع مربوط بــه ارزش های 
منصفانه باید در قانون مالیات ما روشــن شــود. اگر 
بخواهیم بحــث IFRS را جدی دنبال کنیم باید این 
اصاحیه ی قانونی صورت بگیرد. برای این که به این 
هدف برسیم، سازمان بورس یك کمیته ی راهبری 
را با همکاری ســازمان حسابرســی، ســازمان امور 
مالیاتی و تشــکل های حرفه ای بــرای اجرایی کردن 
IFRS تعیین کرده اســت. این کمیته ی راهبری سه 
کمیته ی تخصصی را به عنوان زیرمجموعه تعریف 
کــرده کــه در هر کــدام از کمیته هــای تخصصی 
هــم از ظرفیت انجمن ها اســتفاده کردیــم و هم از 
ظرفیــت نفــرات متخصص رشــته ی خــاص. یك 
کمیته عبارت اســت از کمیته ی فنی- مهندسی که 
در محل ســازمان حسابرسی تشــکیل شده و عمدتاً 
بحــث تدوین و ترجمــه و برقراری ارتبــاط با بنیاد 
IFRS و مســائلی از این دست را پی گیری می کند. 
در این کمیته اصلی آقــای پناهی حضور دارند که 
بســیار فرد ویژه ای هســتند و نگاه ایشان از سازمان 
امور مالیاتی بسیار ارزشمند است. کمیته ی دیگری 
با عنوان کمیته ی آموزش تشکیل شده که از ظرفیت 
انجمن ها حداکثر استفاده شده تا بتوانیم فرهنگ این 
اســتاندارد را جا بیندازیم. یــك کمیته هم کمیته ی 
ارزش منصفانه اســت که شــاید مهم ترین کمیته ی 
ما باشــد، زیرا اگر بخواهیم بر اساس این استاندارد 
صورت های مالی مان را به  روز کنیم باید قیمت هایی 

که استخراج می شود قیمت های واقعی باشد. 
امیدواریم با همکاری همه ی این ارکان بتوانیم این 
استاندارد ها را ساماندهی کنیم، زیرا با توجه به روندی 
که در آینده شاهد خواهیم بود احیاناً اگر سرمایه گذاران 
خارجی قصد ورود به کشــور داشــته باشــند یکی از 
خواسته های شــان این اســت که صورت های مالی بر 
اساس IFRS تنظیم شده باشد. همه باید خود را تجهیز 
کنند. سازمان بورس حاضر است همکاری بیش تری 
کند و با همکاری انجمن حسابداران خبره سمینارهای 

آموزش خاص در این باره برگزار کنیم. 
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قانون مالیات های مستقیم و الیحه ی اصاح آن 
یکــی از هفت محور اصلی طرح تحول اقتصادی 
دولت پیشین بود. دولت پیشین از اواسط دوره ی 
اول خود در پی مشــورت با برخــی اقتصاد دانان 
و مدیران ارشــد به این جمع بندی رســید که اگر 
اقتصادمان مشــکل اساســی دارد، اگر نمی توانیم 
اشــتغال ایجاد کنیم، اگر میزان صــادرات پایین 
اســت، اگر با توجه به پتانســیل اقتصادی رشــد 
اقتصــادی مناســب را نداریم، به این دلیل اســت 
که در برخی از ســاختار ها و بخش های اقتصادی 
کشور مشکل اساسی وجود دارد. از این رو، یك 
شورای راهبردی را تشکیل دادند که هفت بخش 
از اقتصاد را انتخاب کرد و گفت این طرح تحول 
اقتصادی باید در این هفت بخش اصاح شــود تا 
به تغییرات ســاختاری سازمانی منجر گردد. یکی 
از ایــن هفت محور، اصاح نظام مالیاتی کشــور 
بــود که، بــا توجه به ایــن که در آن ایــام قانون 
مالیات بــر ارزش افزوده تازه تصویب شــده بود 
و ســال های میانی اجرای آزمایشــی خود را طی 

می کــرد، یکــی از محور هــا قانــون مالیات های 
مســتقیم بود که آخرین ســال تصویب آن ســال 
1380 بود و احســاس می شــد پاســخ گوی طرح 
تحولــی که در اقتصاد ایران رخ داده بود نیســت 
و واقعاً حجم اقتصاد ملی ما به گونه ای اســت که 
دریافت مالیات ها به این شــیوه عــاوه بر این که 
تکاپوی هزینه های دولــت را نمی دهد در برخی 
بخش ها به تبعیض و بی عدالتی نیز منجر می شود. 
با این استدالل الیحه ی اصاح قانون مالیات های 
مســتقیم بعد از الیحه ی هدفمند کــردن یارانه ها 
به عنوان یکی از بخش های طرح تحول اقتصادی 
تقدیــم مجلس شــد. مجلــس هم از همــان ابتدا 
کمیســیونی تحت  عنوان کمیســیون طرح تحول 
اقتصادی تشــکیل داد. الیحه ی اولیه به این شکل 
بود که اوالً یك ســری  پایه هــای مالیاتی جدید 
را معرفی می کــرد که عمدتاً حول و حوش پایه ی 
مالیــات بر دارایــی و ثروت بود. محور اساســی 
دیگر اصاح رویه هــا و فعالیت های نظام مالیاتی 
بود که دوســتان ســازمان مالیاتی هــم اعتراض 

 داشــتند که این ســاختار قابــل تداوم نیســت و 
باید با توجه به شــرایط فعلــی اقتصاد دچار تغییر 
و تحول اساســی شــود. طبیعتاً در این میان برخی 
از مواد و رویه ها هــم بودند اما محور همین چند 

مورد بود. 
الیحــه کــه تقدیم مجلس شــد مثــل همه ی 
طرح هــا و الیحه هایی که بــه بخش پژوهش های 
مجلس می آید بنده به عنوان کارشــناس حوزه ی 
مالیه ی عمومی افتخار داشتم که پرونده را تحویل 
بگیرم و متعهد شــدم با همراهی مجامع حرفه ای، 
بخش خصوصی، ســازمان ها و نهادهای مختلف 
مــاده به ماده ی این الیحه را بررســی و اظهار نظر 
کارشناســی و تغییــر و تحــول ایجاد کنــم و با 
همکاری دوستان تقدیم کمیسیون های تخصصی 
کنیم تا قانون تصویب شــود. این فرایند دو ســال 
طول کشید و به دو دلیل طوالنی شد. اول این که 
موضوع، موضوع مهمی بود. بعد از قانون تجارت 
در ادبیــات اقتصاد مرســوم، قانــون مالیات های 
مســتقیم را جزو قوانین مادر اقتصــادی می دانند 

سعید توتونچی
مدیر گروه مالیه  ی عمومي 
و عضو هیئت علمی رسمی 
مرکز پژوهش های مجلس

محورها و فرایند اصالح

قانون مالیات های مستقیم
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چون با توجه به اهمیت سیاست های اقتصادی که 
دولت در دو حوزه تعیین کرده، یعنی سیاست های 
پولی و سیاست های مالی و مالیاتی، باالخره یکی 
از ابزارهــا و بال های پرواز سیاســت های مالی و 
مالیاتی اســت و از این نظــر انصاف بود که وقت 
بیش تــری صرف شــود. دلیل دیگر هــم این بود 
که مجلس درگیر طرح هــا و لوایح دیگری  مثل 
بودجه و برنامه ی پنجــم و ... بود. تبیین کنندگان 
اصلی الیحه در دولت جدیــد هم تغییر نکردند. 
وزیــر اقتصاد فعلی یکــی از اعضــای کارگروه 
بودنــد. دولت جدید الیحه را در مجلس پیگیری 
کرد و مجلس هم با پشــتکار به کار کارشناســی 
خــود ادامــه داد و نهایتــاً الیحــه با یك شــکل 
جدید نســبت بــه قبل و بــا برخــی تعدیات به 
رونــد خود ادامه داد. ایــن تغییرات به نظر من در 
برخی بخش ها اساســی بودند، در برخی بخش ها 
کارشناسی بودند، و برخی بخش ها به رغم این که 
هم دولت و هم مجلس و هم کارشناســان محترم 
بر نظر موافق بودند ولی حذف شدند، مثل مالیات 
بر جمع درآمــد، یا حکم مربوط به این فعالیت ها 

که علی رغم تأکید کارشناســی، به علت این که 
زیرساخت های اطاعاتی آن مهیا نبود توافق شد 
که این مواد را حذف کنند. یکی دیگر از موادی 
که در الیحه ی اولیه وجود داشــت و تا حدودی 
همه ی کارشناس ها می گفتند کار کافی در مورد 
آن صورت نگرفته و اگر تصویب شــود احتمال 
دارد که تبعات نامطلوبی در اقتصاد داشــته باشد 
مالیات بــر دارایی بود که چون انســجام الزم را 
نداشــت و پیش نیازهای الزم را برای آن در نظام 
اقتصادی کشور طراحی نکرده بودیم تصویب آن 
را به تعویق انداختند اما بقیه ی مســائل همان هایی 
بود که در دولت قبلی طرح شده بود و در دولت 

جدید هم از آن پشتیبانی شد.
از منظر شــخصی خودم به عنوان کارشناســی 
که از ابتدا تــا انتها در فراینــد تدوین و تصویب 
آیین نامه به عنوان یك کارشــناس حضور داشتم، 
اگــر بخواهــم  رویکرد  های کلی را دســته بندی 
کنــم می توان به پنج رویکرد اصلی اشــاره کرد: 
یکی این کــه واقعاً اقتصاد ما در همان زمان وارد 
سال های سختی شده بود چون از نیمه ی دوم سال 

1390 به دلیــل تحریم های بین المللی و شــرایط 
ســخت بخش مولد تحت تأثیر قرار گرفته بودیم 
و بــه همین دلیــل نیز باید در نرخ هــای مالیاتی و 
سایر سخت گیری های مالیاتی کمی توجه بیش تر 
می شد. پس یك محور کاهش نرخ ها بود و یك 
محور هم که دعوای همیشــگی کارشناســان در 
حــوزه ی نظام مالیاتی بود این بــود که معافیت ها 
بــر بخش های مختلف اقتصــادی بی هدف تعیین 
شــده و هیچ منطق اقتصــادی و قابل دفاعی برای 
ارائــه ی معافیت ها وجود ندارد، کما این که برخی 
از این معافیت ها کماکان در قانون جدید هســتند 
ولی در الیحه تا جایی که منطق اقتصاد سیاســی 
حکم می کرد تاش کردیم که با اســتدالل های 
کارشناسی حتی تحت فشــار گروه های ذی نفوذ 
این معافیت ها را منطقی و هدفمند کنیم و همه را 

به بخش مولد اقتصادی بکشانیم. 
محــور دیگری که در الیحــه ی جدید مدنظر 
بود حرکت به سمت نظام مدرن مالیاتی بود. روح 
کلی حاکم بــر مالیات های مســتقیم این بود که 
نظام تشخیص مالیات ستانی در کشور از وضعیت 



23

ســنتی به مدرن و مبتنی بر داده هــا و اطاعات و 
از وضعیت موجود تشــخیص مبتنــی بر نظر ممیز 
به وضعیــت بی طرفی و اتوماســیون گذر کند و 
برخی از مشــکات مالیاتی را حــل کند. محور 
بعــدی که به تبع محور دوم می توان اشــاره کرد 
این بود که برای اجرای این سیســتم ها ما نیازمند 
طرح جامع مالیاتی هســتیم که سازمان مالیاتی از 
ســال ها پیش کلید آن را زده بود اما متأسفانه در 
بورکراسی اداری مانده بود و هم اکنون هم کسی 
نمی تواند بگوید نهایی شــده است. محور چهارم 
هم این بود که با حذف آن چند پایه ی درآمدی 
کــه عرض کردم دو پایــه ی مالیاتی جدید ایجاد 
شــد که یکی پایه ی مســتقیم محســوب می شود 
یکی هم پایه ی ذهنی. اولی شــغل محسوب شدن 
بســاز و بفروش ها و پایه ی دوم هم اصاح ماده ی 
64 قانون مالیات های مســتقیم بــود که در قالب 
ایــن ماده هم قرار بــود ارزش مالیاتی که حاصل 
تغییر ارزش هــای معاماتی به ورود و مکانیســم 
اســت در کمیســیون مورد نظر  خود تصحیحــی 
در دل این ماده مســتتر شــود. آخریــن بخش و 
مهم تریــن محــور بــاال ضمانت اجرایی داشــتن 
اســت. در تدوین قوانین مالی دنیا محکم ترین و 
منضبط ترین قوانین در کشور های دنیا قوانین مالی 
و مالیاتی هســتند و متأســفانه قانون مالیاتی ما این 
ضمانت اجرای باال را نداشت. برای اولین بار جرم 

مالیاتی را یك گروه حقوقی تعیین کرد. 
پس این محورها ارائه شد. جزئیات محور اول 
این بود کــه از تولید و ســرمایه گذاری حمایت 
شــود و تمــام معافیت ها و مشــوق ها به ســمت 
بخش مولد کشــیده شود و برای اشخاص حقیقی 
موضوع ماده ی 131 و اشــخاص حقوقی موضوع 
مــاده ی 105 قانون تبصــره ای اضافه شــد با این 
مضمون که اگر مالیات اظهاری نســبت به ســال 
قبل 10 درصد افزایش پیدا کند، نرخ یك درصد 
کاهــش پیدا کنــد و این قضیه تا پنج ســال ادامه 
داشــته باشد، شــخص حقیقی و حقوقی می تواند 
نرخ را تــا 20 درصد کاهش دهــد. در ارتباط با 
پایــه ی درآمدی مشــموالن مالیاتــی و نرخ های 

اشخاص حقیقی یا ماده ی 131 اصاح و گشایش 
مناســبی صورت گرفت و ماده ی 104 که مالیات 
تکلیفی بود حذف شــد. مالیات حق تمبر کاهش 
پیدا کرد. ضرایب پایه ی درآمد مشموالن مالیاتی 
نمایندگی های شرکت های  یا  اشــخاص حقوقی 
خارجــی فعال در اقتصاد ایران به قصد حمایت از 
جلب سرمایه گذاری خارجی تعدیل شد. تجدید 
ارزیابی دارایی هایی که موضوع بحث قبلی بود به 
صورت دائمی در خود قانون مالیات های مستقیم 
اشاره شد و دو تبصره ذیل آن آمده که یك سری 
قواعد را تعریف کرده است. تبصره ی دو در مورد 
هزینه های قابل قبول استهاك یك سری جزئیات 
را گفته است. در زمینه ی یکسان سازی نرخ مالیات 
حقــوق بخش خصوصی و دولتی اقدام درســتی 
صورت گرفت. چون کارکنان بخش خصوصی 
معتــرض بودند که بی عدالتی در نرخ وجود دارد 
و فضای کســب و کار کشــور را تا حدودی متأثر 
کــرده بود. در زمینه ی محــور حمایت از تولید و 
ســرمایه گذاری معافیــت پیمانــکاران خارجی و 
لــوازم و تجهیزاتــی که می آورنــد و در زمینه ی 
معافیــت صادرات هم بازنگری اساســی صورت 
گرفــت. در قانــون قبل فقط صــادرات کاالها و 
خدمات غیر نفتی و صادرات مواد خام مد نظر بود. 
در قانون جدیــد خدمات هم مدنظر قرار گرفت. 
در زمینه ی کاالهــای غیر نفتی همان 100 درصد 
معافیت قبلی تصویب شــد اما در مورد مواد خام 
چون بررسی ماده ی 141 قانون هم زمان شده بود 
با اباغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و چون بندی 
هــم در آن بود که تأکید شــده زنجیره ی ارزش  
افزوده به داخل کشــور بیاید، لذا معافیت را فقط 
منوط بــه 20 درصد درآمد حاصــل از صادرات 
مواد خــام کردیم کــه از نظرمنطــق اقتصادی و 
سیاست گذاری قابل دفاع است. در مورد معافیت 
شعب شرکت های خارجی در ایران اقدام درستی 
صــورت گرفــت. پایه های هزینه هــای قابل قبول 
مالیاتی تا حدودی اضافه شــد و برگ های ماده ی 
148 بــه 29 برگ افزایش پیدا کرد. برخی فعاالن 
اقتصــادی ابراز می کردند وقتی وام و تســهیات 

مالی را غیر از بانك های مجاز دریافت می کنیم، 
هزینه ها را ســازمان مالیاتی به عنــوان هزینه های 
قابل قبول نمی پذیرد. سازمان به نص قانون استناد 

می کرد. 
یك معافیت هم در قالــب ماده ی 132 مطرح 
شــده بود که در مــورد آن ابهام وجود داشــت. 
الیحه ای که دولت آورده بود  چارچوبی منطقی 
داشــت، در مرکــز پژوهش هــا متنــی قابل دفاع 
را آمــاده کــرده بودیم. یك فعــال اقتصادی که 
ســرمایه گذاری جدیــد انجــام دهد بــا توجه به 
مــاده ی 132 کــه طراحــی کرده بودیــم به طور 
متوسط بین 5 تا 10 سال به لحاظ ارائه ی اظهارنامه 
و ... عمًا مؤدی مالیاتی است اما مالیاتی پرداخت 
نمی شــود و از ایــن منظــر گمــان می کردیم به 
سرمایه گذاری در کشور کمك بزرگی می کنیم. 
امــا این طرح متأســفانه بــه کمیســیون اقتصادی 
مجلس رفت و نمایندگان با انگیزه های منطقه ای 
در کمیســیون های آن جلســه شــرکت کردند و 
پیشــنهاد های عجیب و غریبــی مطرح شــد و در 
نهایــت بــه دلیل مخالفــت قاطع حقیر بــه عنوان 
نماینده ی مرکــز پژوهش ها این مورد از موضوع 
دایــره ی قانون مالیات های مســتقیم حذف شــد. 
همان دوســتان رفتند در دایــره ی دیگری ماده ی 
132 را پیگیری کردند که هم برای مجریان و هم 
مؤدیان و هم مســئوالن شــرکت ها دردسر آفرین 

خواهد شد.
در فاز دوم مقدمــات مکانیزه کردن و اجرای 
طرح جامــع را پی گیــری کردیم. نظــام مالیاتی 
مــا تاکنون ســنتی بوده و فرایند های شناســایی و 
دریافــت مالیات بر اســاس میل افراد اســت. لذا 
این مشــکات اساســی بــرای سیاســت گذاری 
مالیاتی ایجــاد می کرد. در ابتــدای الیحه گفتند 
کــه هدف اصــاح کل قانــون نیســت بلکه این 
است که یك ســری پایه های جدید معرفی کنیم 
و یك ســری روند های اجرایــی را اصاح کنیم. 
نظام ما باید مدرن و داده محور شــود و رفاقت و 
دخالت دســت معنی نداشته باشــد و همه چیز بر 
اساس اتوماســیون باشد. لذا برای این هدف چند 
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ماده ی مبتنی بر تشــکیل بانك هــای اطاعاتی را 
معرفــی کردم که یکی ماده ی 169 بود و دیگری 
ماده ی 169 مکرر. ماده ی 169 که همان موضوع 
صندوق های فــروش و فرایندهای ثبت و ضبط و 
دریافت و خرید  و فروش کاال و خدمات را اشاره 
داشت که اخیراً دولت الیحه ای برای این ماده به 
صورت جداگانه تهیه کرده و تقدیم کمیســیون 

اقتصادی مجلس شده است. 
کلیت ماجرای ماده ی 169 مکرر هم این است 
که حکومت به عنوان متولی امر در امور مختلف 
بایــد از تراکنش هــا، پرداخت هــا، دریافت ها و 
دارایی هــای منقول و غیر منقــول افراد به صورت 
کلی مطلع شــود. تــا زمانی که این اتفــاق نیفتد 
هم چنــان تبعیض در حق بیت المال و فرار مالیاتی 
و مصیبت های دیگر باقــی خواهد بود. دو گروه  
به این ماده اعتراض دارند. یکی گروهی که طبعاً 
دوســت ندارد شــفافیت اطاعات اتفاق بیفتد. با 
این گــروه باید با منطق خودشــان صحبت کرد. 
گروه دیگر فعاالن مولد اقتصادی کشــور هستند 
و اتفاقاً از شــفافیت اطاعاتی حمایت می کنند و 
معتقدند شفافیت به افزایش سرمایه گذاری منجر 
می شــود. اما نگراننــد که این برابــری و عدالت 
در افشــای اطاعات اشــخاص حقیقی و حقوقی 
برای حاکمیت یکســان نباشد. گروهی از فعاالن 
اقتصــادی که حجــم بیش تری در اختیــار دارند 
اطاعــات خــود را بــا روش هــای مختلف طبق 
169 مکرر به حاکمیــت ندهند اما گروه دیگری 
که ســالم هســتند و رو بــازی می کنند اطاعات 
را بدهنــد تا این بازی، بازی برد و باخت بشــود. 
گروهــی ببازنــد و گروهی ببرند. این مشــکل به 
اراده ی سیاســی مســئوالن اجرایــی برمی گردد. 
اگر بنا باشــد همه ی اشــخاص حقیقی و حقوقی 
به عدالت با آنها رفتار شــود، همه در برابر قانون 
یکسان اند و استثنایی وجود نخواهد داشت. اتفاقاً 
این حکم جزو احکامی است که یکی از نیاز های 
اساسی نظام اقتصادی کشور است. مالیات یکی از 
راه های اســتفاده از این ماده ی قانونی است. سایر 
بخش ها هم می توانند استفاده کنند. تنها ماحظه 

برای اســتفاده کنندگان و حکومت این است که 
افشای اطاعات اشخاص حقیقی و حقوقی به غیر 
از مقاصد سیاســت گذاری واقعاً جرم تلقی و در 
همین قانون  برای مجرم اشــد مجازات پیش بینی 

شود.
مورد دیگری که در ایــن قانون در نظر گرفته 
شد ایجاد ســامانه ی اماك کشور است. واقعیت 
این است که اکنون نهاد های متولی امر نمی دانند 
چند واحد مسکونی در کشــور داریم. این یکی 
از معضات اساســی ما در حوزه ی مســتغات و 
امــاك بود و از آن ســو در مجلــس هم ماده ای 
الحاق شــده بود تحت  عنوان این که از خانه های 
خالی ســازمان مالیاتی باید مالیات دریافت کند. 
اجرای ایــن حکم بدون اطاعــات عمًا مقدور 
نبود و  به اجرای سلیقه ای این حکم منجر می شد 
و برای آن باید منبع اطاعاتی پیش بینی می شــد. 
تغییــر فرایندهای شــناخت و دریافــت اطاعات 
افراد اصاح شــد و همه ی افراد باید اظهارنامه را 

تسلیم سازمان کنند. 
در مــورد ضمانت های اجرایی، جــرم مالیاتی 
برای اولین  بار تببین و مصادیق آن مشــخص شد، 
مثل تنظیم اسناد مالی خاف واقع، اختفا یا کتمان 
فعالیت، ممانعت از دسترسی به فعالیت اقتصادی، 
تنظیم قرارداد به نام هــای دیگران )موضوعی که 
در حال زمین زدن قانون مالیات بر ارزش افزوده 
اســت( اســتفاده از کارت بازرگانی دیگران که 
مصیبت های زیــادی را برای مــردم ایجاد کرده 
است. دومین بخش تعیین مجازات برای اشخاص 
حقوقــی متخلــف که هشــیاری حســابداران را 
می طلبد. مجازات برای حســابداران و حسابرسان 
و مأموران مالیاتی و کارکنان بانك ها و مؤسسات 
اعتباری در فرایند فرار مالیاتی که باید در محاکم 
قضایــی اثبــات و حکم صــادر شــود. هم چنین 
مجازات سنگین برای افشــای اطاعات موضوع 

ماده ی 169 مکرر  در نظر گرفته شد. 
در این بخش یك سری چالش در اجرای قانون 
پیش بینی می شود: مهم ترین چالش سنگ اندازی 
افــراد حقیقــی و حقوقی دولتــی و غیر دولتی در 

برابر اجرای مــاده ی 169 مکرر و اســتقرار نظام 
یکپارچه ی اطاعاتی و هویتی است. کشور داری 
در همه جــای دنیا بدون داشــتن اطاعات کافی 
ممکن نیست. ســاالنه 45 هزار میلیارد تومان پول 
نقد به افراد دارا و ندار اختصاص می دهیم و وقتی 
از دولت درخواســت می کنیم پرداخت یارانه را 
اصاح کن و پول را به مســتحق بده مثًا به جای 
45 هزار تومان چهار برابر بده ولی به مستحق بده، 
پاســخ دولت این اســت که ما مردم را بر حسب 
میزان درآمد نمی شناســیم. پس وجود این بانك 
ضروری است. دومین چالش در زمینه ی مبارزه با 
پول شویی است. علی رغم این که دولت الیحه ی 
آن را تنظیــم کــرده و در اختیــار مجلــس قرار 
داده، مقاومت های زیادی از ســوی کسانی که با 
شفافیت مشکل دارند در برار این موضوع صورت 
می گیرد. آخرین چالش اجرای ماده ی 95 اســت 
که طبقه بندی را از بین برده و همه را یك کاسه و 
مبتنی بر اظهارنامه کرده، در این مورد تا ســاختار 
آن مشخص نشود با مشــکل مواجه خواهیم بود. 
ماده ی 77 بساز بفروشــی را شغل معرفی کرده که 
چالش های ریزی در درون اش وجود داد. چالش 
بعدی افزایش مالیات افراد حقوقی است. ما حتماً 
باید مالیات افراد حقوقی را در سال های بعد پایین 

بیاوریم.
مرکــز  مدیریــت  طــرف  از  کــه  نکتــه ای   
پژوهش هــای مجلس جناب آقای دکتر قاســمی 
به من تکلیف شــده که در این جــا نقل کنم این 
اســت که از نظر مراکز پژوهشی حاکمیتی قانون 
نهایی نیســت و هــرگاه در اجرا و فرایندها شــما 
دوســتان حرفه ای احســاس کردیــد که ضعف 
حقوقی وجود دارد و می توان آن را اصاح کرد 
با مرکز مشــورت کنید. ما از تشکل های دولتی، 
خصوصــی، »خصولتی«، حرفه ای، ســازمان های 
مردم نهاد )ان جی اوها(، صاحب نظران و اســتادان 
دانشــگاه نظرشــان را دریافت می کنیــم و برای 
اصاح مجدد می توان در قالب طرح یا الیحه آن 

مشکل را حل کرد. 
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فضای کســب و کار در هر کشور عامل مهمي 
براي جذب ســرمایه های داخلی و خارجی است. 
یکــی از شــاخص های مهم فضای کســب و کار 
شــاخص پرداخت مالیات است که خود از زمان 
پرداخــت، تعداد پرداخــت و نرخ هــای مالیاتی 
تشکیل شده است. بقیه ی شاخص ها عبارت اند از: 
شروع کسب و کار، ثبت شرکت ها، اخد مجوز ها، 
اســتخدام و اخراج نیروی کار، ثبــت دارایی ها، 
اخذ ارتقــا، حمایت از ســرمایه گذاران، تجارت 

بین المللی، قرارداد های الزام آور و انحال. 
اصاحات جدید قانون مالیات های مستقیم در 
کنار اجرای طرح جامــع مالیاتی در جهت بهبود 
این شاخص ها بوده و با هدف ساده سازی قانون و 
الکترونیکی شدن تعامل مؤدیان با سازمان مالیاتی 
و هم چنیــن پرداخت هــای الکترونیکی و اصاح 
روش های رسیدگی و تعیین درآمد مالیات عمدتاً 
در جهــت بهبود شاخص هاســت. تغییر در جهت 
بهبود فضای کســب و کار کشــور انجام می شود. 
این جا قصد ورود بــه نقد اصاحیه را ندارم بلکه 

هدف ام اطاع رسانی تغییرات است. 
در زمینه ی قوانین مربوط به اشــخاص خارجی 

شفاف سازی و ساده ســازی، مقررات مالیاتی در 
قانون ابراز شــده اســت نظیر تکالیــف مربوط به 
تســلیم اظهارنامــه، ضرایب مالیاتــی، و هم چنین 
کاهش تعدد پرداخت ها و ســایر موارد. برقراری 
دوبــاره ی مشــوق های مالیاتی، وصــول مالیات 
اشــخاص خارجی عمدتاً تعدیل شــده و وصول 
مالیات در منبع جبران شده و رفع تبعیض مالیاتی 
بیــن پیمانکاران خارجی بــا کارفرمایان  دولتی و 
غیر دولتی صورت گرفته است. لوازم و تجهیزات 
پیمانکارانــي که کارفرمای دولتــي دارند معاف 
ولی در ســایر بخش ها مشــمول مالیات است. در 

اصاحیه ی جدید این تبعیض از بین رفته است. 
مبانــي قانونــي وضــع مالیات براي اشــخاص 
غیر ایرانــي بنــد پنجــم از مــاده ی یکــم قانــون 
مالیات هاي مســتقیم اســت که به موجب آن هر 
فرد غیرایراني نســبت به درآمدهایي که در ایران 
به دســت مي آورد مشمول دو نوع درآمد مالیات 
خواهد بود. یکي درآمدهایي که در داخل ایران 
باشــد و دیگري درآمدهایي که از ایران کســب 
مي کنند. درآمدهاي نوع دوم به حضور در ایران 
نیاز ندارد، مثل واگــذاري امتیازات. فرض کنید 

شرکت پژو فرانسه امتیاز تولید خودروي خاصي 
را به شرکت هاي ایراني مي دهد و نیازي به حضور 
خودش در ایران نیست. شرکت ایراني به صورت 
دوره اي حــق امتیــازات را پرداخــت مي کند و 
علي القاعده قبًا هم مشمول پرداخت مالیات هاي 
تکلیفي بوده و در اصاحیه ی جدید هم مشــمول 

پرداخت مالیات هاي تکلیفي خواهد بود.
بحــث بعدي نرخ مالیاتي اشــخاص خارجي و 
مؤسســات مقیم خارج اســت. درباره ی اشخاص 
حقوقــي عیناً مثل ایراني ها نرخ مالیاتي اشــخاص 
حقوقي هم 25 درصد است، به استثناي دو مورد: 
یکي بحث بیمه ی اتکایي شرکت هاي خارجي با 
شــرکت هاي بیمه ی ایراني است که نرخ مالیاتي 
دو درصد مالیات تکلیفي است. یکي هم مالیات 
مؤسسات کشتي راني و هواپیمایي که نرخ مالیاتي 
پنــج درصد به مأخــذ کرایه ی پرداختــي اعم از 
مسافر و بار را شامل مي شود. در بقیه ی موارد نرخ 
مالیاتي عیناً مثل ایراني ها اســت. اشخاص حقیقي 

هم از نرخ ماده ی 131 استفاده مي کنند.    
در قانــون قبلــی اشــخاص خارجی ســه طبقه 
بودند. بند الف، بند ب، و بند ج. بند الف شــامل 

احمد غفارزاده
عضو هیئت مستشاری

امور مالیاتی مرکز عالی 
دادخواهی مالیاتی

مالیات

اشخاص خارجی
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پیمانکاران بــود. مالیات پیمانکاران این گونه بود 
کــه قراردادهایي که از تاریــخ 1382/1/1 به بعد 
منعقد شــده بودنــد از طریق رســیدگی به دفاتر 
و اســناد و مــدارك طبق ماده ی 106رســیدگي 
مي شد. در عمل تجربه ی چند سال اخیر نشان داد 
که تأیید شمول مالیات پیمانکاران از طریق دفاتر 
مشــکات خاصی هم برای مؤدیان داشــته و هم 
براي ماموران مالیاتی. عدم شفافیت باعث می شد 
پیمانکاران خارجی بیش از مبلغ مالیات متعلقه به 
قراردادشــان اضافه کنند. یعنــی عمًا ما خودمان 
مشــمول مالیات مضاعف مي شــدیم. بند ب در 

قانون قبلی در مورد واگــذاری حقوق بود که به 
صورت تکلیفی بود و از ضریب 10 تا 40 درصد 
متغیــر بــود. بند ج هــم در رابطه بــا بهره برداری 
ســرمایه در ایران بود که عینــاً مثل مؤدیان ایرانی 

برخورد می شد. 
در اصاحیــه ی جدیــد بر اســاس مشــکات 
موجــود بند الف و بنــد ب عمًا تجمیع شــد و 
تبدیل شــد به مالیــات تکلیفی نهایــی. مالیات ها 
صرفاً حالــت تکلیفــی دارد و پرداخت کنندگان 
وجــوه باید بــه مأخــذ 10 تا 40 درصــد درآمد 
مشــمول مالیات را تعیین کنیم و مالیات متعلقه را 
کســر و تا آخر ماه بعد به ســازمان مالیاتی واریز 
کنیــم. البته این نوع قرارداد ها توســط شــعب یا 

نمایندگی هــا یــا کارگزاری ها اگر انجام شــود 
عینــاً مثل مؤدیــان ایرانی برخورد خواهد شــد و 
مکلف اند بر حســب مورد اســناد ارائــه دهند و 
درآمد مشمول مالیات از طریق ماده ی 106 تعیین 
خواهد شــد. ضرایــب مالیاتی هم در کمیســیون 
اقتصادی دولت در آیین نامه ی ماده ی 107 نهایی 
شده و جزو دستور چند روز آینده ی هیئت  دولت 
خواهــد بود. خوشــبختانه در آیین نامه ی اجرایي 
ضرایب تعدیل شده و بین 10 تا 30 درصد است. 
این سؤال مطرح است که آیا اشخاص حقوقي 
خارجي موظف به تســلیم اظهارنامه هم هستند یا 

نه. بله، در آیین نامه پیش بیني شده که آن هایي که 
داراي شــعبه، نمایندگي و کارگزاري هستند باید 
اظهارنامــه بدهند ولي درآمد مشــمول مالیات بر 
اساس سود و زیان نخواهد بود و بر اساس فرمول 
ماده ی 107 حساب مي شود، یعني نرخ مالیاتي که 
افراد خارجي بابت ماده ی 107 در ایران مشــمول 
خواهند بــود بین 2/5 درصد تا 7/5 درصد وجوه 

دریافتي خواهد بود و نهایي است. 
اگــر تجهیزات قــرارداد اولیه بــا اصاحات و 
الحاقات جدا شود این قسمت تجهیزات در ایران 
مشــمول مالیات نخواهد بود. قبًا این مزیت فقط 
بــراي کارفرمایان دولتــي و شــهرداري بود. در 
اصاحیه ی جدید کســر تجهیــزات و لوازم با هر 

کارفرمایي قابل محاسبه خواهد بود، حتي اگر در 
قرارداد اولیه هم لحاظ نشــده باشــد مي توانند در 
اصاحیه و الحاقیه لحاظ کنند. مأخذ محاســبه ی 
تجهیــزات اگر خریــد داخلي باشــد حداکثر تا 
میــزان صورت حســاب و اگــر خریــد خارجي 
باشــد تا مجموع ارزشي کاال و حقوق ورودي و 
ســایر پرداخت هاي قانوني مندرج در برگ سبز 

گمرکي است. 
حکم عدم شــمول بــه پیمانکاران دســت دوم 
ایراني و اشــخاص حقوقي هم قابل تســري است. 
فــرض کنیــد شــخص حقوقي خارجي بخشــي 
از پیمان خــود را به یك شــخص حقوقي ایران 
مي دهد. به میزاني کــه از این قرارداد بابت لوازم 
و تجهیزات مصرف مي شــود پیمانــکار ایراني از 

مالیات معاف خواهد بود. 

مبانــی قانونی وضــع ماليــات برای 
اشخاص غيرایراني 

- بنــد پنجم از ماده ی یکــم قانون مالیات هاي 
مستقیم: هر شخص غیر ایرانی نسبت به درآمدهایی 
که در ایران تحصیل می کند و هم چنین نسبت به 
درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا ســایر 
حقوق خود یــا دادن تعلیمات و کمك های فنی  
یا واگذاری فیلم های ســینمایی از ایران تحصیل 

می کند مشمول است.

نرخ مالياتی اشخاص خارجي
الف( اشــخاص حقوقی خارجی و مؤسســات 
مقیم خارج از ایران به اســتثنای مشموالن تبصره 
)5( ماده )109( و ماده )113( از مأخذ کل درآمد 
مشــمول مالیات بــه نرخ مذکــور در ماده ی105 

قانون مالیات هاي مستقیم ) 25%(؛ 
ب(حــق بیمــه و ســود حاصــل از ســپرده ی 
مؤسســات بیمه ی خارجی بابت بیمه ی اتکایی به 

نرخ دو درصد؛
ج( مالیــات بــر درآمد اشــخاص حقیقی غیر 
از ایرانــی به نرخ ماده ی 131 قانــون مالیات هاي 

مستقیم.
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نحوه ی تعيين درآمد مشــمول ماليات 
اشخاص خارجي

1( بابت تهیه ی طرح ســاختمان ها و تأسیسات، 
نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، 
دادن تعلیمــات و کمك های فنــی، انتقال دانش 
فنی، ســایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر 
حقوق، هم چنین واگذاری فیلم های سینمایی که 
در ایران یا از ایران تحصیل می کنند، به مأخذ ده 
درصد تــا چهل درصد مجموع وجوهی که عاید 

آنها می شود.
2( ضرایب تشــخیص درآمد مشــمول مالیات 
بــا توجه به نوع فعالیت، به پیشــنهاد وزارت امور 
اقتصــادی و دارایی بــه تصویب هیئــت  وزیران 

می رسد.
مثال: محاســبه ی مالیات متعلقه به مأخذ 1000 
واحــد وجوه پرداختی و با ضرایب 10% و %40 

با فرض شخصیت حقوقی خارجي
مالیات متعلقه           25 = %25 × %10 × 1000
مالیات متعلقه         100= %25 × %40 × 1000

3( روش اخــذ مالیات: مالیــات تکلیفی قطعی 
)نهایی(

پرداخت کنندگان وجــوه مذکور در این ماده 
مکلف انــد در هــر پرداخــت، مالیــات متعلق را 
بــا توجه به مبالغی که از اول ســال تــا آن تاریخ 
پرداخــت کرده اند کســر و تــا پایان مــاه بعد به 

اداره ی امور مالیاتی پرداخت کنند.

عدم شــمول ماليات به خرید لوازم و 
تجهيزات عمليات پيمانکاري

1( آن قســمت از مبلغ قــرارداد که به مصرف 
خرید لوازم و تجهیزات می رســد، مشروط بر آن 
کــه در قرارداد یا اصاحــات الحاقات بعدی آن 
مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از ســایر اقام 

قرارداد درج شده باشد.
2( در مــورد خریــد داخلی حداکثــر تا مبلغ 

صورت حساب خرید.
3( در مــورد خریــد خارجــی تــا مجمــوع 
ارزش گمرکــی کاال و حقــوق ورودی و ســایر 
پرداخت هــای قانونــی مندرج در پروانه ی ســبز 

گمرکي.
4( حکم عدم شــمول مالیات به خرید لوازم و 
تجهیزات، قابل تســری به اشخاص حقوقی ایرانی 

به عنوان پیمانکاران دست دوم است.
و  شــرکت ها  نمایندگی هــای  و  شــعب   -
بانك های خارجی در ایران که بدون داشتن حق 
انجام دادن معامله به امــر بازاریابی و جمع آوری 
اطاعــات اقتصادی بــرای شــرکت ها فعال اند و 
برای جبران مخارج خود از شــرکت ها وجوهی 
دریافت می کنند نســبت به آن مشمول مالیات بر 

درآمد نخواهند بود.

درآمد حاصل از بهره برداری ســرمایه 
)تبصره ی 4 از ماده 107(

- درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه و سایر 
فعالیت هایی که اشخاص حقوقی مزبور به وسیله ی 
نمایندگــی از قبیــل شــعبه، نماینــده، کارگزار 
 و امثــال آنها در ایــران انجام می دهند مشــمول 
مقررات مــاده ی106 قانون مالیات های مســتقیم 

خواهند بود.

مشــوق های مالياتی خاص اشــخاص 
خارجي

- بنــد ح از مــاده ی 132 قانــون مالیات هــاي 

مستقیم: به ازای هر پنج درصد مشارکت خارجی 
در ســرمایه گذاری های انجــام گرفته، ده درصد 
به مشــوق موضوع ماده ی 132 قانون مالیات هاي 
مستقیم و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه می شود.

- شــرکت خارجی که با اســتفاده از ظرفیت 
واحدهــای تولیدی داخلــی، محصوالتی با برند 
معتبر تولید و حداقــل 20% محصوالت تولیدی 
را صــادر کنند، ضمن برخــورداری از نرخ صفر 
مالیاتــی و در صــورت اتمــام دوره ی مذکور از 
پنجاه درصد تخفیف در نــرخ مالیاتی برخوردار 

خواهند شد.

ماليات  اخذ  از  اجتنــاب  قراردادهای 
مضاعف

- بــه اســتناد مــاده ی 168 قانــون مالیات هاي 
مســتقیم دولت می تواند بــرای جلوگیری از اخذ 
مالیــات مضاعــف و تبــادل اطاعــات راجع به 
درآمــد و دارایی مؤدیان بــا دولت های خارجی 
موافقت نامه هــای مالیاتــی منعقد کنــد و پس از 
تصویب مجلس شورای اسامی به مرحله ی اجرا 

بگذارد.
- بیش از چهل مورد موافقت نامه های اجتناب 
از اخذ مالیات مضاعف به تصویب نهایی رســیده 
و مفــاد آنها بــرای دولت هــای طرف قــرارداد 

الزم االجرا خواهد بود. 
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موضــوع  بانکــي  مشــکوك  تراکنش هــاي 
جدیدي نیست و ســال هاي  سال است این اختیار 
قانوني به اســتناد ماده ي 231 بر عهده ي ســازمان 
مالیاتي اســت. مأموران مالیاتي بــا اجازه ي مقام 
عالي وزارت دارایي مي توانســتند به حساب های 
فعالین اقتصادي و مؤدیان دسترســي داشته باشند. 
پس اساســاً بحــث جدیدي مطرح نیســت. آنچه 
اتفاق افتاد، یکدســتی در رویــه ي برخورد با این 
تراکنش هــاي بانکــي بود کــه به دســتورالعمل 
505 ســازمان مالیاتي و اباغ آن منجر شــد و در 
رسانه ها سر و صداي زیادي به پا کرد؛ اما واقعیت 
آن اســت کــه موضــوع جدیدي نیســت و قرار 
هم نیســت اتفاقي بیفتــد به جز اینکه مــا به دنبال 
شناســایي درآمد واقعي فعاالن اقتصادي باشیم و 
این وظیفه ي ذاتي ســازمان مالیاتي کشور است. 
ایــن بحث را با ســه رویکرد ارائــه خواهم کرد: 
نحــوه و مبــادي دریافت این اطاعــات، هدف 
از دریافــت اطاعــات و ضرورت حسابرســي و 
چگونگي بررســي و اقدام نسبت به تراکنش هاي 

بانکي واصله.
یکي از مبادي ورود اطاعات، واحد اطاعات 

مالي وزارت امور اقتصاد و دارایي یا FIU  اســت 
کــه متولــي سیاســت گذاری در امــر مبــارزه با 
پول شویی در کشــور است و مرکزي است براي 
تجمیع اطاعات مبارزه با پول شــویی و ارجاع به 
مقامات قضایي ذي صاح. مرجع دوم واحد هاي 
نظارتي کشــور هســتند که دسترسي به اطاعات 
دارنــد و در رســیدگي هاي خود به اشــخاص یا 
فعالیــن اقتصــادي برخــورد مي کنند کــه ظّن به 
فرار مالیاتــي دارند. این اشــخاص هم اطاعات 
خود را براي ســازمان مالیاتي ارســال مي کنند و 
مأمورهــای مالیاتي هم نســبت به ایــن اطاعات 
رســیدگي مالیاتي خــود را انجــام مي دهند. در 
اجراي تبصره ی 231 قانون مالیات هاي مســتقیم 
ایــن اختیار از گذشــته وجود داشــته و حســب 
ضرورت این امکان بود که با مجوز وزارت امور 
اقتصادي و دارایــي ما اطاعات بانکي مؤدیان را 
دریافت کنیم. آخریــن مرجع ماده ی 169 مکرر 
قانون مالیات هاي مستقیم اصاحیه ی 1394/4/31 
اســت. درواقــع حاکمیــت بــا اصــاح قانون و 
اجازه اي که در این ماده به ســازمان مالیاتي داده 
براي ایجاد پایگاه اطاعات عملکردی،  هویتي و 

مالي مؤدیان مالیاتي بر این نظر اســت که سازمان 
مالیاتي به عنــوان محرم اطاعاتي اشــخاص حق 
دسترسي به تمامی اطاعات مالي مرتبط با فعالیت 
اقتصادي اشخاص را دارد و بر اساس سامانه های 
اطاعاتــي بهره بــرداري مالیاتي خــود را از این 

اطاعات انجام مي دهد.
بحــث مهمي که در چند ســال اخیــر در دنیا 
تأکید شــده بحث جرم هاي مالي و مالیاتي است 
مثــل پول شــویی، رشــوه خواري، فســاد مالي و 
به خصوص فــرار مالیاتي. مي دانیــد که این گونه 
جرم هــا تهدیدي براي منافع سیاســي و اقتصادي 
و اســتراتژیك کشــورهاي در حال توسعه و حتي 
توســعه یافته اســت. قطعاً جرم هاي مالیاتي باعث 
تخریــب اعتماد عمومي مردم نســبت به دولت ها 

خواهد شد.
نقــش ســازمان مالیاتــي در برخــورد بــا این 
جرایم چیســت؟ واقعیت این اســت که ممیزان و 
حسابرســان نقش کلیدي در مبارزه با این مفاسد 
اقتصادي دارند چراکه ما و شما دسترسي مستقیم 
بــه اطاعات مالــي و تراکنش هــاي بانکي افراد 

داریم.

علی رستم پور
مدیرکل دفتر اطاعات مالیاتی 

سازمان امور مالیاتی کشور

تراکنش هاي بانکي

مشکوک
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اطاعاتــي کــه مــا در راســتاي تراکنش هاي 
بانکــي دریافت مي کنیم یــك ویژگي بارز دارد 
که مربوط به چند دوره ي مالي است. در سازمان 
مالیاتــي آن بخــش از مؤدیانــی کــه اظهارنامه 
مي دهند و یك ســاله بررسي مي کنیم، این امکان 
وجــود دارد با رعایــت فرجه یك بازگشــت به 
گذشــته داشته باشیم. درواقع اطاعات گذشته را 
مرور کنیم تا اگر احیاناً فرار مالیاتي وجود داشته 
دوباره فرایند حسابرسي مجدد را تدارك ببینیم و 

نسبت به مطالبه ي مالیات متمم اقدام کنیم.
مأمــوران مالیاتــي درواقع نقش به ســزایی در 
تشــخیص جرم هــاي مالیاتي از طریق رســیدگي 
به تراکنش هاي بانکي مشــکوك افــراد دارند. به 
همیــن دلیل بود که ما دســتورالعمل 505 را اباغ 
کردیم تا همکاران در سراسر کشور با یك رویه ي 
ثابت اقدام مالیاتي و مبارزه با پول شــویی را انجام 
دهنــد و ایــن دســتورالعمل در تاریــخ چهــارم 
اردیبهشت 1395 توسط سازمان مالیاتي اباغ شد. 
این دســتورالعمل دو بخــش دارد. بخش ابتدایي 
آن واحدیابــی و تشــکیل پرونــده اســت. بخش 

دوم بخش رســیدگي و حسابرسي مالیاتي است. 
در بخش اول مأمــوران مالیاتي در بخش اداره ي 
اطاعــات و خدمات مالیاتي در درجه ي اول باید 
بررســي کنند آیا براي تراکنــش واصله به نام آن 
شخص پرونده ي مالیاتي وجود دارد یا خیر؟ اگر 
مؤدی داراي پرونده هســت، تراکنــش بانکي را 
ارسال مي کنیم به پرونده تا فرایند رسیدگي انجام 
شــود. در  حال  حاضر اگر شــخصي حقیقي بیش 
از یك واحد صنفي داشــته باشد، مکلف است به 
ازاي هر  یك از واحد هاي صنفي اظهار نامه تسلیم 
کند و به همین جهت یك شخص حقیقي مي تواند 
بیــش از یك پرونده در ســازمان مالیاتي داشــته 
باشــد. از این رو وقتي تراکنــش بانکي اش  واصل 
مي شــود و متوجه مي شــویم بیش از یك پرونده 
دارد، بــا فراخوانــدن او توضیحاتــش را دریافت 
خواهیم کرد. آن گاه مشــخص خواهد شــد این 
اطاعــات متعلق به کدام یك از واحد هاي صنفي 
اســت و بر اســاس اظهار خود مؤدی اطاعات را 
ارجاع مي دهیم به اداره ي مالیاتي ذي صاح براي 
امر حسابرســي. چنانچه اطاعــات واصله مربوط 

به اشــخاصي باشــد که به عنوان مــؤدی در نظام 
مالیاتي ما ثبت نام نشده اند و ما پیش ازاین شناسایي 
نکرده ایــم، به اســتناد ماده ي یك قانــون مؤدی 
محسوب مي شــوند. در این صورت باز هم آن ها 
را دعــوت مي کنیم و اطاعــات تکمیلي را براي 
تشــکیل پرونده اخذ مي کنیم. برگه های پیوست 
این دســتورالعمل اباغ شده اســت. با تکمیل آن 
برگه ها به واحدي ارجاع مي دهیم که متولي باشد. 
بعضاً ممکن اســت مــؤدی مراجعه نکند یا مدعي 
شود که توضیح خاصي درباره ي درآمدها وجود 
نــدارد، درحالی که ما با یــك تراکنش قابل توجه 
بانکــي مواجهیــم. ناگزیر در واحــد اطاعات و 
خدمــات مالي، فرض را ایــن مي گذاریم که این 
مــؤدی درآمد اتفاقــي دارد و در پایــه ی درآمد 
اتفاقــي براي او پرونده ي اولیه تشــکیل مي دهیم. 
در ادامه ی کار اگر مؤدی اطاعات تکمیلي دهد، 
پرونده را از حالت پایه ي مالیات بر درآمد اتفاقي 
خارج مي کنیم و متناســب با نــوع فعالیت پایه ی 
صحیح اعمال مي شــود. ممکن اســت اطاعات 
متعلــق بــه اعضــاي هیئت مدیره یــا مدیر عامل یا 
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کارکنــان اشــخاص حقوقي یــا حتــي متعلق به 
وابستگان سببي و نسبي اعضاي هیئت مدیره باشد. 
وظیفه ی ســازمان این است که او را دعوت کنیم 
و پرســش و پاسخ انجام و برگه ها بر اساس اظهار 
خود شــخص تکمیل شــود. اگر ایــن اطاعات 
مربوط به شــخص حقوقي باشــد و این اظهارات 
مورد تائید آن شخص حقوقي قرار بگیرد، ما هیچ 
کاري با شــخص حقیقي نخواهیم داشت؛ اما اگر 
ادعاي این شخص مورد تأیید شخص حقوقي قرار 
نگیرد طبیعتاً براي خود شــخص حقیقي پرونده ی 

مالیاتي تشکیل خواهیم داد.
در بحث حسابرسي به جهت حساسیت توصیه 
شــده که یك گروه یا گروه هاي الزم بر اســاس 
حجــم اطاعــات، در داخــل واحد هــاي خود 
گروه هاي حسابرســي صرفاً براي این امر تشکیل 
شــود. این افراد قطعاً متخصص و با تجربه هستند 
و زیر نظــر یکي از مدیران ادارات کل ســازمان 
مالیاتي فعالیت مي کنند. سازمان حساسیت ویژه ای 
دارد که کار را به صورت صحیح انجام دهد. اگر 
درآمد نبــود وارد فرایند دادرســي و ... نخواهد 
شــد. تأکید دوم این اســت که در اجراي ماده ی 
29 آیین نامه قطعاً رسیدگي به تراکنش هاي بانکي 
به صــورت گروهي انجام خواهد گرفت. ابتدا که 
اطاعات رسید و حکم هاي رسیدگي صادر شد، 
مأموران مالیاتي با رعایت ماده ي 95، ماده ي 97 و 
... از مؤدی براي ارائه ی اســناد و مدارك دعوت 
خواهند کرد. قرار نیســت صرفاً وجوه واریزي به 
حساب های بانکي به صورت مجزا مشمول مالیات 
شــود. این اطاعات بخشــي از اطاعاتي اســت 
که مأموران مــا پیش ازاین باید به آن دسترســي 
مي داشتند. از سایر اطاعات هم استفاده مي شود. 
در بحث حسابرسي نیز در این دستورالعمل نکاتي 
را متذکر شــدیم. تمام تاش این است که تا حد 
 امکان اذیت و آزار به حداقل برسد. تراکنش هاي 
بین افــراد بایــد از گردونه ي حسابرســي خارج 
شود. هدف ما فقط شناسایي درآمد از طریق این 
تراکنش هاست. اولین واریزي موردنظر ماست و 
گردش هاي بعد از آن مدنظر نخواهد بود. ممکن 

اســت برخي از تراکنش ها مربوط به تســهیات، 
 قرض و وام باشد. اگر مؤدی چنین ادعایي داشته 
باشــد و ادعاي او مســتند باشــد، مأموران ما باید 
محــل مصــرف وام را پیگیري کننــد، نه صرف 

دریافت وام.
چون اطاعات حساب را در یك بازه ي زماني 
دریافــت مي کنیــم، مطابــق مــاده ي 157 اختیار 
رســیدگي از ســال 1389 را هم داریم و بررسي 
اطاعــات از آن زمان شــروع مي شــود. ممکن 
اســت پیش ازاین مؤدی وجوهي را به اشــخاص 
داده باشــد و پولي که امروز به حساب او مي آید 
باز پرداخت آن پول باشــد که با ارائه ي اســناد و 
مدارك باید این موضوع موردتوجه قرار بگیرد.

گاهي شــخص حقوق بگیر اســت و پول هایي 
که به حسابش آمده بخشــي از ناحیه ی درآمد و 
حقوق است، حال یا حقوق چند میلیوني یا حقوق 
چند ده میلیونی. این مــورد هم به راحتی از طریق 
بررسي لیســت حقوق قابل پي گیري است. چون 
مالیات حقوق را از کارفرما دریافت کرده ایم، در 

محاسبات مالیاتي اعمال نخواهد شد.
ممکن اســت صاحب حســاب در فعالیت هاي 
موضوع ماده ي 81 قانون فعال بوده باشــد؛ چون 
فعالیت هــاي این ماده مشــمول مالیات نیســت و 
معافیت دارد، با لحاظ دانســتن این بحث موضوع 

حل مي شود.
ممکن اســت واریز ناشي از ســهم ارث یا نذر 
یا وصیت یا حبس باشــد و پولي باشــد که منشأ 
این گونه منابع اســت. با ارائه ی اســناد و مدارك 

این موارد باید در چارچوب خود بررسي شود.
ممکن اســت شــخصي مراجعه کند و بگوید 
امــروز دو میلیــارد تومــان پول به حســابم آمده 
ولي به خاطر فروش ملك بوده یا مقداري ســهام 
داشــتم و فروختم و بابت آن است. این موارد هم 
با ارائه ی اسناد و مدارك چون مالیاتش به صورت 
مقطــوع وصول شــده مجدداً مشــمول پرداخت 
مالیــات نخواهد شــد. به طورکلی ممکن اســت 
بودجه ی واریزي از مصادیق غیر مشــمول باشــد، 
پس مأمــوران مالیاتي باید به ایــن موضوع دقت 

داشــته باشــند. تنها جایي که هیچ توجیهي براي 
واریز وجود نداشته باشد، از جنبه ی مالیاتي براي 
ما درآمد اتفاقي محســوب مي شــود. تمام تاش 
این اســت که تا جایي که ممکن باشــد به سمت 
درآمــد اتفاقي نرویم. بنــا به اظهار مــؤدی باید 
مشــخص شــود که این درآمد اتفاقي به فعالیتي 
تجاري و اقتصادي مرتبط اســت تا در چارچوب 

خود بررسي شود.
 ســازمان مالیاتي مســئول مبارزه با پول شویی 
اســت و بخشــي از اطاعات ورودي ما از سوي 
واحد اطاعات مالي وزارت امور اقتصادي است 
و وقتي آن ها شــخصي را معرفي مي کنند ما یك 
تعامل تنگاتنگ با هم داریــم. آن ها انتظار دارند 
که در رسیدگي هاي مالیاتي اگر به موارد مظنون 
به فعل پول شــویی برخوردیم به وزارت گزارش 
دهیم. عاوه بــر آن در تراکنش هایي که درواقع 
منشأ آن FIU است، حساب را آن ها به ما مي دهند 
و ما هــم از طریق اخذ مجــوز از مراجع ذي ربط 
بــه تراکنش مي رســیم. همــکاران انتظــار دارند 
به خصــوص در زمینــه ي اطاعاتي کــه از آن جا 
آمده ما مبارزه با پول شــویی را با دقت بیشــتري 
انجــام دهیم و صــرف مطالبه ي مالیــات نخواهد 
بود. اگر اطاعاتي ارجاع شــود و ما نتوانیم منشأ 
واریزي پول را مشــخص کنیم، به عنوان یکي از 
شــاخص هاي منشــأ پول شــویی مجبوریم آن را 
به  رغــم میل باطني خود به مرکــز اطاعات مالي 

گزارش کنیم.
قطعــاً همــه گزارش هــاي مؤدی کــه واصل 
مي کنیم کامًا محرمانه است. ما به موجب قوانین 
مصرح در ماده ي 232 قانون و ماده ي 279 قانون 
حق افشــاي اطاعات را به جز در امر تشــخیص 

مالیات براي هیچ شخص ثالثي نخواهیم داشت.
 هرکسی مرتکب این عمل شود به استناد ماده ي 
279 قانون دو تا پنج سال انفصال از خدمت خواهد 
شــد و حتــي مي تواند به موجب حکــم قضایي به 
بیش از شــش ماه تا دو ســال زندان محکوم شود، 
چون خیلي مواقع به خصــوص در فضاي مجازي 
مطرح شــده  است که دولت شروع به سرکشي در 
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حساب هاي بانکي کرده است و اصل محرمانگي را 
از بین مي برد. واقعیت این است که ما خود متولي 
امر محرمانگي هســتیم و باید بپذیریــم که امروز 
حاکمیــت تصمیم گرفته که اطاعــات اقتصادي 
افراد را در اختیار ســازمان مالیاتي قرار دهد و هیچ 
منافاتي با اصل محرمانگي اطاعات ندارد. سازمان 
مالیاتي به عنوان امین دولت و ملت این مسئولیت را 

قبول کرده است.
امروز الزامات بین المللی ما را به سمت استفاده 
از این اطاعات و تعامات بین ســازمانی ســوق 
داده اســت. چراکه در دنیا به این نتیجه رسیده اند 
کــه واحد هــاي اطاعــات مالي بایســتي ارتباط 
تنگاتنگي با ســازمان هاي مالیاتي داشــته باشــند. 
چــون در مطالعاتــي کــه در کشــورهاي دیگر 
صورت گرفته و این تعامات وجود داشته، منجر 
به افزایش درآمدهاي مالیاتي این کشــورها شده 
اســت؛ مانند کره جنوبي، فرانسه و  ایتالیا. با توجه 
به وجود 40 درصد اقتصاد پنهان، این تعامات در 
ایران تأثیرات به سزایي در افزایش درآمد مالیاتي 

سازمان خواهد داشت.
 )FATF( وظیفــه ي گروه ویــژه ي اقدام مالــي
در مرکز خود در پاریــس صدور بیانیه و نظارت 
است. امروزه 35 کشور عضو این سازمان هستند 
و ســه شــورا و نهاد بین المللي ماننــد اتحادیه ي 
اروپا، شــوراي همکاري خلیج فــارس و ... عضو 
این سازمان هســتند. این سازمان هرسال فهرستي 
مي دهد و کشــورهایي را مشخص مي کند که به 
لحاظ استاندارد مشکوك به حمایت از تروریسم 
و عــدم برخورد با پول شــویی و ... هســتند. این 
فهرست بسیار معتبر اســت. شاید یکي از دالیلي 
که مــا امروز بعــد از برجــام هنوز نتوانســته ایم 
ارتباط هــاي بانکــي خود را برقــرار کنیم، همین 
فهرســت و توصیه هاي این ســازمان است که ما 
در آن فهرســت ها قــرار داریم و بهتر اســت هر 
چه زودتــر بیــرون بیاییم. به همین جهت ســعي 
کردیــم توصیه هــا را عملیاتــي کنیــم و با واحد 
اطاعــات مالي ارتباط برقرار کرده ایم. ســازمان 
FATF  توصیــه کرد که بهتر اســت کشــورها از 

طریــق مجالس قانون گذاری قانون تصویب کنند 
کــه هرکس اطاعات حتــي محرمانه اي دارد در 
اختیار سازمان مالیاتي بگذارد. ماده ي 169 مکرر 
به نوعی توصیه ای بود که FATF کرده بود و ما از 

آن تبعیت کردیم.
الزامــات و مباني حقوقي مبارزه با پول شــویی 
ازاین قرار است: قانون مبارزه با پول شویی در سال 
1386 مصوب شــده و بر اساس آن الزاماتي براي 
همگان قرار داده شده. قانون مبارزه با تأمین مالي 
تروریســم هم هست که مصوب سال 1394 است 
و قانون مالیات هاي مســتقیم هم همین طور. قانون 
مبارزه با پول شــویی و دســتورالعمل هاي اجرایي 
آن جرم پول شــویی را چنین تعریف کرده است: 
تحصیــل،  تملك،  نگهداري یا اســتفاده از عواید 
حاصــل از فعالیت هاي غیر قانوني. طبق ماده ي دو 
قانون مبارزه با پول شــویی هر پولي که منشــأ آن 
مجرمانه باشد و شخص کسب کننده ي این درآمد 
سعي در کتمان آن داشته باشد، به جرم پول شویی 
قابل تعریف خواهد بود. بر اســاس مواد 5 و 6 این 
قانون، کلیه ي اشــخاص حقوقي مکلف اند از آن 
تبعیت کنند، به ویژه بانــك مرکزي و بانك هاي 
تجاري کشور، مؤسسات مالي و اعتباري، بیمه ها 
بنیادها، مؤسسات  و صندوق های قرض الحســنه، 
خیریه، شــهرداري ها، دفاتر اسناد رسمي، وکاي 
دادگستري، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان 
رســمی دادگســتري و... مکلف اند در راســتاي 
انجام وظایف قانوني از دســتورات شوراي عالي 
مبارزه با پول شــویی تبعیت و اطاعات مورد نیاز 
آن را تهیه و ارســال کنند. طبق ماده ي 25 قانون 
مبارزه با پول شــویی، تمامــي کارکنان تحت امر 
اشــخاص مشــمول مکلف اند به مجرد برخورد با 
تراکنش ها و عملیات مشــکوك مراتب را بدون 
اعام به شــخص کارفرما به مرکز اطاعات مالي 
اعام کنند. تبدیل مبادله یــا انتقال عواید به قصد 
پنهان کردن منشــأ، اغفال یــا کتمان ماهیت منبع، 
 منشــأ و محــل عوایدي که به صورت مســتقیم یا 

غیر مستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده است.
مشــکوك چه گونــه  عملیــات  و  معامــات 

مشخص مي شود؟ ســازمان مالیاتي دستورالعمل 
کشف معامات مشــکوك را اباغ کرده است. 
درآمدهایي که حاصل از جرم است ممکن است 
به صورت های زیر مشهود باشد: گردش وجه نقد 
مانند نقل و انتقال آن، تبدیل وجه سپرده گذاري یا 
مخارج وجه که حسابرسان محترم حتماً باید رصد 
کنند که منشــأ کجاست. اســتفاده از روش هاي 
شناخته شده ی پول شــویی. افزایش درآمد و سود 
ســرمایه غیر قابل توجیه. مثــًا هتل هایي در ترکیه 
وجــود دارد کــه قیمت رســمي یك اتــاق آن 
500 دالر اســت ولي مراجعــه مي کنید و حاضر 
اســت شــبي 50 دالر هم در اختیار شما بگذارد. 
این ها همه مراکز پول شــویی هستند. دارایي هاي 
غیر معمــول، تســویه ی غیر معمــول وام، افزایش 
رفاه نامتناسب با درآمد و ... نکاتي است که باید 

موردتوجه قرار بگیرد.
ردیابي پــول کثیف در ابتدا بــر تراکنش هاي 
غیر عــادي متمرکز اســت. شــاخص هایي که در 
تراکنش هاي غیر عادي بایســتي مدنظر قرار دهیم 
از این جمله اند: منبع وجوه مشخص نباشد، پولي 
آمــده بــه صنــدوق و نمي تــوان آن را ره گیری 
کرد، و طرفین معامله مشــخص نباشند. بر اساس 
دستورالعمل شناســایي مبارزه با پول شویی، تمام 
اشخاص مشــمول مکلف اند اشــخاصي را که به 
آن هــا مراجعه مي کنند، چه براي گرفتن خدمات 
پایه و چه انجام عملیات، موردشناسایي دقیق قرار 
دهند. در شــرکت ها برخي معامــات با افرادي 
خاص صــورت مي گیــرد. بــر این اســاس، در 
معاونت ارزش افزوده لیســت سیاهي شامل 1500 

شرکت تهیه شده است.
یك انتظار معقول وجود دارد. کارمندي ممکن 
اســت ســاالنه 100 یا 200 میلیون دریافتي داشته 
باشد. دو یا ســه بار هم در سال طبیعتاً ممکن است 
ایــن تراکنش ها را گــردش دهد. پس آســتانه ي 
مشــخصي بــراي هر فرد وجــود دارد. بــه زودي 
آستانه ي هر فرد را تعریف مي کنیم که اگر از آن 
حد عبور کرد حســاس خواهیم شــد. آنگاه دلیل 

منطقي یا اقتصادي براي تراکنش وجود ندارد. 
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در اصاحیــه ی مــورخ 31 تیرمــاه 1394قانون 
مالیات های مستقیم و همچنین قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیــر و ارتقای نظام مالی کشــور در 8 ماده، 
تغییراتي به منظور معافیت های مالیاتی ایجاد شده که 
عبارت اند از مــاده ی 132، 133، 134، 138 مکرر، 
139، ،141 143 مکرر و مــاده ی 145. بزرگ ترین 
بخــش معافیت ها در مــاده ی 132 قانــون گنجانده 
شــده که تقریباً 10 نوع معافیت را در برمی گیرد که 
درواقــع خود یك قانون اســت که در بحث حاضر 

بررسي مي شود:
1.معافيت واحدهای توليدی و معدنی

الف. میزان معافیت
- 100  در صد درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های 
تولیــدی و معدنــی واحدهــای تولیــدی و معدنی، 
اشــخاص حقوقــی غیر دولتــی: در مناطــق کم تــر 
توســعه یافته به مدت 10 ســال و در ســایر مناطق به 

مدت 5 سال
- در صورت اســتقرار در شهرك های صنعتی و 
مناطق ویژه ی اقتصادی: در مناطق کم تر توسعه یافته 
به مدت 13 سال و در سایر مناطق به مدت 7 سال به 

نرخ صفر مشمول مالیات است.
 ب. شــرایط الزم برای احــراز و اعمال معافیت 

واحدهای تولیدی و معدنی
- صــدور پروانــه ی بهره بــرداری یــا قــرارداد 
استخراج و فروش از طرف وزارتخانه ی ذی ربط از 

تاریخ 1395/1/1 و بعد از آن
- عدم اســتقرار در شــعاع 120 کیلومتری مرکز 
تهران به اســتثنای شهرك های صنعتی استان های قم 

و سمنان
- عــدم اســتقرار در شــعاع 50 کیلومتری مرکز 
اصفهــان و 30 کیلومتری مراکز ســایر اســتان ها و 
شهر های با جمعیت بیش از 300 هزار نفر به استثنای 
شــهرك های صنعتــی و مناطق ویــژه ی اقتصادی 

مستقر در فواصل این بند
- عــدم اســتفاده از معافیــت موضــوع بند )ث( 
ماده ی 132 قانون مالیات های مستقیم برای احداث 

واحد تولیدی و معدنی
- ابراز درآمد حاصل از فعالیت تولیدی یا معدنی

- تعلــق واحــد تولیــدی و معدنی به اشــخاص 
حقوقی غیر دولتی

- تســلیم اظهارنامــه، دفاتــر قانونــی و اســناد و 
مدارك حسابداری

ج. موارد قابل توجه
- منظــور از درآمد ابــرازی، جمع کل فروش و 
سایر درآمدهای ابرازی است و هزینه های برگشتی 
مربوط بــه درآمدهــای ابــرازی تأثیری بــر میزان 

معافیت ندارد.
- تولیــد مازاد بــر ظرفیت منــدرج در پروانه ی 
بهره برداری و همچنین درآمدهای حاصل از فروش 
ضایعات و تولیدات کارمزدی محصوالت، موضوع 

پروانــه ی بهره برداری واحدهــای تولیدی و معدنی 
در دوره محاســبه ی مالیات با نــرخ صفر مالیاتی، با 
رعایت مقررات مشــمول محاســبه ی مالیات با نرخ 

صفر این ماده است.
- درآمد های کتمان شــده مشــمول نــرخ صفر 

نیستند.
- درآمد ابــرازی ناشــی از فعالیت های تولیدی 
و معدنــی واحد هــای تولیــدی و معدنــی متعلق به 
اشــخاص حقوقی دولتی و اشخاص حقیقی مشمول 

نرخ صفر نیستند.
2. معافيت واحدهــای توليدی فناوری 

اطالعات
الف. میزان معافیت

- 100 درصد درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های 
تولیــدی واحدهــای تولیــدی فنــاوری اطاعات 
اشــخاص حقوقــی غیردولتــی: در مناطــق کم تــر 
توســعه یافته به مدت 10 ســال و در ســایر مناطق به 

مدت 5 سال
-در صورت اســتقرار در شهرك های صنعتی و 
مناطق ویژه اقتصادی: در مناطق کم تر توسعه یافته به 
مدت 13 ســال و در ســایر مناطق به مدت 7 سال به 

نرخ صفر مشمول مالیات است.
ب. شرایط الزم برای احراز و اعمال معافیت

مراجــع  از  بهره بــرداری  پروانــه ی  دارای   -
قانونــی ذی ربط، با تأیید معاونــت علمی و فناوری 

محمد برزگري
معاون مدیرکل حسابرسی و فنی 
مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

معافیت های

مالیاتی
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رییس جمهور از تاریخ 1395/1/1 و بعد از آن
- عدم استفاده از معافیت موضوع بند )ث( ماده ی 
132 قانون مالیات های مســتقیم برای احداث واحد 

تولید فناوری اطاعات
- ابراز درآمد بابت خدمات مذکور

- تعلــق مالکیت واحد تولید فناوری اطاعات به 
اشخاص حقوقی غیردولتی

- تســلیم اظهارنامه، ارائه دفاتر قانونی و اسناد و 
مدارك حسابداری

ج. موارد قابل توجه
- منظــور از درآمد ابــرازی، جمع کل فروش و 
سایر درآمدهای ابرازی است و هزینه های برگشتی 
مربوط بــه درآمدهــای ابــرازی تأثیری بــر میزان 

معافیت ندارد.
- محاســبه ی مالیــات با نــرخ صفــر واحدهای 
تولیدی فناوری اطاعات، شامل درآمدهای حاصل 
از تولید محصــوالت موضوع پروانــه بهره برداری 
اســت و به ســایر درآمدهای واحدهای مذکور از 

قبیل درآمدهای حاصل از پشتیبانی تسری ندارد.
- درآمدهای کتمان شده مشمول نرخ صفر نیستند.

- واحدهای تولیدی فنــاوری اطاعات در تمام 
نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده هستند.

- درآمد ابــرازی واحدهای فنــاوری اطاعات 
متعلق به اشخاص حقوقی دولتی و اشخاص حقیقی 

مشمول نرخ صفر نمی شود.
بيمارســتان ها،  خدماتی  درآمدهای   .3

هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری
الف. میزان معافیت

- 100  در صد درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های 
خدماتــی بیمارســتان ها، هتل هــا و مراکــز اقامتی 
گردشگری، اشخاص حقوقی غیر دولتی: در مناطق 
کم تر توسعه یافته به مدت 10 سال و در سایر مناطق 

به مدت 5 سال
- در صورت اســتقرار در شهرك های صنعتی و 
مناطق ویژه ی اقتصادی: در مناطق کم تر توسعه یافته 
به مدت 13 سال و در سایر مناطق به مدت 7 سال به 

نرخ صفر مشمول مالیات است.
ب. شرایط الزم برای احراز و اعمال معافیت

- صــدور مجــوز از مراجع قانونــی ذی ربط، از 
تاریخ 1395/1/1 و بعد از آن

- عدم اســتفاده از معافیــت موضــوع بنــد )ث( 
ماده ی 132 قانون مالیات های مستقیم برای احداث 

بیمارستان، هتل و مراکز گردشگری
- ابراز درآمد )درآمدهای کتمان شــده از شمول 

این مقررات خارج است(
- تعلق مالکیت بیمارســتان ها، هتل هــا و مراکز 

اقامتی به اشخاص حقوقی غیر دولتی
 - تســلیم اظهارنامــه، دفاتــر قانونی و اســناد و 

مدارك حسابداری
ج. موارد قابل توجه

- منظــور از درآمد ابرازی جمــع کل فروش و 
سایر درآمدهای ابرازی است و هزینه های برگشتی 
مربوط بــه درآمدهــای ابــرازی تأثیری بــر میزان 

معافیت ندارد.
-محاسبه ی مالیات با نرخ صفر صرفاً درخصوص 
درآمد ابرازی خدمات بیمارستان ها، هتل ها و مراکز 
اقامتی است و به سایر درآمدهای واحدهای مذکور 

مربوط نمی شود.
-درآمدهای کتمان شده مشمول نرخ صفر نیستند.

- بیمارســتان ها، هتل ها و مراکــز اقامتی در تمام 
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نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده هستند.
- درآمــد ابرازی بیمارســتان ها، هتل ها و مراکز 
اقامتی متعلق به اشــخاص حقوقی دولتی و اشخاص 

حقیقی مشمول نرخ صفر نمی شوند.
4. افزایش نيروی کار شاغل

الف. میزان معافیت
بــه ازای افزایش حداقل 50 درصــد نیروی کار 
شاغل در هرســال در دوره ی معافیت نسبت به سال 
قبل، یك سال به دوره ی معافیت واحدهای تولیدی 
و خدماتی و سایر مراکز موضوع ماده ی 132 قانون 

مالیات های مستقیم اضافه می شود.
ب. شرایط الزم برای احراز و اعمال معافیت

- برخورداری از بیش از 50 نفر نیروی کار شاغل
- تأیید تعداد نیروی کار و افزایش آن، توســط 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه ی اســناد 
و مدارك مربوط به فهرست بیمه ی تأمین اجتماعی

افزایــش  از  بعــد  کار  نیــروی  عدم کاهــش   -
)بازنشستگی، بازخریدی و استعفا کاهش محسوب 

نمی شود(
ج. موارد قابل توجه

- در دوران معافیــت، پس از افزایش نیروی کار 
در هرســال، درصورتی کــه نیــروی کار از حداقل 
افزایش مذکــور کاهش یابد، مدت معافیت مربوط 

افزایش نخواهد یافت.
- در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش 
مذکور )50 درصد( در ســال بعــد از برخورداری از 
این مشوق )به استثنای افرادی که بازنشسته، بازخرید 
و مستعفی می شوند(، واحدهایی که از مشوق مالیاتی 
این تبصره اســتفاده کرده اند، مالیات متعلق در ســال 

کاهش، مطالبه و وصول می شود. 
5. ســرمایه گذاری مجدد و درآمدهای 

حمل و نقل
الف. میزان معافیت

الف- در مناطق کم تر توســعه یافته، 100 درصد 
مالیات سال های بعد از دوره ی  محاسبه با نرخ صفر 
مذکــور در صدر مــاده ی 132 قانــون مالیات های 
مســتقیم و همچنین 100 درصد مالیات درآمدهای 
واحدهــای حمل و نقل مســتقر در مناطــق مذکور، 
حداکثر تا معادل میزان سرمایه گذاری انجام شده یا 

معادل دو برابر سرمایه ی ثبت و پرداخت شده به نرخ 
صفر مشمول مالیات است.

ب- در سایر مناطق، 50 درصد مالیات سال های 
بعد از دوره ی محاسبه با نرخ صفر مذکور در صدر 
مــاده ی 132 قانون مالیات های مســتقیم و همچنین 
50 درصد مالیات درآمدهای واحدهای حمل و نقل 
مســتقر در ایــن مناطق، حداکثــر تا معــادل میزان 
ســرمایه گذاری انجام شــده یا معادل سرمایه ثبت و 

پرداخت شده به نرخ صفر مشمول مالیات است.
در صورت مشارکت سرمایه گذاران خارجی:

- به ازای هر 5 درصد مشــارکت سرمایه گذاران 
و  ســرمایه گذاری  ســازمان  مجــوز  بــا  خارجــی 
کمك های اقتصادی و فنی ایران در سرمایه گذاری 
مجدد، معادل 10 درصد به ســقف ســرمایه ی ثبت 
و پرداخت شــده ی مذکــور و حداکثر تا 50 درصد 

حسب مورد اضافه می شود.
ب. شرایط الزم برای احراز و اعمال معافیت

- صدور مجوز از طرف مراجع قانونی ذی ربط، 
از تاریخ 1395/1/1 و بعد از آن

انجــام  از  بعــد  ســنوات  در  درآمــد  ابــراز   -
سرمایه گذاری

- پرداخت و ثبت افزایش سرمایه در اداره ی ثبت 
شرکت ها بعد از اخذ مجوز سرمایه گذاری

- عدم کاهش ســرمایه ی ثبت و پرداخت شده ی 
مذکور بعد از استفاده از معافیت

- مخارج مربوط به زمین حداکثر تا سقف میزان 
مبالــغ تعیین شــده در مجوزهای قانونی صادرشــده 

قابل محاسبه است
- تعلــق واحــد مذکــور بــه اشــخاص حقوقی 

غیر دولتی
 - تســلیم اظهارنامــه، دفاتــر قانونی و اســناد و 

مدارك حسابداری
- عدم امــکان برخــورداری از معافیــت ایــن بند 
درصورتی که از معافیت صدر ماده استفاده شده باشد.

عاوه بــر موارد فــوق درخصــوص واحدهای 
تولیدی و معدنی:

- عدم استقرار در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران 
به استثنای شهرك های صنعتی استان های قم و سمنان

- عــدم اســتقرار در شــعاع 50 کیلومتری مرکز 

اصفهــان و 30 کیلومتری مراکز ســایر اســتان ها و 
شهرهای با جمعیت بیش از 300هزار نفر، به استثنای 
شــهرك های صنعتــی و مناطق ویــژه ی اقتصادی 

مستقر در فواصل این بند
- مخــارج مربوط بــه زمین در ســرمایه گذاری 

لحاظ نمی شوند.
ج. موارد قابل توجه

- واحدهای موضوع این ماده باید قبل از شــروع 
ســرمایه گذاری مجــوز قانونــی الزم را از مراجــع 

ذی ربط اخذ کرده باشند.
معــادل  ســرمایه  عدم افزایــش  صــورت  در   -
ســرمایه گذاری انجام شــده متناســب بــا افزایــش 
ســرمایه ی به عمل آمده امکان برخــورداری از این 

مشوق را دارند.
- در صورت کاهش ســرمایه ی ثبت و پرداخت 
شــده ی اشخاص مذکور که از مشــوق مالیاتی این 
مــاده اســتفاده کرده انــد، مالیــات متعلق در ســال 

کاهش، مطالبه و وصول می شود.
- درآمدهاي کتمان شده، مشمول محاسبه مالیات 

با نرخ صفر نیستند.
- ســرمایه گذاری مجــدد در واحدهای تولیدی 
و معدنــی و واحدهــای تولیدی فنــاوری اطاعات 
و بیمارســتان ها، هتل هــا و مراکز اقامتــی متعلق به 
اشــخاص حقوقی دولتی و اشخاص حقیقی مشمول 

استفاده از این مشوق نرخ صفر نیستند.
6. درآمد توليدی شرکت های خارجی

الف. میزان معافیت
100  در صــد درآمــد ابرازی حاصــل از فروش 
محصوالت تولیدی با نشــان معتبــر از تاریخ انعقاد 
قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره ی 
محاســبه با نرخ صفر واحــد تولیدی مذکور )واحد 
تولیدی ایرانی( به نرخ صفر مشــمول مالیات اســت 
و در صــورت اتمام دوره ی مذکــور، از 50 درصد 

تخفیف در نرخ مالیاتی برخوردار می شوند.
ب. شرایط الزم برای احراز و اعمال معافیت

- انعقاد قرارداد همکاری بــا واحد های تولیدی 
ایرانی )واحدهای ایرانی متعلق به اشــخاص حقوقی 

غیر دولتی(
- اســتفاده از ظرفیت خالــی واحدهای تولیدی 
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داخلی در ایران
- صادرات حداقل 20 درصد تولیدات هرســال 

در همان سال تولید
- ابراز درآمد تولیدی )درآمدهای کتمان شــده 

مشمول این معافیت نمی شوند(
- عدم اســتقرار واحــد تولیدی در شــعاع 120 
کیلومتــری مرکــز تهران به اســتثنای شــهرك های 

صنعتی استان های قم و سمنان
- عــدم اســتقرار واحــد تولیدی در شــعاع 50 
کیلومتری مرکــز اصفهــان و 30 کیلومتری مراکز 
ســایر اســتان ها و شــهرهای بــا جمعیــت بیش از 
300هزار نفر به استثنای شهرك های صنعتی و مناطق 

ویژه ی اقتصادی
-تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی و اسناد و مدارك 

حسابداری
7. تأسيسات ایرانگردی و جهانگردی

الف. میزان معافیت
50 درصــد مالیــات بر درآمــد ابــرازی تمامی 
تأسیســات ایرانگــردی و جهانگــردی کــه قبل از 
اجــرای این مــاده، پروانه ی بهره بــرداری از مراجع 
قانونی ذی ربط اخذ کرده باشــند تا مدت شش سال 

)سال 1400( معاف است.
ب. شرایط الزم برای احراز و اعمال معافیت

- اخذ پروانه ی بهره برداری تأسیسات ایرانگردی 
و جهانگردی قبل از 1395/1/1

- ابــراز درآمد حاصل از تأسیســات ایرانگردی 
و جهانگردی )درآمدهای کتمان شــده مشمول این 

معافیت نمی شوند(
- معافیــت قابل تســری بــه درآمــد حاصــل از 

واگذاری تأسیسات مذکور نخواهد بود.
- درآمد حاصل از اعزام گردشــگر به خارج از 

کشور مشمول این معافیت نخواهد بود.
- تســلیم اظهارنامــه، دفاتــر قانونــی و اســناد و 

مدارك حسابداری
و  ایرانگــردی  تأسیســات  مالکیــت  نــوع   -
جهانگــردی مذکور از حیث شــخصیت حقیقی یا 
حقوقــی و همچنیــن خصوصی، تعاونــی، دولتی و 

عمومی غیر دولتی تأثیری در اعمال معافیت ندارد.
- مالکیــت اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی در 

تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی تأثیری بر اعمال 
معافیت ندارد.

8. دفاتر گردشگری و زیارتی
الف. میزان معافیت

100 درصد درآمد ابرازی دفاتر گردشــگری و 
زیارتی دارای مجوز از مراجــع قانونی ذی ربط که 
از محل جذب گردشــگران خارجی یا اعزام زائر به 
عربستان، عراق و سوریه مشمول مالیات با نرخ صفر 

است.
ب. شرایط الزم برای احراز و اعمال معافیت

- اخذ مجوز از مراجع قانونی ذی ربط
- ابراز درآمد بابت جذب گردشــگر خارجی یا 
اعزام زائر به عربســتان، عراق و سوریه )درآمدهای 

کتمان شده مشمول این معافیت نمی شوند(
- تســلیم اظهارنامــه، دفاتــر قانونــی و اســناد و 

مدارك حسابداری
- نــوع مالکیــت دفاتــر گردشــگری و زیارتی 
مذکــور از حیث شــخصیت حقیقی یــا حقوقی و 
همچنیــن خصوصــی، تعاونــی، دولتــی و عمومی 

غیر دولتی تأثیری در اعمال معافیت ندارد.
9. هزینه های تحقيقاتی و پژوهشی

الف. میزان بخشودگی
معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی از مالیات 
ابرازی ســال انجام هزینــه و حداکثر بــه میزان 10 
درصد مالیــات ابرازی ســال انجام هزینــه مذکور 

بخشوده می شود.
ب. شرایط الزم برای احراز و اعمال معافیت

- درآمــد ناخالص ابــرازی حاصــل از فعالیت 
تولیــدی و معدنی واحدهای تولیــدی و صنعتی از 

5/000/000/000 ریال کم تر نباشد.
- واحــد تولیــدی و معدنی متعلق به اشــخاص 

حقوقی خصوص و تعاونی باشد.
- واحدهــای تولیــدی و صنعتــی دارای پروانه 

بهره برداری از وزارتخانه ی ذی ربط باشند.
- عقد قرارداد با دانشــگاه ها یا مراکز پژوهشی و 
آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های 
علــوم، تحقیقــات و فناوری و بهداشــت، درمان و 

آموزش پزشکی انجام شده باشد.
- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی در چارچوب 

نقشه ی جامع علمی کشــور توسط وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت و ثبــت در ســامانه ی اطاعاتی 
شــورای علوم، تحقیقات و فنــاوری )عتف( تأیید 

شده باشند.
قــرارداد  پیشــرفت ســاالنه ی  -ارائه ی گزارش 
تحقیقاتــی و پژوهشــی کــه بــه تصویب شــورای 
پژوهش و مراکــز تحقیقاتی مربوطه )مجری طرف 

قرارداد( رسیده باشد.
- تســلیم اظهارنامه ی مالیاتــی و ارائه ی دفاتر و 

اسناد و مدارك
ج. موارد قابل توجه

- درآمــد حاصــل از فــروش ضایعــات کاالی 
تولیدی و خدمات انجام شده به وسیله ی ماشین آالت 
تولیدی نیز جزء درآمد حاصــل از فعالیت تولیدی 

محسوب می شود.
- درصورتی که مالکیت واحد تولیدی و صنعتی 
متعلق به اشخاص حقوقی دولتی یا نهادهای عمومی 
غیر دولتــی یا به صــورت توأمان اشــخاص مذکور 
مالك بیش از 50 درصــد مالکیت واحد تولیدی و 
صنعتی باشد بخشودگی قابل اعمال نیست؛ همچنین 
این بخشــودگی درخصوص واحدهــای تولیدی و 
صنعتی متعلق به اشخاص حقیقی نیز  اعمال نمی شود.

- بخشــودگی مالیاتی مزبــور صرفاً درخصوص 
هزینه های حاصل از طرح های تحقیقاتی و پژوهشی 
اســت و قابل تســری به هزینه های حاصل از ســایر 
فعالیت های اشخاص مندرج در صدر بند س ماده ی 

132 قانون مالیات های مستقیم نمی شود.
- هزینه هایــی کــه قبل از الزم االجرا شــدن این 
قانــون )1395/1/1( شــروع شــده اند شــامل ایــن 

بخشودگی نمی شوند.
- معــادل مبلغ منظور شــده ی هزینه های تحقیقاتی 
و پژوهشــی به حساب مالیات اشــخاص صدر الذکر، 
به عنوان هزینه ی قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

معافيت حاصل از مواد 132 و 138 قانون 
ماليات های مستقيم مصوب 1380/11/27

- با توجه به ماده ی 146 قانون مالیات های مستقیم، 
معافیت های مالیاتــی موضوع مواد 132 و 138 قانون 
مالیات های مســتقیم اصاحی مصوب 1380/11/27 

تا پایان دوره ی معافیت به قوت خود باقی است. 
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وقتی بــا مقولــه ی جــرم مواجه می شــویم 
خودبه خــود به قوانیــن کیفری ایــران مراجعه 
می کنیــم. مــاده ی دو قانون مجازات اســامی 
جــرم را این گونــه تعریف کرده: هــر رفتاری 
اعــم از فعل یا ترك فعل که در قانون برای آن 

مجازات تعیین شده است. 
 قطعاً جرایم ارتکابی در حوزه ی مالیات هم 
به تبعیــت از همین اصل اساســی که ضابطه ی 
جــرم را تعریف می کند صــورت می گیرد. به 
موجب ماده ی 274 قانون مالیات های مســتقیم 
جرایــم مالیاتــی هم به صــورت فعــل قابلیت 
ارتــکاب دارند و هم به صورت ترك فعل. در 
قانــون مالیات ها برای اولین بــار مصادیق جرم 
مشــخص شــد و جرم انگاری صورت گرفت 
ولی این  امر به این منزله نیست که ما هر اقدامی 
را در قانون مالیات ها با آن مواجه شدیم بگوییم 

جرم است. جرم تعریف خاص خود را دارد. 
نظــام کیفــری و سیاســت های کیفــری و 
جنایی حاکــم که به وســیله ی دولت ها اعمال 
می شــود مبتنی بر اصولی است. جرم انگاری ها 

و جرم زدایی ها تابع اصول هســتند. قانون گذار 
نمی تواند یك شبه بگوید این پدیده جرم است. 
مهم ترین اصول حاکم بر سیاست های کیفری و 
جرم انگاری هــا و جرم زدایی ها اصل صدمه و 
اصل سرزنش اســت. در اصل صدمه در مورد 
رفتاری که موجــب ورود لطمه و ایجاد صدمه 
شود قانون گذار به ســمتی حرکت می کند که 
جــرم انگاری کند. پس اگر در رفتاری ضرر و 
زیان وجود نداشــته باشــد قانون گذار به سمت 
جرم انــگاری آن حرکت نخواهــد کرد. اصل 
دیگر اصل سرزنش اســت؛ یعنی قبیح شمردن 
یــك رفتار. وقتی رفتاری را زشــت تلقی کنیم 
جامعه هم نســبت به آن رفتــار از خود واکنش 
نشــان می دهــد. مجازات ها واکنــش جامعه به 
رفتارهای نابه هنجار اســت کــه در قالب قانون 
بــروز و ظهور پیدا می کند. برای مثال، ســال ها 
قبل وقتی اتومبیل جلویی ما در خیابان پوســت 
میــوه ای را از پنجــره بیرون می انداخت ســعی 
می کردیــم روی آن نرویــم ولی امــروز وقتی 
این اتفاق بیفتد پشت ســر او همه بوق می زنند 

و رفتــارش را تقبیح می کنند. بــه همین دلیل، 
قانون گذار به سمتی می رود که این نوع رفتارها 

را مجرمانه بداند.
در حــوزه ی مالیات هــم امروز ایــن اتفاق 
افتاده اســت. امروز که کشور به سمتی حرکت 
می کند که با توجه به سیاست های اباغی کان 
نظــام، می باید اتکای دولت به درآمدهای نفتی 
کاهش پیدا کند و به ســمت ســایر درآمدهای 
غیر نفتــی به ویــژه مالیــات بــرود، بنابراین این 
اصل اهمیت می یابد. شــاید چند سال پیش اگر 
بحــث مالیات مطرح می شــد افــرادی که فرار 
مالیاتــی می کردنــد خود را هنرمنــد و زرنگ 
جلــوه می دادنــد و افتخار هــم می کردند و در 
جمع دوســتان از خود تعریــف می کردند. اما 
امروز جامعه به ســمتی حرکت کرده که افراد 
از پرداخت مالیات ناراحت نیســتند و ناراحتی 
بیش تــر از بی عدالتــی در پرداخــت مالیــات 
اســت. پرداخت مالیات امروز بــه یك افتخار 
تبدیل شــده اســت و درخیلــی از محافل افراد 
با افتخار ســر را باال می گیرنــد و می گویند ما 

تعریف
جرم مالیاتی حسین تاجمیر ریاحی

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان 
امور مالیاتی کشور
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مالیات پرداخت کردیم و در هزینه های کشور 
مشارکت کردیم. 

ما ســابقه ی جرم انگاری مالیاتــی را قبًا هم 
داشــته ایم و مــوارد متعددی وجود داشــته که 
قانون گــذار جرم انگاری کرده بــود. در خیلی 
از مــوارد در قالــب جریمه های نقــدی اعام 
مجازات می شــد. در قانون قبــل از اصاحیه ی 
اخیــر، از جملــه در تبصره ی دو مــاده ی 199، 
عدم پرداخت مالیات تکلیفی جرم انگاری شده 
اســت. در ماده ی 200، در تخلف دفاتر اســناد 
رســمی با جرم انگاری مواجه بودیم. در ماده ی 
201 هم به صراحت قصد فــرار از مالیات جرم 
اعام شده بود اگرچه این ماده بعد از تغییراتی 
کــه در آن بــه وجود آمد، کارایــی الزم را از 
دســت داد. قرار نیســت هر جرمی در حوزه ی 
مالیات و اقتصاد اتفــاق می افتد حتماً در قانون 
مالیات ها عنوان شده باشــد. قواعد عمومی در 

قانون مجازات اســامی هم ایــن را به ما حکم 
می کنــد. بعضــی از جرایم از جنبــه ی عمومی 
به عنوان جرم مطرح اســت مثل جعل اســناد و 

استفاده از آن و استناد به آن در نظام مالیاتی.
قانون گذار قصد داشت تکلیف این موضوع 
را بــه صــورت متمرکــز مشــخص کنــد. در 
اصاحیــه ی جدیــد برای اولین بــار به صورت 
منســجم در ماده ی 274 مصادیــق جرم مالیاتی 
مشخص شد. در این ماده، جرم مالیاتی تعریف 
نشــده همان طور که جرم اقتصــادی را در نظام 
اقتصــادی تعریــف نکرده اند. مــا یك تعریف 
از جــرم اقتصــادی داریم که متعلق به کشــور 
فرانسه اســت و عبارت است از  اخال در نظام 
تولیــد، توزیــع و مصــرف. قانون گــذار ما در 
شــروع کار جرم مالیاتی را تعریف نکرده که با 
محدودیت ها، ممنوعیت ها و چالش های بعدی 
مواجه نشــود و بــه ذکر مصادیق بســنده کرده 

اســت. من به مصادیق به سرعت اشاره می کنم، 
چراکه همه در این بــاره اطاعات و تبحر الزم 

را دارند:
تنظیم دفاتر، اســناد و مــدارك خاف واقع 
و اســتناد به آن. درماده ی 274 اتفاقی در نظام 
حقوقی افتاده که نوآوری است. شبیه این مورد 
را در سایر جرایم مالیاتی هم داریم. جرم برای 
تحقق به سه عنصر نیاز دارد: عنصر قانونی یعنی 
مثل ماده ی دو قانون مجازات اســامی باید در 
قانون ذکر شــده باشــد که جرم اســت. عنصر 
مــادی یعنی فعل یا تــرك فعلی کــه در عالم 
خــارج اتفاق می افتد، مثــل تنظیم دفاتر. عنصر 
ســوم عنصر معنوی است یعنی سوءنیت و عمد 
و آگاهــی و اراده به انجام جرم وجود داشــته 
باشــد. قانون گــذار عنصر معنــوی را به جز در 
یك بند در بقیه ی بندها مفروض دانســته است. 
قانون گــذار در جرایم مالیاتی و اقتصادی اصل 
را بر ایــن می گذاردکه فرد تنظیم کننده ی دفتر 
فردی متخصص و دانا است و بنابراین بر کاری 
که انجام می دهد آگاهــی دارد، به همین دلیل 
عنصر عمد و آگاهی را مفروض گرفته است. 

ماده ی 274:
 موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب  مورد، به مجازات های 

درجه شش محکوم می گردند: 
1ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارك خاف واقع و استناد به آن.

2ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن.
3ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث 
در اجرای ماده ی )181( این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی  بر ارسال اطاعات مالی 
موضوع مواد )169( و )169 مکرر( به ســازمان امور مالیاتی کشور و  وارد کردن زیان به دولت 

با این اقدام.
4ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه 
بــا وصول یا کســر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به ســازمان امور مالیاتــی در مواعد قانونی 

تعیین شده.
5 ـ تنظیم معامات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معامات و قراردادهای مؤدیان دیگر 

به نام خود برخاف واقع.
6 ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تســلیم اظهارنامه ی مالیاتی حاوی 

اطاعات درآمدی و هزینه ای در سه  سال متوالی.

نگاره ی یک

ماده ی 275:
چنانچه مرتکــب هریك از جرایم مالیاتی 
شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا 
دوســال به یکی از مجازات های زیر محکوم 

می شود:
1ـ ممنوعیت از یك یا چند فعالیت شغلی 
2ـ ممنوعیــت از اصــدار برخی از اســناد 

تجاری 
تبصره:

 مســئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از 
مســئولیت کیفری شــخص حقیقی مرتکب 

جرم نمی باشد.

نگاره ی دو
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ایــن هفت بندبرخــی در قالب فعل هســتند 
و برخــی در قالــب تــرك فعــل. مصادیــق 
هفت گانه ای که در ماده ی 274 آمده اســت به 
اثبات و احراز عنصر معنوی نیاز ندارد. همیشــه 
در اختفای فعالیت اقتصــادی عمد وجود دارد 
یعنی متخلف بــا علم و اراده و آگاهی اقدام به 
پنهان کــردن درآمد خود کــرده، فاکتورهای 
فروش واقعی را اعمال نکرده، معامات واقعی 

را اعمال نکرده و اختفا  کرده است. 
در مــاده ی 181 واحــد بازرســی پیش بینی 
شــده و این واحــد تکلیف دارد بــدون اعام 
قبلــی به فعــاالن اقتصــادی مراجعه و اســناد و 
مدارك را بررســی کند. اگر در این بررسی ها 
ممانعتی به عمل آید این ممانعت را قانون گذار 
جرم انگاری کرده اســت. همچنین، نســبت به 
قبــل ضمانت اجرا کیفری شــده اســت. همین 
امر را مــا در تکالیفی کــه در ماده های 169 و 
169 مکــرر هم آمــده مشــاهده می کنیم. این 
موارد تکالیف حســاس و مهمی هستند و قطعاً 
از پایه هــای مهم طرح جامع مالیاتی اســت که 
امــروز یکــی از پروژه های ویــژه ی اقتصادی 

کشور است. مسایل عمده ی طرح جامع مالیاتی 
از مســیر ماده های 169 و 169 مکرر می گذرد 
و قانون گــذار به لحاظ حساســیت طرح جامع 
مالیاتی این مــواد را ارائه کرده و تخلف از آن 

جرم انگاری شده است.
یکــی از بندهــای بســیار مهــم عــدم انجام 
تکالیف در حوزه ی نظام مالیات های مســتقیم 
و مالیات بــر ارزش افزوده در ارتباط با وصول 
مالیات کســر شده اســت. همان موضوعی که 
قبــًا در تبصــره ی 2 مــاده ی 199 و در ماده ی 
200 در زمینــه ی تخلف دفاتر اســناد رســمی 

داشــتیم و در هــر جایی که قانون گــذار برای 
مــؤدی تکلیف کرده بود مالیات را کســر کند 
و پرداخــت کند مثــل نظام مالیــات بر ارزش 
افــزوده در مــواد 19 ، 20 و 21 ایــن تکلیــف 
 بر عهــده ی مــؤدی مالیاتی اســت. اگر مؤدی 
مالیــات را کســر نکند یا کســر کنــد و واریز 
نکند یا کســر کند و همــه ی آن را واریز نکند 
جرم انگاری شده است. قانون گذار معافیت ها و 
بخشــودگی های زیادی در نظر گرفته ولی در 
عوض در مورد جرم انگاری ها هم سخت گیری 

کرده است.
مســئله ی دیگر تنظیم معامات و قراردادها 
اســت بحثی که امروز به عنوان فاکتور فروشــی 
در جامعــه مطرح شــده اســت. امیدواریم این 
مشکل به زودی از نظام مالیاتی کشور ما رخت 
ببندد و از این به بعد شاهد شرکت های صوری 
و فاکتورهــای صــوری و .. که بســیار مخرب 
هستند نباشیم. در بســیاری موارد حسابرسان و 
حسابداران به ما مراجعه می کنند و ناراحتند که 
چرا شما با این نوع تخلفات برخورد نمی کنید. 
مورد دیگر خودداری از انجام تکالیف قانونی 

در خصوص تسلیم اظهارنامه است. 
در اســتفاده از کارت بازرگانــی قانون گذار 
بحث فرار و عنصر معنوی را مطرح کرده است. 
یکــی از نوآوری های جدیــد در نظام کیفری 
کشــور ما که بــا اصاحیه ی قانــون مجازات 
اسامی در سال 1392 اتفاق افتاد قائل بودن به 
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بود که برای 
اولین بار در نظام کیفری ایران روی داد. ما برای 
اشخاص حقوقی قائل به مسئولیت مدنی بودیم، 
اما کیفــری نه. مخالفین می گفتنــد ما چه گونه 
می توانیم شــخص حقوقی و شــرکت را حبس 
کنیــم، چگونــه می توانیم او را شــاق بزنیم یا 
اعدام کنیــم؟ حقوق دانان وقوف پیدا کردند و 
با بهره گیری از تجربه ی دیگر کشــورها گفتند 

ماده ی 276:
چنانچه هریك از حسابداران، حسابرسان 
و همچنین مؤسســات حسابرســی، مأموران 
مالیاتی و کارکنان بانك ها و مؤسسات مالی 
و اعتباری در ارتــکاب جرم مالیاتی معاونت 
نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش 
نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم 
می شــوند. مجازات معاونت ســایر اشخاص 

طبق قانون مجازات اسامی تعیین می شود.
 )بــا توجــه به  بنــد ت  مــاده 127 قانون 
مجازات اســامی مجــازات درجه 7 یا 8 در 

نظر گرفته می شود(

نگاره ی سه

ماده 126 قانون مجازات اسالمی
اشــخاص زیــر معــاون جــرم محســوب 

می شوند:
الف -هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، 
تطمیــع، یا تحریك به ارتــکاب جرم کند یا 
با دسیســه یا فریب یا سؤاســتفاده از قدرت، 

موجب وقوع جرم گردد.
ب -هرکس وسایل ارتکاب جرم رابسازد 
یــا تهیه کنــد یا طریــق ارتکاب جــرم را به 

مرتکب ارائه دهد.
پ -هرکس وقوع جرم راتسهیل کند.

نگاره ی چهار

ماده ی 277:
مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی عاوه بر 
مجازات های مقــرر در مواد )274( تا )276( 
این قانون، مســئول پرداخــت اصل مالیات و 
جریمه های متعلق قانونــی که تا مهلت مقرر 
در ماده )157( این قانون مطالبه نشده باشد و 
همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم 

مراجع صالح قضایی می باشند.

نگاره ی پنج
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الزم نیست مجازات شخصی اعمال کنیم بلکه 
مجازات هایی اعمال می کنیــم که قابلیت اجرا 
داشته باشد مثل مصادره  ی اموال، جزای نقدی، 
محدودیت ها و موانع. اما همه ی این مجازات ها 
در قانــون مالیاتی نیامــد. در قانون مالیاتی فقط 
دو مورد مجازات برای افراد لحاظ شــده که به 
نظر بنده این دو مــورد دارای ضمانت اجرایی 

مناسبی نیست.
 اگر جایی شــخص حقوقــی مرتکب جرم 
شد این موضوع رافع مسئولیت شخص حقیقی 
نیست. شخص حقیقی ای که مستقیماً در راستای 
منافع شــخص حقوقی یا به نام شخص حقوقی 
مرتکب جرم شود هم مسئولیت کیفری خواهد 
داشت. مجازاتی که قانون گذار برای اشخاص 
حقوقــی در نظر گرفته در واقع شــش ماه تا دو 
سال ممنوعیت به همراه دارد؛ مثل ممنوعیت از 
یك یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از اصدار 

برخی از اسناد تجاری. 
یکــی از مواد قانونــی که باید مــورد توجه 
قرار بگیــرد مــاده ی 276 اســت. در این ماده 
قانون گــذار حکمــی را آورده کــه در احکام 

مشــابه قانون مجازات اســامی،  قانون ارتقای 
ســامت نظام اداری و آیین نامه ی پیشــگیری 
و مبارزه با رشــوه هم داریم. می گوید چنانچه 
هریك از حســابداران، حسابرســان، مؤسسات 
حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانك ها 
و مؤسســات مالی و اعتبــاری در ارتکاب جرم 
مالیاتــی معاونت نمایند و یــا تخلفات صورت 
گرفتــه را گــزارش نکنند به حداقــل مجازات 
مباشر جرم محکوم می شوند. مجازات معاونت 

ســایر اشــخاص طبق قانون مجازات اســامی 
تعیین می شــود. معاون جرم بــه موجب ماده ی 
126 قانون مجازات اســامی به این اشــخاص 
اطاق می شــود: هرکس دیگــری را ترغیب، 
تهدید، تطمیع، یا تحریك به ارتکاب جرم کند 
یا با دسیســه یا فریب یا سؤاســتفاده از قدرت، 
موجب وقــوع جرم گــردد؛ هرکس وســایل 
ارتــکاب جرم را بســازد یا تهیه کنــد یا طریق 
ارتــکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد؛ هرکس 

وقوع جرم راتسهیل کند. 
طبق ماده ی 279 هرگونه دسترسی غیرمجاز 
و سوء  اســتفاده از اطاعات ثبت شده در پایگاه 
اطاعات هویتــی، عملکردی و دارایی مؤدیان 
مالیاتی موضوع ماده ی 169 مکرر در خصوص 
مســایلی غیــر از فراینــد تشــخیص و وصول 
درآمدهــای مالیاتی یا افشــای اطاعات مزبور 
جرم است و مرتکب عاوه  بر انفصال از خدمات 
دولتی و عمومی از دو تا پنج ســال، به مجازات 
بیش از شــش ماه تا دو ســال حبــس محکوم 
می شــود. ســایر مجازات های قانونــی مربوط 
 به  ایــن ماده با اقامه ی دعوی توســط ذی نفعان 
و به تشــخیص مراجع قانونــی ذی صاح تعیین 

می شود.
قانــون مالیات های مســتقیم از ســال 1395 
اجرایی شده است. واکنش جامعه به رفتارهای 
ناهنجــار دو نوع واکنش اســت: یکی واکنش 
ســرکوب گرایانه که به مجازات ختم می شود، 
دوم واکنــش پیش گیرانــه یا اقــدام تعلیمی و 
تربیتی. در واکنش مجازات نگاه ما به گذشــته 
است. در واکنش پیشگیرانه نگاه به آینده است. 

قطعا چنین همایش هایی به آینده نگاه دارند. 

ماده ی 279:
هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء  استفاده 
از اطاعات ثبت شــده در پایــگاه اطاعات 
هویتی، عملکــردی و دارایی مؤدیان مالیاتی 
موضوع مــاده )169مکــرر( ایــن قانون در 
خصوص مســائلی غیر از فرایند تشــخیص و 
وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطاعات 
مزبور جرم است و مرتکب عاوه  بر انفصال 
از خدمــات دولتــی و عمومــی از دو تا پنج 
سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال 

حبس محکوم می شود. 

نگاره ی شش

ماده ی 24 - قانون ارتقای سالمت 
نظام اداری ومقابله با فساد

هرگونــه اظهار خاف واقــع و نیز ارائه ی 
اســناد و مدارك غیرواقعی به دســتگاه های 
مشـمول این قانون که موجب تضـییع حقوق 
قانونی دولت یا شـــخص ثالــث و یا فرار از 
پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، 
جرم محســوب می شــود. چنانچه برای عمل 
ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده 
باشــد به همان مجازات محکوم می شود. در 
غیــر این صورت عاوه  بر لغو امتیاز، مرتکب 
به جزای نقــدی معادل حقوق تضییع شــده 
و نیــز جبران زیان وارده بــا مطالبه ی ذی نفع 

محکوم می گردد.

نگاره ی هفت

به موجب تبصره ی ماده ی 36 قانون 
مجازات اسالمی )مصوب 1392( 

انتشــار حکم محکومیت قطعی در جرایم 
زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یك 
میلیارد ریال یا بیش از آن باشــد الزامی است 
و در رســانه ی ملی یا یکــی از روزنامه های 

کثیراالنتشار منتشر می شود:
الف - رشاء وارتشا  
ب - اختاس          

....
د - جرایم مالیاتی

نگاره ی هشت
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برمبنــای تعریف بانك جهانی، مالیات شــامل 
همــه ی پرداخت هــای اجباری اســت که دولت 
در ســطح ملی و محلی خواهــان پرداخت آن از 
سوی مؤدی اســت. در بیش تر کشورهاي جهان 
مالیــات مهم ترین منبع درآمد دولت را تشــکیل 
مي دهد. به سبب تأثیراتي که مالیات ها در رشد و 
توسعه ی پایدار، تأمین عدالت اجتماعی از طریق 
توزیع مجــدد درآمد و ثروت و تخصیص مجدد 
منابع دارد، اتخاذ سیاســت هاي مالیاتي مناســب 
در راســتاي اصــاح و بهبود سیســتم، از اهمیت 

فوق العاده اي برخوردار است.
یکی از پایه های مهم مالیاتی، مالیات بر درآمد 
اماك و مســتغات اســت. در اقتصاد هایی که 
بخش اماك و مسکن ســهم مهمی از سرمایه و 
ثروت اشخاص را تشکیل می دهد و به عنوان یك 
منبع مهم ســرمایه گذاری در نظر گرفته می شــود 
و ســفته بازی و دالل بــازی در ایــن بخــش تأثیر 
قابل توجهی در رشد عمومی قیمت ها دارد، توجه 
به بخش اماك و مســکن به عنــوان یك پایه ی 

مالیاتی با اهمیت و پایدار، ضروری است.

ویژگی های ماليات امالک
• ملموس و قابل رؤیت است: برخاف مالیات 
فــروش و تکلیفی، میــزان و چگونگی پرداخت 

مالیات برای مؤدی روشن است. 
•  بدون کشش اســت: در مواردی که مالیات 
اماك بر اســاس ارزش بازار ارزیابی می شــود، 
ارزش امــاك به تغییــرات ســاالنه فعالیت های 

اقتصادی به کندی واکنش نشان می دهد.
• در تعیین پایه ی مالیاتی یك بی حساب و کتابی 
ذاتی وجود دارد: سایر مالیات ها همانند مالیات بر 
درآمد و فروش براســاس جریان درآمد و فروش 
تعیین می شــوند و براساس یك فعالیت اقتصادی 

قابل سنجش هستند.
• غیر قابل جابجایی است.

• بیــن منافع دریافتــی و خدمات دولت محلی 
ارتباط وجود دارد.

• درآمد آن تقریباً قابل پیش بینی است.
• نسبت به سایر مالیات ها اجرای آن پر هزینه است.

درآمــدی  منابــع  گســترده ترین  از  یکــی   •
دولت  های محلی است.

اصول طراحی ماليات بر امالک
طراحی مالیات بــر اماك بر اصول زیر مبتنی 

است:
• عدالت مبتنی بر منافع دریافتی: ذی نفعان باید 
متناســب با خدماتی که دریافت می کنند، مالیات 

پرداخت کنند.
• عدالت مبتنــی بر توانایــی پرداخت: هرگاه 
مؤدیان قابل شناســایی باشــند و هــدف بازتوزیع 

ثروت باشد از این اصل می توان استفاده کرد.
• کارایــی: مالیات مبین هزینه هایی اســت که 
مؤدی بــا اتخــاذ تصمیماتی هماننــد تغییر محل 
کســب و یا زندگی نســبت به آن واکنش نشــان 

می دهد، این هزینه ها باید به حداقل برسد.
• پاســخ گویی: میزان مالیات باید برای مؤدی 

مشخص باشد.
• ثبــات و قابلیت پیش بینــی: درآمد در طول 

زمان قابل پیش بینی باشد.
• ســهولت اجــرا: زمــان و منابعی کــه برای 
پیاده سازی مالیات اماك اختصاص داده می شود 

باید حداقل باشد.

احمد زماني
مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی 

سازمان امور مالیاتی کشور

مالیات بر امالک 

و مستغالت
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انواع ماليات بر امالک
به طــور کلــی می تــوان تقســیم بندی زیــر را 

درباره ی انواع مالیات بر اماك قید کرد:
• مالیات بــر درآمد اماك شــامل مالیات بر 
درآمد اجاره ی اماك و مالیات عایدی ســرمایه 
است. البته در کشورهایي که داراي نظام مالیاتي 
کارآمد هستند مالیات بر درآمد اجاره ی اماك 
و مالیات عایدی ســرمایه جــزو مالیات بر درآمد 
شــخصي )مجموع درآمد( محســوب مي شود و 
در برخي کشــورها به عنوان یك منبع مستقل به 

حساب مي آید.
• مالیــات بر دارایي شــامل مالیات نقل و انتقال 
اماك، مالیات ساالنه ی اماك، مالیات اراضي 
بایر، مالیات مســکوني خالي و مالیات بر زمین و 

ساختمان اخذ مي شود. 
تجربه ی جهانی

در مورد مالیات بر اماك این نکته قابل توجه 
اســت که در برخي کشورها این مالیات در سطح 
محلــي )ایالتي( و در برخي کشــورها در ســطح 
ملــي و براي تمام نقاط یکســان وضع مي شــود. 

همچنین در برخي کشــورها شهرداري ها موظف 
به وصــول این نــوع مالیات هســتند و در برخي 
کشــورها، ســازمان مالیاتي متولي اخذ مالیات بر 
اماك اســت، در برخي کشــورها نیز ترکیبي از 
ایــن دو یعني ســازمان امور مالیاتــي در تعامل با 
شهرداري ها اقدام به وصول این مالیات مي کنند. 
البتــه نرخ مالیات بر اماك و حــد معافیت ها در 
کشــورهاي مختلف با توجه به شــرایط اقتصادي 
و اجتماعي و نوع کاربري اماك تعیین مي شود. 
تجربه ی برخی کشــورها در زمینــه ی مالیات بر 

اماك چنین است:
• آمریــکا: مالیــات بــر اماك و ثــروت در 
ســاختار مالیاتــي ایاالت متحده تــا دهه ی 1930 
مهم ترین منبــع درآمدي به شــمار مي رفت، بعد 
از آن اهمیت نســبي آن به علــت افزایش مالیات 
بر درآمد، کاهش شــدیدي یافت. با وجود این،  
مالیــات بــر اماك حضور مســلط خــود را در 
صحنه ی مالیــات محلي حفظ کــرده و کماکان 
بیــش از 80 درصد از درآمد هــاي مالیاتي را در 
ســطح محلي تأمین مي کند. در آمریکا مالیات بر 

اماك در سطح ملي  وصول نمي شود و در سطح 
کامًا محلي اســت لذا از ایالتي بــه ایالتي دیگر 

متفاوت است.
• مالزی: منافع حاصــل از انتقال اماك یعني 
ساختمان ها و زمین هاي واقع در مالزي و نیز سود 
و یا حق فروش و یا سایر حقوقي که در خصوص 
چنین زمین هایي داده مي شــود، مشــمول مالیات 
بر منافع امــاك خواهند بود. در کشــور مالزي 
نرخ مالیات بســته بــه دوره ی مالکیــت از تاریخ 

آماده سازي تا تاریخ انتقال تغییر مي کند. 
• انگلســتان: درآمد حاصل از اموال غیرمنقول 
)شــامل زمین، خانه، ساختمان( مشــمول مالیات 
بر اماك اســت. مسکن تحت ســکونت مالك 
در صورتــي از بــار مالیاتــي معــاف اســت که 
دریافتي هاي وي از حد مشخصي در سال مالیاتي 

تجاوز ننماید. 
• کانادا: مالیات بر اماك در هر استان معموالً 
در سطح شــهرداري ها اخذ مي شود. به طورکلي 
این مالیات بر اساس ارزش ساالنه ی تعیین شده ی 
اماك است. نرخ ها بر اساس طبقه ی اماك و بر 



42

اساس هر شهرداري متفاوت است. در این کشور 
شــهرداري ها موظف به وصول ایــن نوع مالیات 
هستند. در کشــور کانادا مالیات بر پایه ی ارزش 
ساالنه ی تعیین شــده ی اماك است که بر اساس 
طبقه ی اماك و بر اســاس شهرداري ها متفاوت 

است.
• آلمان: میزان مالیات قابل پرداخت به موقعیت 
و ارزش ملــك بســتگي دارد و خصوصیــت و 
شــرایط صاحب آن تقریبــا مدنظر قــرار گرفته 
نمي شــود. درآمد مالیاتي حاصل از اماك کًا 
به شــهرداري ها تعلق مي گیرد و ســازمان مالیاتی 
بــراي محاســبه ی ارزش اماك با شــهرداري ها 
تعامــل دارد. در آلمان مقررات مربوط به معافیت 
از ایــن مالیات بســیار محــدود بــوده و صرفاً به 
اماك دســتگاه هاي دولتي، کلیسا ها و مؤسسات 

عام المنفعه منحصر مي شود. 
از ســوی دیگر، عایدي سرمایه شامل اختاف 
در قیمــت فروش یــك دارایي نســبت به قیمت 
خرید آن اســت. این دارایي مي تواند، آپارتمان، 
زمین، بــاغ، بنــگاه اقتصادي، ماشــین آالت و یا 
سهام یك بنگاه اقتصادي باشد. طرفداران مالیات 
بر عایدي ســرمایه با تأکید بر آثــار توزیعي این 
مالیــات و جلوگیري از انباشــت ســرمایه بحث 
خــود را مطرح مي کنند. بررســی تجارب ســایر 
کشــور ها نشــان می دهــد که اغلب کشــور های 
توســعه یافته از جمله 25 کشور از اعضای سازمان 
همکاری های اقتصادی و توسعه OECD، مالیات 
بر عایدی سرمایه ناشی از اماك را به عنوان یکی 
از اجزاء مالیات بر عایدی ســرمایه و در راســتای 
کنترل نوســانات قیمت امــاك و جلوگیری از 
انحراف ســرمایه ها به بخش واســطه گری، اخذ 
می کنند. مالیات بر عایدی ســرمایه بر رشد قیمت 
ملــك یعنــی تفاضل قیمــت خرید و فــروش آن 
وضع می شــود و نقش مهمی را در جلوگیری از 
انحراف سرمایه ها به بخش مسکن با هدف انجام 
فعالیت های ســودجویانه ایفــا می کند. با توجه به 
عــدم موضوعیت مالیــات بر عایدی ســرمایه در 
ایــران، توجه ویــژه به مالیات بــر بخش اماك، 

دارای اهمیت مبرمی است.

نگاره ی یک ـ مبنای ارزیابی امالک

مبنای ارزیابی پایه مالیات کشورها ردیف
ــا  ــاره ی ــا ارزش اج ــازار ی ارزش ب

ــر دو ــی از ه تلفیق زمین یا اصاحات بر روی زمین استرالیا 1

ارزش بازار زمین و اصاحات کانادا 2

ارزش بازار)درآمــد اجــاره تقســیم 
ــر هزینه هــای ســاخت( ب

بــر  انجام شــده  اصاحــات  و  زمیــن 
از جملــه  و  زراعــی  امــاك  روی آن، 

آن درون  ماشــین آالت 
آلمان 3

ارزش بازار زمیــن، خانــه، ســاختمان و دارایی هــای 
ــوس ــغلی ملم ش ژاپن 4

ارزش بازار ــر روی  ــده ب ــات انجام ش ــن و اصاح زمی
ــوس ــغلی ملم ــای ش آن و دارایی ه انگلستان 5

تعدیل شــده  ارزش  یــا  منطقــه 
بــازار مالیات قطعه زمین مجارستان 6

منطقه زمین، ساختمان و سازه ها لهستان 7
ارزش بازار زمین و ساختمان آرژانتین 8
ارزش بازار زمین، ساختمان، اصاحات فیلیپین 9

منطقه و ارزش اجاره
اجــاره  اصاحات)مالیــات  و  زمیــن 
ــن  ــر زمی ــات ب ــن )مالی ــود زمی ــزل(، خ من

) ه خته نشــد سا
تونس 10

نگاره ی دو ـ اهميت ماليات امالک در تأمين منابع مالی دولت های محلی

سهم مالیات اماك 
از کل درآمدهای 
دولت های محلی

انواع مالیات کشور ردیف

37.7 مالیات بر زمین  استرالیا 1
53.3 مالیات اماك کانادا 2
15.5 مالیات زمین آلمان 3
25.5 مالیات ثابت اماك ژاپن 4

33 مالیات بر اماك مسکونی انگلستان 5
13.6 مالیات ساختمان، مالیات زمین مجارستان 7

9.7 مالیــات امــاك شــهری، مالیــات کشــاورزی، 
مالیــات جنــگل، مالیــات امــاك لهستان 8

35 مالیات اماك آرژانتین 9
13.4 مالیات اماك فیلیپین 10

32.4 مالیــات ارزش اجــاره مســکن، مالیــات زمیــن، 
ــی  ــاغل محل ــات مش مالی تونس 11
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درآمدهای مالياتی در بخش امالک و 
مستغالت

بر طبق آمار، سهم مالیات بر اماك از مجموع 
درآمد مالیات های مســتقیم برای سال های 1391 
تا 1394 به طور میانگین 3.6 درصد است. عاوه 
بر موارد اشــاره شــده در نگاره ی پنج، عوارض 
متعددی نیــز از طرف شــهرداری ها بر اماك و 
مستغات وضع می شــود. همچنین در این نگاره 
کل مالیــات وصولــی بدون احتســاب مالیات بر 

واردات محاسبه شده است.

انــواع ماليــات بر امــالک در قانون 
ماليات های مستقيم

براساس قانون مالیات های مستقیم ایران می توان 
انواع زیر را برای مالیات بر اماك برشمرد:

• مالیات ســاالنه ی اماك )در اصاحیه سال 
1380 حذف شد(،

• مالیــات بر اراضی بایر )در اصاحیه ی ســال 
1380 حذف شد(،

• مالیــات بر مســتغات مســکونی خالی )در 
اصاحیه ی ســال 1380 حذف شــده بــود و در 
اصاحیــه ی ســال 1394 مجدداً در مــاده ی 54 

مکرر اضافه شده است(،
• مالیات نقل و انتقال اماك )ماده ی 59(،

• مالیــات انتقــال حــق واگذاری )ســرقفلی( 
)ماده ی 59(،

• مالیات بر درآمد اجاره ی اماك)ماده ی 53(،
• مالیات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش 

اماك )ماده ی 77(، و
• واگــذاری ســایر حقوق مربــوط به اماك 

)ماده ی 78(.
اهّم اصالحات ماليات بر درآمد اجاره 

)ماليات مستغالت( 
براســاس ماده ی 54 قانون مالیات های مستقیم 

مهم تریــن اصاحات مالیــات بر درآمــد اجاره 
)مالیات مستغات( شامل این موارد است:

1- تعییــن مبنای تشــخیص مالیات بر اســاس 
قرارداد رسمی یا عادی

2- تعییــن مبنای تشــخیص مالیات بــر مبنای 
ارزش هــای اجــاری )جــدول اماك مشــابه( 

اعامی سازمان امور مالیاتی کشور در شرایط:
  الــف( فقدان یا عدم ارائه ی قرارداد رســمی 

و یا عادی
  ب( درج مبلــغ قرارداد کم تــر از 80% رقم 

مندرج در جدول اماك مشابه
3- امکان اعتراض و طــرح پرونده در مراجع 

حل اختاف مالیاتی 
 1-3- در موارد مطالبه ی مالیات باالتر از رقم 

جدول اماك مشابه
 2-3- در مــوارد اجــاره ی واقعــی کم تــر از 

جدول اماك مشابه
اهم نکات ماليات بر واحدهای مســکونی 
خالی- ماده 54 مکرر قانون ماليات های مستقيم

مهم ترین نکات مربوط به مالیات بر واحدهای 
مســکونی خالی براســاس ماده ی 54 مکرر قانون 

مالیات های مستقیم شامل این موارد است:
1- وضع مالیات بر واحدهای مســکونی خالی 

در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر
2- شناسایی و تعیین واحدهای مسکونی خالی 

به استناد سامانه ی اماك و اسکان کشور
3- خالــی ماندن واحدهای مســکونی بیش از 

یك سال
4- افزایش نرخ مالیات به ازای هر ســال خالی 

ماندن ملك )5/0، 1 و 5/1( تا مدت سه سال
5- تعیین مبنای مالیات بر اساس جدول اماك 

مشابه

ارزش  تعيين  نحوه ی  تغييرات در  اهّم 
معامالتی امالک

مهم تریــن تغییــرات در نحــوه ی تعیین ارزش 
معاماتــی امــاك براســاس مــاده ی 64 قانون 
مالیات هــای مســتقیم به منظــور تعییــن مالیات 
نقل وانتقال قطعی اماك براساس ماده ی 59 این 

نگاره ی پنج ـ درآمدهای مالياتی بخش امالک )ميليون ریال(

سهم مالیات 
اماك از 

کل مالیات 
وصولی

سهم 
مالیات 

اماك از 
مجموع 

مالیات های 
مستقیم

کل مالیات 
وصولی

مجموع 
مالیات های 

مستقیم

مجموع 
وصولی 
مالیات 

نقل و انتقال-
مستغات و 

سرقفلی

نقل و انتقال 
اماك

نقل و انتقال 
سر قفلی مستغات سال

2.8 3.6 318.763.723 248.277.860 9.041.595 2.371.057 3.619.328 3.051.210 1391

2.4 3.7 413.851.795 277.882.735 10.253.566 2.378.792 4.129.198 3.745.576 1392

2.2 3.7 576.226.224 359.199.876 13.115.322 3.172.868 5.214.646 4.727.808 1393

2.2 3.6 667.657.449 421.181.094 15.210.231 3.099.257 5.984.089 6.126.885 1394

نگاره ی سه ـ بهبود شاخص نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلی در ایران

1394 1393 1392 1391 1390 شرح-سال
6.3 6.2 5.3 5.6 5.8 نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی

نگاره ی چهار ـ افزایش سهم ماليات در تأمين مالی هزینه های جاری و 
بودجه عمومی دولت )ایران(

1394 1393 1392 1391 1390 شرح-سال
46.3 49.3 41.3 44.4 41.0 سهم مالیات در هزینه های جاری دولت
40.1 39.9 33.5 37.1 30.6 سهم مالیات در بودجه عمومی دولت
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قانون عبارتند از:
1- تعییــن ارزش معاماتی اماك به تفکیك 

ارزش عرصه و اعیان،
2- کاهــش ترکیب اعضای کمیســیون تقویم 

اماك از 7 نفر به 5 نفر،
3- تعیین شــاخص نســبت ارزیابی به میزان 2 
درصد میانگیــن قیمت های روز منطقه در ســال 

نخست اجرا،
4- افزایش تدریجی شــاخص نســبت ارزیابی 
امــاك به میــزان 2 واحد درصد در هر ســال تا 

سقف 20 درصد،
از  مالیــات  محاســبه ی  مأخــذ  تفکیــك   -5
عوارض و ســایر وجــوه به منظــور مدیریت اثر 

افزایش ارزش ها روی سایر عوارض و وجوه، و
6- تعییــن مأخذ محاســبه ی ســایر عوارض و 
وجوه از ارزش معاماتی با تصویب هیئت وزیران 
به منظور مدیریت و کنتــرل اثر افزایش ارزش ها 

روی سایر عوارض و وجوه.
اهّم تغييرات ماليات ساخت و فروش مسکن

مهم ترین تغییــرات مالیات ســاخت و فروش 
مســکن براســاس ماده ی 77 قانــون مالیات های 

مستقیم عبارتند از:

1- جایگزینــی مالیــات مقطــوع ده درصدی 
ارزش معاماتی اعیانی با مالیات بر درآمد،

2- شــمول مالیات بر درآمد ساخت و فروش 
برای کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی، 

3- شــمول مقررات مالیات ســاخت و فروش 
برای دوره ی عملکرد سال 1395 به بعد،

4- شــمول مالیات بــر ســاختمان های دارای 
پروانه ی ســاختمانی صادره از یکم فروردین ماه 

1395 به بعد،
5- شــمول مالیــات بر ســاخت و فــروش بر 
اشــخاص حقیقی منوط به عدم گذشت 3 سال از 

تاریخ پایان کار،
6- تســری مالیات بر فروش ساختمان های در 

حال ساخت و نیمه تکمیل، و
7- اخــذ مالیات علی الحســاب 10 درصدی و 
مالیات 5 درصدی نقــل و انتقال قطعی در هنگام 

فروش.

اصــالح مقررات نحــوه تعيين ماليات 
نقل و انتقــال حــق واگــذاری محــل 

)سرقفلی(
به موجب بند )ز( تبصــره ی 6 قانون بودجه ی 

ســال 1395 کل کشــور، نحوه ی محاسبه مالیات 
نقل و انتقال اماك به شرح ذیل اصاح شد:  

• مالیات نقل و انتقــال حق واگذاری محل به 
مأخذ ده برابر ارزش معاماتــی ملك مربوطه به 
نرخ سی درصد )30%( در تاریخ انتقال از طرف 

مالکان عین یا صاحبان حق است.
• حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت 
اســت از حق کسب یا پیشــه یا حق تصرف محل 
یا حقوق ناشــی از موقعیت کسب و کار در حال 

فعالیت و بهره برداری.
• کلیه ی پرونده های نقــل و انتقال مالیاتی که 
تا تصویب این قانون به قطعیت نرســیده اســت، 

مشمول این حکم است.

چالش های اجرایی ماليات بر امالک
با توجه بــه مباحث بــاال و تجربه های جاری، 
عمده ترین چالش هاي اجرایی مالیات ســتاني در 

بخش اماك شامل موارد زیر می شود:
• سهم اندك درآمدهای مالیاتی اماك، 

• هزینه ی وصول باال،
• ضعف در واحدیابي و شناسایي مؤدیان، و

• فقدان سیستم اطاعاتي جامع و مکانیزه. 


