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حسابدار

سرمقاله

محسن قاسمی

تا حدود ده ســال پیش، دانش آموختگان حسابداری 
دانشــگاه ها، و حتی هنرســتان ها، با معضل فراگیر و 
ملّی "بیکاری" بیگانه بودند. بســیاری از ما، تا همین 
چند سال پیش باور نداشتیم که در این مملکت حتی 
یک حســابدار بیکار داشته باشــیم. ولی به مرور که 
رشــد خیره کننده ی پذیرش دانشجویان حسابداری 
در قریب به سی )!( گرایش مختلف )از حسابداری و 
حسابرسی و حسابداری مدیریت و حسابداری مالیاتی 
و حســابداری دولتــی، ... تا حســابداری واحدهای 
صنفی و حســابداری خدمات و تولیدات کشاورزی و 
حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری( را دیدیم، 
و متعاقباً با ســیل فزاینده ی درخواست های رسمی و 
غیررسمی حسابداران جوان بیکار روبرو شدیم، کم کم 
این واقعیت تلخ برایمان باورکردنی شــد؛ که بله! در 
این مملکت نه تنها حســابدار بیــکار داریم، بلکه در 
کمال تحّیر و تاسف، کم نیستند حسابداران جوان و 
باغیرتی که به ناچار در مشاغل کاماًل نامرتبط مشغول 
به کسب نان حالل برای خود و خانواده شان شده اند.

واکاوی این روند نامناسب و نامتناسب نیازمند مجالی 
دیگر اســت. ولی آن چه همه ی ما فی البداهه و بدون 
نیاز به بررســی های تکمیلی و پیچیده می دانیم، این 
است که اثربخش ترین راهکار رفع این معضل فراگیر 
و ملّی، دســت کم برای حســابداران دانش آموخته ی 
جوان، تنوع بخشــیدن به خدمات حرفه ای ارزشمند 
و ارزش آفریــن حســابداری و افزایــش ضریب نفوذ 
ایــن خدمات در جامعه اســت. به عنــوان مثال، در 
اغلب کشــورها، یکی از اصلی ترین زمینه های شغلی 
حسابداران در سطوح مختلف، از حسابداران حرفه ای 
)مثاًل CPAها( تا تکنسین های حســابداری، ارائه ی 
خدمات متنوع مالیاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی 
است. حتی شاید به جرئت بتوان گفت که بازار ارائه ی 
این خدمات به اشخاص حقیقی )شهروندان( به مراتب 
گســترده تر و بزرگ تر از بازار ارائه ی همین خدمات 
به اشخاص حقوقی )شرکت ها، موسسات، سازمان ها، 
...( اســت. دلیل هم اظهر من الشمس است! چون در 
اکثریت قریب به اتفاق کشــورها تعداد شهروندان به 

مراتب بیشتر از تعداد شرکت ها است.

در ایران، به دالیــل متعدد و متنوع، از جمله، ضعف 
فرهنــگ مالیاتی، نبود قوانین و مقــررات الزم، نبود 
اراده ی الزم نزد دولتمردان، البی همیشگی صاحبان 
مشاغل و اصناف برای استمرار رویه ی توافق مالیاتی 
)!(، ...، تا به حال، بازار ارائه ی خدمات مالیاتی توسط 
حســابداران به صاحبان مشــاغل تقریباً موضوعیت 

نداشت. چون صاحبان مشــاغل عمدتاً به دلیل نبود 
ســامانه های اطالعاتی الزم در کشــور و حتی عدم 
دسترسی مقامات مالیاتی به ســامانه های اطالعاتی 
موجــود )مثال، تراکنش های بانکی( درآمدهای واقعی 
خود را ابراز نمی کردند، و اگر مالیاتی هم می پرداختند، 
در اکثریت قریب به اتفاق موارد بر مبنای همان رویه ی 
توافق مالیاتی بود. پس عماًل نیازی به دریافت خدمات 

مالیاتی از سوی حسابداران متخصص نداشتند.

ولی بــا توجه به این کــه طبق اصالحیــه ی قانون 
مالیاتهای مستقیم مصوب 31 تیر 13۹4، سازمان امور 
مالیاتی کشور موظف شده است حداکثر ظرف مدت 
ســه ســال از تاریخ ابالغ این قانون )که سال 13۹۷ 
به پایان رســید( بانک اطالعات مربوط به نظام جامع 
مالیاتی را در سرتاسر کشور مستقر و فعال کند؛ عماًل 
از سال 13۹8، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی 
که طبق قانون مکلف به تســلیم اظهارنامه ی مالیاتی 
هســتند، صرفاً به اســتناد اظهارنامه ی آنان پذیرفته 
خواهد شــد. از این رو، رویــه ی توافق مالیاتی قاعدتاً 
دیگر موضوعیت ندارد. به بیان ساده تر، از امسال طبق 
قانون باید مالیات ستانی از اشخاص حقیقی )صاحبان 
مشاغل( نیز همانند اشخاص حقوقی مبتنی بر حساب 

و کتاب و عدد و رقم باشد. 

در این راســتا، انجمن حســابداران خبره ی ایران با 
هدف کارآفرینی و ایجاد شــغل پایــدار و پاك برای 
صدها هزار حســابدار دانش آموخته ی جوان، اقدام به 
طراحی "گواهینامه ی خدمات مالیاتی مشاغل" کرده 
اســت. گواهینامه ای که صرفاً پس از آزمون داوطلبان 
دانش آموختــه و باتجربــه، و با اعتبار یک ســاله، به 
آنان اعطــا می شــود. متعاقبا نیز بــا رعایت ضوابط 
آموزش حرفه ای مســتمر و اخالق حرفــه ای، اعتبار 
گواهینامه های صادره در ادوار یک ساله تمدید خواهد 
شــد. کارکرد اصلی این گواهینامه، کمک به انتخاب 
حســابداران خبره ی توســط صاحبان مشاغلی است 
کــه توانایی و تخصص کافی برای ایفای تمام و کمال 
تکالیف مالیاتی خود را ندارند، و می خواهند انجام این 
تکالیف را به کارشناسان خبره ی مورد تایید یک نهاد 
حرفه ای بســپارند. از این رو، با توجه به وجود حدود 
پنج میلیون صاحبان مشــاغل مشــمول رعایت این 
تکالیف متنوع مالیاتی در کشــور، برآورد می شود در 
نتیجه ی ترویج و اعتباربخشی به این گواهینامه تعداد 
قابل توجهی فرصت شــغلی پایدار و پاك )دست کم 
یکصد هزار فرصت شــغلی( با حداقل سرمایه گذاری 

مورد نیاز در اقصی نقاط کشور ایجاد شود.

گواهــینامـۀی
خدمــات
مـالیـاتـی
مشــاغـل
انجمنحسابداران
خبـرهیایـــران
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8- علی مرادی ۷- قاسم جوادزاده جان بهان ۶- زینب تقوی صوفیانی ۵- محسن ملک اصلی 4- شبنم شایسته فر 3- نسترن میرزاده مفرد 2- بیتا سادات جمالی کرمانشاهی 1- زهره زحمت کش

1۶- مانوئیل یوحنایی سنگر  1۵- امیرحسین سپهر 14- محمد کمالو 13- رویا صدقی 12- جالل یحیائی لیموئی 11- امیر کاملی 10- معصومه شقاقی ۹- مریم احمدی جوهرانی

24- سیدرضا حسینی کوشالشاهی 23- علیرضا ابرار بصیر 22- ابوالقاسم کردی 21- حسین مشیری 20- مهدی برزآبادی فراهانی 1۹- ابراهیم محسنی کوتنانی 18- سید امید سجادیان 1۷- سعید مختاری

32- رضوان کوچک اندام 31- نفیسه عادلی 30- ادریس کریمی قره عمر 2۹- سعید اکبری ارزنانی 28- اکبر حامدی وند 2۷- حامد صمیمیت 2۶- محسن صافی سیس 2۵- امیرحسن معظمی کندی

40- سیده مهرناز هاشمی 3۹- رامین غنچه 38- آرمان نقشبندی 3۷- مرتضی غفاری 3۶- داود هارونی 3۵- حسن قارلقی 34- امیرعرفان بهرامی 33- امیر بختیاریان

48- مجید رزاق 4۷- نرگس عباسی 4۶- نینا مالزینلی 4۵- شیرزاد وفائی فرد 44- زهرا معارف وند 43- محمد حبیبی حسین آبادی 42- سعیده یوسفی 41- ملیحه ایرجی

۵4- مصطفی زارع اصغری ۵3- محمد مهدی سپهری ۵2- جعفرصادق محرر ذبیحی ۵1- سمانه سادات مظلومی طبائی ۵0- سیده زهره باقری شاره 4۹- علیرضا نادعلی پور

در همین ارتباط، در روزهای جمعه و شــنبه، 20 و 21 
اردیبهشت 13۹8، نخســتین آزمون این گواهینامه، به 
صورت نظری و عملی، با حضور ۹0 داوطلب واجد شرایط 
برگزار شــد، و بر مبنای ارزیابی انجام شده، سرانجام ۵4 
نامبرده ی زیر )به ترتیب رتبه( به عنوان نخستین گروه 

از دارندگان گواهینامه ی خدمات مالیاتی مشاغل انجمن 
حسابداران خبره ی ایران معرفی شدند. مطابق برنامه ریزی 
انجمن، و با توجه به پیگیری های مکرر سایر داوطلبان، 
مقرر شده است نوبت بعدی این آزمون حداکثر تا مرداد 
13۹8 مجدداً در تهران، و در آینده ی نزدیک در شهرهای 

مختلف سرتاسر کشور برگزار شود. امید است، توسعه ی 
بازار این خدمــات حرفه ای گامی موثر در بهبود عدالت 
مالیاتی، افزایش شفافیت اقتصادی، و کارآفرینی پایدار و 
پاك برای حسابداران جوان، دانش آموخته و شریف این 

مرز و بوم باشد.
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منصــور تفــرشیراد، کتایـون
غریب، مهدی شمساحمـدی،
قــاســــمـی مـحـســن و 

فیلم  دیــدن  بــرای 
میزگرد  این  منتخب 
)10 دقیقه( از طریق 
کانال رســمی انجمن 
خبره ی  حســابداران 
ایــران در آپــارات 
کــد تصویری باال را 

اسکن کنید.

پادکست  برای شنیدن 
میزگرد   ایــن  کامل 
)82 دقیقه( از طریق 
کانال رســمی انجمن 
خبره ی  حســابداران 
ایــران در آپــارات 
کــد تصویری باال را 

اسکن کنید.

شــامگاه یکشــنبه، 23 دی 13۹۷، در تاالر الغدیر 
دانشــکده ی مدیریــت دانشــگاه تهــران، منصور 
شــمس احمدی رئیس وقت شــورای عالی انجمن 
حســابداران خبره ی ایران، در بخش پایانی گزارش 
عملکرد ســال مالی منتهی به 31 شــهریور 13۹۷ 
انجمن که برای حاضــران در مجمع عمومی عادی 
ســاالنه ی اعضاء ارائــه می کــرد، از تصویب صدور 
"گواهینامه ی خدمات مالیاتی مشــاغل" از ســوی 
انجمــن برای حســابداران واجد شــرایط از طریق 
برگــزاری آزمون های عملی خبــر داد. در کمترین 
زمان ممکن پس از برگزاری مجمع یادشــده شورای 
عالــی انجمن با تشــکیل "کارگــروه گواهینامه ی 
خدمات مالیاتی مشــاغل" مقدمات الزم برای صدور 
ایــن گواهینامه را فراهــم کرد. در ادامــه، پس از 
تشکیل جلســات مقدماتی کارگروه و تعیین شرایط 
داوطلبان و چگونگی برگزاری آزمون، ســرانجام به 
موجب مصوبه ی جلسه ی مورخ 2۵ فروردین 13۹8 
شورای عالی و مصوبه ی جلسه ی مورخ 4 اردیبهشت 
13۹8 کارگروه، »اطالعیه ی شماره ی )1(: فراخوان 
ثبت نــام در آزمــون گواهینامه ی خدمــات مالیاتی 
مشاغل مورخ 20 و 21 اردیبهشت 13۹8« از سوی 
دبیرخانه انجمن صادر و ثبت نام از داوطلبان شرکت 
در این آزمون آغاز شــد. به همین مناسبت، عصرگاه 
سه شنبه، 10 اردیبهشــت 13۹8، اعضای کارگروه 
با حضــور در میزگردی در دفتر انجمن، نســبت به 
تبیین اهــداف انجمن از طراحی ایــن گواهینامه و 
ارائه ی توضیحاتی مشروح درباره ی ابعاد مختلف این 
موضوع پرداختند. با توجه به این که در بخشــی از 
این میزگــرد توضیحاتی بااهمیت درباره ی چگونگی 
برگــزاری آزمون و منابع مورد اســتفاده در آن ارائه 
شــده بــود، ویدئوی کامــل این بخــش از میزگرد 
بالفاصلــه برای اطالع داوطلبان شــرکت در آزمون 
مــورخ 20 و 21 اردیبهشــت 13۹8 از طریق کانال 
 )www.aparat.com/iica_ir( انجمن در آپارات
و تلگرام )t.me/iica_ir( منتشــر شد و در اختیار 
این عزیزان قرار گرفت. متن کامل میزگرد که توسط 
ســمیه وطن دوست به نوشتار درآمده است را نیز در 

ادامه می خوانید.

قاسمی: خدمــت خانم و آقایان خیرمقدم می گویم. 
موضوع این میزگــرد درباره ی گواهینامه ی جدیدی 
است که انجمن حسابداران خبره ی ایران از زمستان 

13۹۷ ضوابــط اولیــه اش را تعیین کــرد؛ و بعد از 
تشکیل کارگروه و مشــخص شدن چارچوب اولیه ی 
آن، 4 اردیبهشــت 13۹8 فراخــوان ثبت نام را صادر 
کردیم و به امید خدا در روزهای 20 و 21 اردیبهشت 
13۹8 هم اولین آزمون این گواهینامه در ســه گروه 
جداگانه از داوطلبان برگزار خواهد شد. من با اجازه ی 
حاضران در میزگرد، هفت پرسش را به عنوان رئوس 
این میزگرد در نظر گرفته ام. اولین پرســش این که 
اساســاً اهمیت این موضوع مالیات مشــاغل، یعنی 
تکالیفی کــه در قوانین و مقررات مالیاتی بر عهده ی 
صاحبان مشاغل گذاشــته شده است چیست؟ چون 
ما حســابداران تا به حال بیشــتر با تکالیف اشخاص 
حقوقی )شــرکت ها(، مالیات درآمد حقوق، ... آشــنا 
بوده ایــم. در حالی که می دانیم بــازار ارائه ی خدمات 
حسابداری و مالیاتی به صاحبان مشاغل )چند میلیون 
شــغل( بسیار گسترده تر از بازار ارائه ی این خدمات به 

اشخاص حقوقی )چند صد هزار شرکت( است.

شمس احمدی: اگر اجازه بدهید، من ابتدا مقدمه ای 
عــرض کنم. االن یک مباحثــی در دنیا خیلی مورد 
تاکید اســت، و در دســتور کار کشــورهای مختلف 
قرار گرفته اســت. این مباحــث در چارچوب مفهوم 
"توسعه ی پایدار" از سوی سازمان ملل متحد مطرح 
شده و برای آن در سطح بین المللی برنامه ریزی شده 
است. هر سال هم گزارش مربوط به آن به روزرسانی 
می شود. بخش های مختلفی هم دارد. در این مفهوم 
می گویند توســعه باید همه جانبه باشد؛ هم توسعه ی 
اقتصادی، هم توسعه ی اجتماعی، هم توسعه ی زیست 
محیطی، ... . یکی از موضوعاتی که در این توســعه ی 
پایدار مطرح است، بحث آموزش های فنی و حرفه ای 
اســت. خیلی تاکید دارند که در کنــار آموزش های 
دانشــگاهی حتما کشــورها برای آموزش های فنی و 
حرفــه ای هم برنامه ریزی کنند. بله، خب؛ دانشــگاه 
وظیفه اش این اســت که دانشجویان با مبانی نظری 
موضوعــات – ما حســابداری را می گوییم – آشــنا 
شــوند. یعنی دانش آموختگان رشــته ی حسابداری 
دانشگاه ها باید با مبانی نظری موضوعات آشنا شوند، 
با استانداردها آشنا شــوند، ...، در مجموع، پایه های 
نظری شان تقویت شوند. ولی از یک دانش آموخته ی 
رشته ی حســابداری دانشــگاه ها انتظار نمی رود که 
بتواند فهرست معامالت فصلی یا اظهارنامه ی مالیاتی 
صاحبان مشــاغل تنظیم کند. این جــا نیاز به یک 
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آموزش های دیگری مطرح می شــود، که شکاف بین 
تئــوری و عمل را پر کند. یعنی دانش آموخته ای که 
آن مبنای نظری را فراگرفته اســت، حاال بیاید و در 
عمــل بیاموزد که چطور باید این کارها را انجام داد. 
فلســفه ی وجودی راه اندازی مرکــز آموزش انجمن 
)PACT( هم از ابتدا همین بود. ما االن چند ســال 
اســت که در انجمن حسابداران خبره ی ایران داریم 
روی این مباحث تخصصی حسابداری کار می کنیم. 
و تــا به حال، آزمون هــای دو گواهینامه ی حرفه ای 
"حســابدار مدیریت خبره )CMA(" و "حســابدار 
مالی خبره )CFA(" برگزار شــده اســت، و هر سال 
هم برگزار می شــود. داوطلبان ایــن گواهینامه های 
حرفــه ای آموزش هایی را می بیننــد، بعد در آزمون 
کتبی و متحدالشــکل و سراســری برگزاری توسط 
انجمن شــرکت می کنند، و اگــر موفق به گذراندن 
آزمون شدند، این گواهینامه ها به آنان اعطا می شود. 
این گواهینامه ها نشــان می دهد که این خانم یا آقا 
عــالوه بر آن آموزش های دانشــگاهی، آموزش های 
حرفــه ای الزم را هم در ایــن زمینه های تخصصی 

حسابداری مدیریت و حسابداری مالی دیده اند.  

یکی از آن موارد تخصصی کــه ما در انجمن به آن 
فکر کردیــم، همین بحث رعایــت تکالیف مالیاتی 
صاحبان مشاغل اســت. این زمینه ی خدماتی مهم 
اصال انگار در حســابداری ایران فراموش شــده بود. 
البته در گذشــته هم مالیات این مودیان بیشــتر بر 
مبنای توافق اخذ می شــد. به همین دلیل، خدمات 
حســابداری مالیاتی مشاغل چندان موضوعیت پیدا 
نمی کرد. ولی حاال مودیان صاحبان مشــاغل موظف 
شده اند که اظهارنامه ی عملکرد بدهند، اظهارنامه ی 
مالیــات بر ارزش افزوده بدهند، فهرســت معامالت 
فصلی بدهند، و فهرست حقوق کارکنان بدهد. ولی 

نکته این جاســت که اغلب ایــن مودیان تخصص و 
توانایی انجام این تکالیف مالیاتی را ندارند. نمی دانند 
که چطور این فرم ها را تکمیل و ارســال کنند. حتی 
اصال نمی دانند که اگر این فرم ها را تکمیل و ارســال 
نکنند چه عواقب سنگینی برایشان خواهد داشت. یا 
نمی دانند که چطور از معافیت های قانونی اســتفاده 
کنند. البته هر کدام از این صاحبان مشاغل خودشان 
می تواننــد این کارهــا را انجام بدهنــد. ولی چون 
تخصص ندارنــد، تجربه ی انجام ایــن کار را ندارند، 
حتما برایشــان مشــکالتی به وجود می آید و جرایم 

سنگینی در آینده به آنان تحمیل می شود. 

بــه همین دلیل، ما دیدیم که چون رســالت انجمن 
ایــن اســت، بیاییــم و آموزش هــای الزم را در این 
ارتباط ارائه کنیم. بعــد، گواهینامه ی مربوط را برای 
حسابداران واجد شرایط که موفق به گذراندن آزمون 
کتبی و عملی می شــوند صادر کنیم. به این ترتیب، 
هم زمینه ای فراهم می شــود که صاحبان مشــاغل 
مالیات شان را درســت اعالم کنند و بعدا با مشکل و 
جرایم سنگین مواجه نشوند، هم به شفافیت اقتصاد 
کمک می شــود، هم به ســازمان امور مالیاتی کمک 
می شود که اطالعات دقیق و قابل اتکاء دریافت کند. 
ضمن این که، یک زمینه ی بســیار مناســب ایجاد 
فرصت های شغلی بسیار فراوان هم در سرتاسر کشور 
برای حسابداری فراهم می شود. ما در حسابداری نباید 
انتظار داشته باشیم که هر کسی لیسانس حسابداری 
می گیرد، بعد از دو ســه ســال رئیس حسابداری یا 
مدیر مالی یک شــرکت بشــود. مگر چند شرکت در 
کشور داریم؟ در حالی که این زمینه ی شغلی ارائه ی 
خدمات حســابداری مالیاتی به صاحبان مشاغل یک 
فرصت بسیار مناسب شــغلی برای دانش آموختگان 
حسابداری است. حتی این حســابداران می توانند با 

هم جمع شوند و موسســات خدماتی تاسیس کنند 
و کار خــود را توســعه بدهند. در همــه ی دنیا هم 
همین طور است. حتی خیلی از CPAها )حسابداران 

رسمی( در این زمینه فعالیت می کنند.

این هــدف ما از طراحی این گواهینامه بوده اســت. 
تا فراموش نکردم هم بگویم، قرار اســت آزمون این 
گواهینامه توسط انجمن حســابداران خبره ی ایران 
برگزار شود. داوطلبان می توانند آموزش الزم را هر جا 
که خواستند ببینند. ولی آزمون توسط انجمن برگزار 
می شود. بســیار هم دقت در این کار می کنیم. یعنی 
اگر کســی در آزمون این گواهینامه ها به طور عملی 
از عهده ی پر کردن این فرم ها و اظهارنامه ها برنیاید، 
محال اســت بتواند موفق به دریافت این گواهینامه 
بشــود. ضمن این که مدت اعتبــار این گواهینامه ها 
هم یک ســاله اســت، و دارندگان آنها باید بیایند و 
آموزش هــای حرفه ای مســتمر مدنظــر انجمن را 
بگذرانند تا از نظر تسلط به قوانین و مقررات مالیاتی 

به روز بمانند. 

قاســمی: جناب آقای باتقوا لطفا بــه پاره ای از این 
تکالیف مالیاتی صاحبان مشــاغل اشــاره بفرمایید. 
می خواهم حساســیت موضوع بــرای مخاطبان این 
موضوع روشن تر شود. البته مسلماً پیچیدگی تکالیف 
مالیاتی مشــاغل به اندازه ی اشخاص حقوقی نیست. 
ولی به هر حال، چیز ســاده ای نیست، و رعایت این 
تکالیف مالیاتــی نیازمند تخصــص و تجربه ی الزم 
اســت. مثاًل، همیــن طور که آقای شــمس احمدی 
فرمودند، معافیت های متنوعــی وجود دارد. اگر این 
تکالیف به درســتی انجام نشود، جرایم بعضاً سنگینی 
گریبانگیر این مودیان خواهد شد. به این موارد لطفاً 

اشاره کنید.
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منصور شمس احمدی، نایب رئیس شورای عالی، 
و عضو کارگــروه گواهینامه ی خدمات مالیاتی 
ایران مشــاغل انجمن حســابداران خبره ی 

در  همیشــه  ما  کنم،  عــرض  خدمت تــان  باتقوا: 
جلســات و گردهمایی ها و همایش ها و فرصت های 
مختلف گفته ایم که مالیات وصولی کشــور عمدتاً از 
محل اشخاص حقوقی اســت. حتی بیشتر به سراغ 
شرکت هایی رفته می شود که اظهارنامه می دهند. از 
بین آنها هم فقط یک بخشی شفاف هستند، که عمدتاً 
شرکت های دولتی و وابســته به دولت و خصولتی و 
وابســته به صندوق ها هســتند. یعنی شرکت هایی 
که اصال نمی توانند دودفتره باشــند. عمده ی توجه 
مقامات مالیاتی کشور صرف وصول مالیات از همین 
شرکت ها می شود، و صاحبان مشاغل تقریبا فراموش 
شده بودند. البته در مواردی هم اقداماتی انجام شده 

بود. مثاًل در مقطعی که آقای عسکری رئیس سازمان 
امور مالیاتی بود یک باره مالیات اصناف حدود هفتاد 
درصد اضافه شــد. که البته بعــدش با آن برخوردها 
مواجه شد. طالفروشان مغازه هایشان را بستند و ... . 
صاحبان مشــاغل همیشه از زیر بار قانون دررفته اند. 
مگر در قانون برنامه ی پنجم توســعه نداشــتیم که 
صندوق های مکانیزه ی فروش در فروشــگاه ها نصب 
شــود؟ ولی هیچ وقت زیــر بار نرفتنــد. چون این 
صندوق ها نرم افزاری دارد که به سازمان امور مالیاتی 
کشور وصل است. شفاف ترین راهکار برای شناسایی 
درآمــد و مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده ی 
صاحبان مشــاغل همین صندوق های مکانیزه است. 
در کشورهای دیگر می بینیم که خیلی راحت این کار 

انجام شده است. ولی در ایران تا حاال زیر بار نرفتند. 
نه تنها این صندوق ها راه قبول نکردند، بلکه نظارت 
بر دستگاه های کارتخوان را هم قبول نمی کنند. چون 
اصال نمی خواهند سازمان امور مالیاتی از درآمدشان 
مطلع شــود. ایــن صندوق ها که از الزامــات قانون 
برنامه ی پنجم توسعه بود، به همین ترتیب که عرض 
کردم، عملیاتی نشــد. تا این کــه در الزامات ماده ی 
1۶۹ اصالحیــه ی 31 تیر 13۹4 قانــون مالیاتهای 
مســتقیم صندوق های مکانیزه دیده شد. در ماده ی 
2۷4 ق.م.م. هم جرم مالیاتی تعریف شــد. که اگر به 
تکالیف عمل نکنند، و مدارکی به دست بیاید با آنان 
برخورد خواهد شد. البته این فقط محدود به مودیان 
نیست. حتی اگر حســابداران و حسابرسان آنان هم 
مطلع شوند و به مقامات مالیاتی گزارش نکنند، آنان 
هم شریک جرم محسوب می شوند. ضمن این که، با 
این تکالیف مالیاتی و با این جرایم مالیاتی مشخصی 
که وجود دارد، هم بحث جریمه ی مالی مطرح است،  

و هم مجازات کیفری در پی خواهد داشت...

قاسمی: این ها االن اجرایی شده است؟

باتقــوا: ... هنوز نه. برای پیگرد جــرم مالیاتی یک 
مجموعه تمهیدات و تشکیالتی پیش بینی شده است. 
مثاًل، دادگاه مالیاتی باید تشکیل شود. بودجه ی الزم 
باید به قوه ی قضائیه داده شــود. که تا االن نشــده 
اســت. ولی با توجه به این که قانون از ابتدای سال 
13۹۵ الزم االجراء بوده اســت، اگر بعد از این تاریخ 
جرمی اتفاق افتاده باشد، قابل پیگیرد قضایی است. 
بنابراین، مسئولیت مودیان مالیاتی از جمله صاحبان 

مشاغل سنگین است. 

مطلــب دیگر ایــن که ما همیشــه فکــر می کنیم 
حسابداران باید در شــرکت ها مشغول به کار شوند. 
در حالــی که در همین بخش مشــاغل یــک بازار 
بســیار بزرگ و تقریبا بکر وجــود دارد. من از حدود 
ده ســال پیش شماری از دوستانم را سراغ دارم، چه 
دانش آموختگان لیسانس حسابداری، و چه رشته های 
غیرمرتبــط، مثاًل ریاضی، فیزیــک، ...، که هر کدام 
خدمات حســابداری مالیاتی شماری از این صاحبان 
مشــاغل را در بخش های مختلف – آهن فروشــان، 
طالفروشــان، ... – بر عهده دارند، و از نظر درآمدی 
هم از یک مدیر مالی شــرکت درآمد بسیار بیشتری  

کســب می کنند، و بسیار هم راحت تر هستند. حتی 
بعضی از این دوستان در کنار انجام این خدمات بعضاً 

وارد آن کسب وکار هم شدند! )با خنده(

قاســمی: یعنی هم بــازار کار خوبی اســت، و هم 
رفته رفته در حال تخصصی تر شدن است.

باتقوا: بله، بســیار تخصصی است. اگر صندوق های 
مکانیزه هم عملیاتی بشــود، نقش حسابداران هم در 
ارسال فرم ها و اظهارنامه ها و هم در رعایت قوانین و 

مقررات مالیاتی بسیار پررنگ تر خواهد شد.

قاسمی: خانم تفرشی راد لطفا بعضی از برجسته ترین 
تکالیفی که همین االن صاحبان مشــاغل باید انجام 
بدهنــد را بفرمایید. مثال، کمتر از دو ماه دیگر تا 31 
خرداد بایــد اظهارنامه ی عملکرد بدهنــد. یا موارد 

برجسته ی دیگری که اگر هست، لطفاً بفرمایید.

تفرشی راد: در ابتدا اگر اجازه بفرمایید، من درباره ی 
گروه بندی هر یک از این صاحبان مشاغل توضیحاتی 
را عــرض کنم. از ماده ی ۹3 تا مــاده ی 103 قانون 
مالیات های مســتقیم، مربوط به صاحبان مشــاغل 
اســت. ســازمان امور مالیاتی در آیین نامه ی ماده ی 
۹۵ ق.م.م. صاحبان مشــاغل را به ســه گروه )اول، 
دوم، و ســوم( تقسیم کرده است. در قانون قبلی این 
گروه بندی الف و ب و ج بود. معیار گروه بندی هم بر 
مبنای نوع فعالیت بود. ولی در آیین نامه ی فعلی این 
گروه بندی بر مبنای دو شاخص انجام می شود؛ حجم 
فعالیت، و نوع فعالیت. به این ترتیب عدالت مالیاتی 
بهتر محقق می شود. چون در قانون قبلی مشاغلی که 
در یک گروه بودنــد از نظر حجم فعالیت ممکن بود 
خیلی با هم متفاوت باشــند. طبق آیین نامه ی فعلی، 
اگر حجم فعالیت مشــاغل بــاالی 30 میلیارد ریال 
باشــد، گروه یک هستند. به عالوه ی این که شماری 
از انواع مشاغل هم فارغ از حجم فعالیت شان در این 
گروه گنجانده شــده اند؛ مثــاًل، دارندگان کارت های 
بازرگانی، صرافی ها، زایشــگاه ها، متل ها و هتل های 
سه ســتاره به باال مشاغل گروه یک هستند. تکالیف 

مالیاتی این مشاغل مشابه اشخاص حقوقی است. 

قاسمی: یعنــی از ابتدای ســال 13۹۵ این گروه از 
مشاغل هر سال اظهارنامه ی عملکرد ارائه کرده اند؟
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۲۵ شمارۀ ۳۲۴ و

حسابدار

حسابدار،  مجله ی  ســردبیر  قاسمی،  محسن 
گواهینامه ی خدمات  کارگروه  و عضو  دبیرکل، 
مالیاتی مشاغل انجمن حسابداران خبره ی ایران

تفرشی راد: بله. و اما گروه دوم، مشاغلی هستند که 
حجم فعالیت آنها بین 20 تا 30 میلیارد ریال است. 

قاسمی: این حجم ساالنه ی فروش است؟

تفرشی راد: بلــه، دقیقاً. و گروه سوم، سایر مشاغل 
هســتند. یعنی مشــاغلی که حجم ساالنه ی درآمد 
آنها زیر 20 میلیارد ریال اســت. و اما تکالیف گروه 
دوم چیســت؟ اینها باید فرم های درآمد و هزینه را 
به صــورت ماهانه پر کننــد. و اظهارنامه ی عملکرد 
ســاالنه هم باید ارســال کنند. و نهایتاً، گروه سوم 
باید فرم های درآمد و هزینه را به صورت ســاالنه پر 
کنند. و اظهارنامه ی عملکرد ســاالنه ی گروه سوم را 
ارسال کنند. البته هر کدام از مشاغل این سه گروه، 
بســته به این که مشارکتی باشــند یا انفرادی، فرم 

اظهارنامه ی عملکردشان متفاوت است.  

خب، ایــن درباره ی تکالیف مربــوط به مالیات های 
مســتقیم این اشــخاص بود. از طرف دیگر، ما یک 
ســری تکالیف مربوط به مالیات های غیرمســتقیم 
داریــم که بارزتریــن مصداق آن مالیــات بر ارزش 
افزوده اســت، و در هفت مرحله فراخوان شده است. 
اولین مرحله 1 مهــر 138۷، و آخرین مرحله ی آن 
1 مهر 13۹۵ بود. خیلی از این مشــاغل را فراخوان 
داده اند که بیایند و در سامانه ی ارزش افزوده ثبت نام 

کنند.

قاسمی: االن پس همه ی مشاغل مشمولند؟

تفرشــی راد: بله، دقیقاً. مثاًل االن رستوران هایی 
که میز دارند، مشمولند. یا فست فودهایی که شعبه 
دارند مشمولند. متاسفانه اکثر آنها هم اطالع ندارند. 
یا فکر می کنند حاال که فراخوان شده اند، اگر نروند و 
ثبت نام نکنند، بهتر است! در صورتی که برای همین 
ثبت نام نکردن ۷۵ درصد جریمه می شــوند. و سایر 
جرایــم دیگری که برای عدم رعایــت این قوانین و 

مقررات وجود دارد. 

پس این ســه گروه مشــاغل، یکی تکلیف تکمیل و 
ارســال اظهارنامه ی مالیات عملکرد ساالنه شــان را 
دارند )تا 31 خرداد ســال بعد(. دوم، تکلیف تکمیل 
و ارسال اظهارنامه ی مالیات بر ارزش افزوده را دارند 

)حداکثــر تا 1۵ روز پس از پایان هر فصل(. ســوم، 
تکالیف مقرر در مــاده ی 1۶۹ ق.م.م. برای خریدها 
و فروش هــای فصلی آنها اســت. مــا در کالس های 
آموزشــی PACT، حدود دو و نیم جلســه مواد ۹3 
تــا 103 را آموزش می دهیم. بعد به ســراغ ماده ی 
1۶۹ ق.م.م. می رویــم. یک فایل تی تی ام اس اســت 
که آفالین خریدهــا و فروش های فصلی را در آن پر 
می کنیم. دانشــجویان یاد می گیرند که هر خرید و 
فروشــی را در کجای این فــرم وارد کنند. مثال، در 
ماده ی 1 ق.م.م. "از ایران" و "در ایران" ذکر شــده 
اســت. اگر "در ایران" اســت، در این سامانه آیکن 
مشــخصی دارد، کــه در آن جا باید ثبت شــود. یا 
اگر مصداق "از ایران" اســت، در جای دیگری باید 
ثبت شــود. این ها ریزه کاری هایی است که عماًل باید 
آموزش داده شــود. در واقــع، بندهای 2، 3 و 4 این 
ماده درباره ی مشــاغل اســت. یعنی به چه اشخاص 
حقیقی مالیات تعلق می گیرد. در اصالحیه ی 31 تیر 
13۹4، یکی از مهم ترین تغییراتی که در قانون اعمال 
شــد، در مواد 1۷2 تا 1۷۶ بود، که درباره ی معاونت 
و مباشرت در جرم مالیاتی صحبت شده است. مثال، 
در ارتباط با ماده ی 1۶۹ ق.م.م. اگر فهرســت ارسال 
نشود، 1 درصد جریمه دارد. ولی اگر از شماره ی ملّی 
یا کد اقتصادی دیگران اســتفاده کنند، یا شماره ی 
ملّی و کد اقتصادی خودشــان را در اختیار دیگران 
بگذارنــد 2 درصد جریمه به آنــان تعلق می گیرد. و 
طبــق این مــاده، دو نیم درصد هــم ماهانه جریمه 
تعلق می گیرد؛ از زمان دیرکرد پرداخت مالیات شان. 
پس ماده ی 1۶۹ ق.م.م. شــاید اصل مالیاتش خیلی 
نباشد، ولی بیشتر این جریمه هایش است که خیلی 
ســنگین می شود. از طرف دیگر، مقامات مالیاتی هم 
در اعمال تخفیف و بخشودگی این جرایم، با دشواری 
مواجه می شوند. چون طبق مواد 1۷2 تا 1۷۶ با جرم 

مالیاتی طرف هستند. 

قاسمی: خانم تفرشــی راد یــک تکلیف دیگری هم 
ظاهراً در ارتباط با ارسال فهرست حقوق کارکنان بر 
عهده ی این صاحبان مشاغل است. لطفا در این باره 

هم توضیح بفرمایید.

تفرشی راد: بلــه. در واقع نکته ی سوم همین است. 
یعنی همان طور که اشــخاص حقوقــی مکلفند که 
فهرســت حقوق کارکنان خود را ماهانه ارسال کنند. 

اشــخاص حقیقی )صاحبان مشاغل( هم مکلفند که 
فهرســت افراد حقوق بگیر خود را اعالم کنند. حتی 
اگر مشمول مالیات نباشند، ولی در قالب اظهارنامه ی 
حقوق باید اظهار کنند. این اشخاص گمان می کنند 
کــه اگر این اظهارنامه را ارســال کننــد، حتما باید 
مالیــات بدهنــد. در صورتی که این طور نیســت. 
اظهارنامه صرفاً ابراز اســت. ممکن است که اصال به 

آستانه ی پرداخت مالیات نرسند.

قاسمی: این تکلیف از چه زمانی بوده است؟

تفرشــی راد: همیشه بوده اســت. هم طبق قانون 
قدیم، و هم طبق اصالحیه ی اخیر. متاسفانه معضلی 

که وجــود دارد، و من خودم دیده ام، این اســت که 
مثاًل برای پزشکان یک فردی را می آورند که اصاًل هم 
با حســابداری و مالیات آشنا نیست؛ ولی 31 خرداد 
می آید و به ســرعت بــرای آنــان اظهارنامه تکمیل 
می کند. پر کــردن اظهارنامه یک چیز اســت. ولی 
یک سال بعد مودی باید بابت اطالعات تک تک این 
جداول جواب بدهد! فقط پر کردن اظهارنامه نیست. 

پاسخگویی بعدش خیلی مهمتر است. 

قاسمی: اتفاقــا این معضل بزرگی است. چون خیلی 
از صاحبان مشــاغل برای پر کردن اظهارنامه هایشان 
به کافی نت ها مراجعه می کنند! این واقعا چیز عجیبی 
اســت. عجیب تر از آن این اســت کــه کافی نت ها 
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حسابدار

مصطفــی باتقوا، عضو شــورای عالی، و عضو 
مالیاتی  خدمــات  گواهینامــه ی  کارگــروه 
ایران مشــاغل انجمن حســابداران خبره ی 

از طریــق اتحادیه شــان با مقامــات مالیاتی مذاکره 
کرده اند و محدودیت ارســال بیش از یک اظهارنامه 
از دستگاه های رایانه ی آنها برداشته شده است. ولی 
موسســات حسابداری که مسلما متخصصان این کار 
هســتند، با این محدودیت مواجه هســتند. البته ما 
از طریــق انجمن بــا وزیر محترم امــور اقتصادی و 
دارایی مکاتبه کرده ایم و ضمن معرفی "گواهینامه ی 
خدمات مالیاتی مشــاغل" مزایایی را برای دارندگان 
این گواهینامه درخواســت کرده ایم که یکی از آنها 
همین مورد اســت. امیدواریم هــر چه زودتر محقق 
شــود. به هر حال، صاحبان مشاغل که برای ارسال 
اظهارنامه های خــود به کافی نت ها مراجعه می کنند، 
باید نگران عواقب بعدی این کار باشــند. در این جا 

فقط ارسال اظهارنامه مهم نیست. هر خطایی که در 
این کار صورت پذیرد عواقب بعضاً سنگینی در آینده 

خواهد داشت.

باتقوا: یک نکته ای که در این جا مناســب اســت 
ذکر شود، نبود زیرســاخت های الزم برای گردآوری 
اطالعات الزم توسط ســازمان امور مالیاتی است. به 
همین دلیل، آخر سال یک سری فرم ها را برای رفع 
تکلیف از یک ســری درآمدها و هزینه ها، عمدتاً هم 
منجر به زیان )!( پر می کنند و ارسال می کنند. دولت 
هــم هیچ منابع اطالعاتــی از این ها ندارد. این بحث 
امروز مالیات بر درآمد پزشــکان است. مگر نگفته اند 
که هر کسی دستگاه کارتخوان نداشته باشد، مصداق 
فرار مالیاتی اســت؟ ولی هنوز دولت نتوانسته است 

پزشــکان را وادار کند که حداقل دستگاه کارتخوان 
در مطب های خود بگذارند.

قاســمی: جناب آقای غریب این طــور که به نظر 
می رســد، سازمان امور مالیاتی تا به حال آن برخورد 
قانونی الزم و طبق مّر قانون را با صاحبان مشــاغل 
نکرده است. مثل همین مورد پزشکان که آقای باتقوا 
گفتند، و مصادیق دیگری که ما هر روز شــاهد آنها 
هســتیم. ولی قاعدتاً هر چه جلو می رویم، ســازمان 
امور مالیاتی بیشــتر بر رعایت ایــن تکالیف مالیاتی 
نظارت خواهد کرد. به همین دلیل، صاحبان مشاغل 
نباید تصور کنند که رویه ی گذشــته برای همیشــه 
برقرار خواهد بود. لطفاً نظر خودتان را در این ارتباط 

بفرمایید. 

غریب: همین صاحبــان مشــاغل و مودیان دیگر 
بعضاً می پرســند که ما اصال چرا باید مالیات بدهیم؟ 
همه می دانیم که مالیات یک درآمد پاك ملّی است. 
دولت می تواند با اســتفاده از درآمدهــای مالیاتی، 
خدماتی را که مد نظر اســت به شهروندان ارائه کند. 
اگر مالیات نبود، اساســاً فضایی برای کســب درآمد 
در اختیار اشــخاص مختلف نبود. پس حاال که این 
فضای کســب و کار توســط حاکمیت فراهم شــده 
است، هر کســب وکاری باید سهم خود را برای بقای 
این شــرایط پرداخت کند. درســت است که شرایط 
کســب و کار سخت است. درســت است که مسائل 
و مشــکالتی وجود دارد. ولی به هر حال، اگر منابع 
مالیاتی نباشــد، همین شــرایط هم وجــود نخواهد 
داشــت. گزارش های جهانی را که مالحظه می کنیم، 
بعضاً چیزی حدود 80 درصد موفقیت دســتگاه های 
مالیاتی در کشــورهای مختلف به دلیل آموزش بوده 
اســت. این خیلی درصد بزرگی اســت. و کشورهای 
موفق در بحث مالیاتی، کارشان وصول مالیات نیست. 
بلکه کارشان جمع آوری مالیات است. چرا؟ چون در 

زمینه ی آموزش خوب کار کرده اند.

یکی دیگــر از کارهایــی که در کشــورهای موفق 
انجام می شــود، راه اندازی آژانس های مالیاتی است. 
این همان بحث برون ســپاری است که در تبصره ی 
2 مــاده ی 21۹ اصالحیــه ی ســال 13۹4 ق.م.م. 
پیش بینی شــده اســت. دولت نباید همه ی کارها را 
خودش انجام دهد. کارهــای خدماتی باید به بخش 

غیردولتی واگذار شود. طبق ضوابطی که در سازمان 
امور مالیاتی وضع شده است یا در حال تکمیل است، 
این کار در آینده انجام خواهد شــد. ســازمان امور 
مالیاتی از اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ارائه ی 
این خدمات می خواهد که طبق ضوابط تعیین شــده 
به ارائه ی این خدمات نهادی و غیرنهادی به مودیان 
مالیاتــی بپردازند. کارهای نهادی مثل، شناســایی 
مودیــان مالیاتی، و کارهای غیرنهادی مثل ارســال 
اظهارنامه های مختلــف مالیاتی، پیگیری اعتراضات، 

پیگیری ممنوع الخروجی، ... هستند. 

خب، حاال بحثی که مطرح می شــود، این اســت که 
چه افرادی می تواننــد این آژانس ها را اداره کنند، یا 
در آنها کار کنند؟ مســلماً افــرادی که آموزش دیده 
هســتند. این یکی از فرصت هایی است که در آینده 
دارنــدگان گواهینامــه ی خدمات مالیاتی مشــاغل 
می توانند از آن اســتفاده کنند. انجمن حســابداران 
خبــره ی ایران به عنوان یک نهاد حرفه ای غیردولتی 
می توانــد از این طریق هم به دولت برای وصول بهتر 
مالیــات کمک کند، هم اشــتغال مناســبی را برای 
حســابداران به وجود آورد، و هم به مودیان مالیاتی 
کمک کند که از همه ی معافیت های مالیاتی استفاده 

کنند و دچار جریمه های مالیاتی نشوند.

یک بحث بســیار مهم دیگری که عزیزان هم اشاره 
کردند، بحث جرم مالیاتی اســت. قباًل اگر اشــتباه 
یا تخلفی می شــد، یــک مبلغی به عنــوان جریمه 
پرداخت می شــد، و تمام! ولی جرم های مالیاتی که 
در اصالحیه ی جدید قانون مطرح شــده اســت، به 
این سادگی نیست. یک ســری از حقوق شهروندی 
از مجرمان مالیاتی سلب می شود. و نکته ی دیگر این 
که این جرم هــای مالیاتی گریبانگیر افراد مختلف از 
جمله حســابداران و حسابرســان خواهد شد. یعنی 
عینا مثل اعضای هیئت مدیره درگیر هســتند. این 
نشــاندهنده ی حساسیت جایگاه حسابداران در نظام 
جدید مالیاتی اســت. و این که چقدر مهم است که 
یک حسابدار باید شناخت کامل مالیاتی داشته باشد. 
یعنی یک حسابدار موفق فقط نباید بر استانداردهای 
حسابداری مسلط باشد. بلکه باید بر قوانین و مقررات 
مالیاتی نیز تسلط پیدا کند. چون در جاهایی که کار 
می کنند، خواه ناخواه باید پاســخگوی عواقبی باشند 

که بعضا هیچ اطالعی از آنها نداشته اند!
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۲۵ شمارۀ ۳۲۴ و

حسابدار

کارگــروه  عضــو  تفرشــی راد،  کتایــون 
مشــاغل  مالیاتی  خدمــات  گواهینامــه ی 
ایــران  خبــره ی  حســابداران  انجمــن 

شــمس احمدی: یک بحث ریشــه ای هم این جا 
مطرح اســت. این که مودیان و سازمان امور مالیاتی 
بــه یکدیگر اعتماد نداشــته اند. تا بــه حال که این 
طور بوده اســت. البته مودی که می گویم، منظورم 
شــرکت ها است. چون مشاغل که تا به حال اصال به 
این شــکل درگیر نبودند. شــرکت می گوید اگر من 
همه چیز را درست و حسابی بگویم، ممیز هم می آید 
و یــک چیزی به آن اضافه می کند و از ما می گیرند. 
از آن طرف، ســازمان امور مالیاتی هم می گوید این 
مودی که حتماً دودفتره اســت. پس یک جور دیگر 
برخورد کنیم. این بی اعتمادی باید یک جایی بشکند. 
بین دو طرف باید اعتماد متقابل برقرار شود. اگر من 
اظهارنامه ای می دهم، مطمئن باشم که سازمان امور 
مالیاتی می پذیرد. و دیگــر دنبال بهانه و علی الراس 
و این ها نیســت. البته یکی از دالیل هم شــاید این 
بوده است که پایه ی مالیاتی کشور ضعیف بوده است. 
یعنی همه ی مالیات ها از شرکت ها بوده است. بیشتر 
هم شرکت های بزرگ و بورسی و شفاف تر که کمتر 
امکان تخلف داشتند. ولی مشاغل تا به حال مالیات 
متناسب با درآمدشان را نمی دادند. این را همه ی ما 
می دانیم؛ سوپرمارکت ها، آهن فروش ها، طالفروش ها، 
پزشکان، ... . پایه ی مالیاتی باید گسترش پیدا کند. 
مردم به صورت روزمره با این مســئله روبرو هستند. 
مثاًل من کارمند در تاکسی نشسته ام، یک خودروی 
پــورش جلویم دارد می رود. با خــودم می گویم این 
االن دارد چقــدر مالیات می دهد، من کارمند چقدر 
دارم مالیات می دهم. واقعا هم اگر موشــکافی کنیم 
می بینیم اختالف زیاد است. اگر این مالیات مشاغل 
که تا به حال واقعا مطرح نبوده است، خوب جا بیفتد، 
و همه بدانند که هر کسی در این کشور درآمد دارد، 
مالیــات آن را هم دارد می دهــد، آن اعتماد هم به 
مرور جلب می شــود. البته آمــوزش هم خیلی مهم 
است. در دبستان ها، دبیرســتان ها و دانشگاه ها باید 
این مباحث مالیاتی آموزش داده شود. این به بهبود 
فرهنگ مالیاتی کمــک می کند. همین مباحثی که 
امروز مطرح شــد را خیلی از صاحبان مشاغل اصاًل 
نمی دانند. مثــاًل نمی دانند آخر خردادماه باید بروند 
چه کار کننــد. البته جریمه اش را بعــدا باید بدهد. 
ســازمان امــور مالیاتی بایــد برای ایــن آموزش ها 
پیش قدم بشــود. انجمن حســابداران خبره ی ایران 
هم آماده اســت که کمک بکند. در مراکز استان ها، 
اتاق های بازرگانی، ... این آموزش ها باید ارائه شــود. 

این گواهینامه ها هم که در حال صدور است و حتما 
به این موضوع کمک خواهد کرد. در مجموع، ما باید 

به این سمت حرکت کنیم. 

قاسمی: یک مورد دیگری که مطرح است و بعضی 
از همکاران از ما می پرســند، این است که برآورد ما 
از این بازار کار خدمات مالیاتی مشــاغل چیســت؟ 
االن می دانیــم که صاحبان مشــاغلی که مکلف به 
رعایت این تکالیف مالیاتی هســتند به مراتب بیشتر 
از شــرکت ها است. پس قاعدتاً یک بازار بزرگ و بکر 
وجود دارد. این را قــدری درباره اش صحبت کنیم. 
چــون این مدت کــه ما در انجمن بــه این موضوع 
پرداخته ایم، شــاید بعضی از اعضای محترم انجمن 
گمان کنند کــه ما داریم به یک بحث حاشــیه ای 
می پردازیــم. در حالی که این طور نیســت. صحبت 
از یک بازار کار بســیار بزرگ، پایدار و گســترده در 
سرتاسر کشور است. یعنی یک بحث کامال جدی در 

حرفه ی حسابداری ایران است.

غریب: خب، دوســتان تا به حال کمابیش درباره ی 
بحــث تراکنش های بانکی شــنیده اند. قانونگذار در 
قانون بودجه ی امســال هم قید کرده است. هر ماه 
باید گردش بانکی اشــخاص حقیقی و حقوقی برای 
ســازمان امور مالیاتی فرســتاده شــود. این یکی از 
بخش های اطالعاتی اســت که سازمان امور مالیاتی 
هیچ وقت به آن دسترســی نداشت. با دسترسی به 
این اطالعات بخش بزرگی از صاحبان مشاغل که فرار 
مالیاتی می کرند، شناســایی شدند. این قباًل یکی از 
خط قرمزهای بانک ها بود. ولی مجموعه ی حاکمیت 
به این نتیجه رســید که با چشمان بسته نمی شود، 
عدالت مالیاتی برقرار کرد. همه به آن شــرایط قبلی 
می خندیدند. می گفتند ما ده ها حساب بانکی داریم 
که شما به آن دسترسی ندارید. بعضاً اعضای هیئت 
مدیره برای خودشــان کار می کردند، شــرکت برای 
خودش کار می کرد. این ها همه مصادیق فرار مالیاتی 
بود. و باعث شــده بود که اصاًل صاحبان مشاغل هم 
دنبال تســلیم اظهارنامه ی مالیاتی نباشند. خیلی از 
شرکت ها هم همین طور بودند. مثاًل طبق آمار حدود 
یک میلیون شرکت ثبت شده داریم. ولی حدود 2۷0 
هزار شــرکت از بین آنها اظهارنامه ی مالیاتی ارسال 
می کنند. و طبق مقالــه ای که من تهیه کرده بودم، 
حدود 8۷ درصد وصولی مالیات از هزار شرکت بوده 

اســت! یعنی کمتر از چهار دهم درصد شرکت هایی 
که اظهارنامه ارسال می کنند. این جامعه ی صاحبان 
مشــاغل که االن موضوع بحث ما اســت، تا به حال 
حدود هفت، هشــت درصد از منابع مالیاتی کشــور 
را تامیــن می کردنــد. ولی با عملیاتی شــدن بحث 
رســیدگی به تراکنش های بانکی این ســهم بسیار 

بیشتر از این ها محقق خواهد شد. 

قاسمی: یعنی فرمایش شما این است که االن چون 
اجزای نظــام جامع مالیاتی در حال تکمیل شــدن 
است، این کمک می کند که خودبه خود بازار خدمات 
مالیاتی مشــاغل هم گسترده تر شود. یعنی صاحبان 
مشــاغلی کــه می آیند به ســمت این کــه تکالیف 

مالیاتی شان را رعایت کنند، طبیعتاً تعدادشان بیشتر 
خواهد شد. 

غریب: صد در صد!

شــمس احمدی: آقای غریب االن چه تعداد شغل 
مشــمول این تکالیف مالیاتی هستند؟ آماری دارید؟ 
مثاًل االن خردادماه که فرا برســد چه تعداد صاحبان 

مشاغل باید اظهارنامه ارسال کنند؟ حدوداً؟

غریب: ببینید. آماری که وجود دارد. یعنی صاحبان 
مشاغلی که خودشــان آمده اند و اظهارنامه داده اند،  
تقریبــاً یک چیزی حدود دو و نیم میلیون اظهارنامه 
بوده اســت. به جرئت می توان گفت این تعداد حدود 
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۲۴ و ۳۲۵

حسابدار

مهدی غریب، عضو کارگروه گواهینامه ی خدمات 
مالیاتی مشاغل انجمن حسابداران خبره ی ایران

نیمی از تعداد واقعی صاحبان مشــاغلی است. یعنی 
حداقل باید در سرتاســر کشور پنج میلیون صاحبان 
مشــاغل داشــته باشــیم. خیلی از آنان می گویند، 
ســازمان امور مالیاتی که ما را تا به حال شناســایی 
نکرده اســت. خیلــی از صاحبان مشــاغل هم اصاًل 
نمی دانند که مشمول این تکالیف هستند. مثاًل طبق 
ماده ی ۷۷ ق.م.م. بســاز و بفروش ها جزو مشــاغل 
گروه بندی شــده اند، و مکلف به ارســال اظهارنامه 

هستند. ولی خیلی هایشان اصاًل خبر ندارند!

شمس احمدی: ما اصاًل همان دو و نیم میلیون شغل 
را فــرض می کنیم. فرض هــم می کنیم که هر کدام 
از حســابدارانی که موفق به گرفتن این گواهینامه ی 

خدمات مالیاتی مشاغل از انجمن حسابداران خبره ی 
ایران می شــوند، به طور میانگین، به بیســت و پنج 
صاحب شــغل خدمــات بدهند. یعنــی همین طور 
سرانگشــتی ظرفیت ایجاد یکصد هزار شــغل برای 
حســابداران سرتاسر کشــور وجود دارد. دولت برای 
ایجاد هر شــغل چقدر باید سرمایه گذاری کند؟ االن 

برآورد چقدر است؟

قاســمی: روایت ها متفاوت است. از حدود دویست 
میلیون تومان تا حدود دو، ســه میلیارد تومان )در 
صنایعی مثل نفت و پتروشــیمی( آماری اســت که 

وجود دارد.

شمس احمدی: خب! اگر با همین حداقل دویست 
میلیون تومان هم حســاب کنیم، دولت برای ایجاد 

این تعداد شغل باید حدود بیست هزار میلیارد تومان 
ســرمایه گذاری کند! مبلغی که نزدیــک به دو برابر 
بودجه ی عمرانی واقعی ســال های اخیر کشور است. 
این در حالی است که ما در حرفه ی حسابداری ایران 
و در انجمن حســابداران خبره ی ایران با منابع مالی 
نزدیک به صفر توان ایجاد این تعداد شغل در کشور 

را داریم.

غریــب: ظرفیت اشــتغال زایی که در ایــن زمینه 
وجود دارد، بســیار بــزرگ اســت. مخصوصاً چون 
بحث صندوق های مکانیزه ی فروش هم کاماًل جدی 
اســت، و دیر یا زود عملیاتی خواهد شــد. بنابراین، 
دیگر فقط پای حســاب و کتاب و عدد و رقم مطرح 
اســت. بحث تعیین مبلغ دقیق درآمد مطرح است. 
مثاًل از امســال به بیمارستان ها و درمانگاه ها تکلیف 
شده اســت که باید ده درصد مالیات علی الحساب از 
پرداختی به پزشکان کسر کنند. خب این پزشک باید 
برای خودش مشــخص بکند که چقدر علی الحساب 
پرداخت کرده اســت؛ چقدر درآمد داشــته است؛ از 
چه مشوق ها و معافیت های مالیاتی می توانسته است 
اســتفاده کند؛ و چطور اظهارنامــه تنظیم کند که 
در آینده با جریمه مواجه نشــود. یا مثاًل مهندســان 
ناظری کــه االن فعالیت می کنند، جزو اشــخاصی 
هستند که مشــمول ضوابط مالیات بر ارزش افزوده 
هستند، و فهرســت معامالت فصلی هم باید ارسال 
کنند. در حالی که خیلی هایشــان اصاًل خبر ندارند. 
ولی همه ی اشــخاصی که با این صاحبان مشــاغل 
دارنــد کار می کنند، در اجرای مــاده ی 1۶۹ مکرر 
ق.م.م. مکلفند که اطالعات آنان را برای سازمان امور 
مالیاتی کشــور ارسال کنند. حتی خود سازمان نظام 
پزشــکی و سازمان نظام مهندسی هم مکلف هستند 
که اطالعات اعضای خود را به ســازمان امور مالیاتی 
اعــالم کنند. و اگر این ســازمان ها اطالعات اعضای 
خود را ارســال نکنند جریمه می شوند. عالوه بر این، 
مکلف بــه پرداخت مالیات از طرف آن پزشــکان و 
مهندسان هم می شــوند. پس شرایط بسیار حساس 

است. در اصناف هم همین طور است. 

باتقوا: یک نکته ی مهمی که جا دارد در این جا ذکر 
کنیم، درباره ی رویه ی توافق سازمان امور مالیاتی با 
مودیان است. رویه ی توافق همیشه به ضرر حرفه ی 
حسابداری بوده است. چون وقتی شما برای پرداخت 

مالیات توافق می کنید، دیگر به حسابدار نیاز ندارید. 
نهایتاً با یک حساب نگه دار دیپلمه کارتان راه می افتاد. 
البته ســازمان امور مالیاتــی در مقاطع مختلف عزم 
کرده است که مالیات شــفاف و دقیق را از اشخاص 
مختلف دریافت کند. ولی متاسفانه در لحظه ی آخر 
از باال فشــار آمده اســت و باز به توافق تن داده اند. 
در آینده هم اگر قرار باشــد این رویه تکرار شــود، 
همه ی این پیش بینی ها نقش بر آب می شــود! ولی 
اگر به ســازمان امور مالیاتی اجازه بدهند که اصولی 
عمل کند، قطعاً شرایط مناســبی برای حسابدارانی 
که می خواهند در این زمینه ی شغلی فعالیت کنند، 

فراهم خواهد شد.

نکتــه ی دیگر این که، در طــرح نظام جامع مالیاتی 
که مهم ترین اصالحات انجام شــده در نظام مالیاتی 
کشــور اســت، به ســازمان امور مالیاتی اجازه داده 
شــده اســت که به ســامانه های مختلف اطالعاتی 
مربوط به مودیان دسترســی داشــته باشد. چون ما 
از سال 13۹8 دیگر مالیات علی الراس نداریم. یعنی 
ســازمان امور مالیاتی باید به اســتناد اطالعات این 
ســامانه های مختلف مالیات این مودیان را شناسایی 
کند. یکی از این سامانه ها همین سامانه ی معامالت 
فصلی و مالیات بر ارزش افزوده اســت. اگر سازمان 
امــور مالیاتی این رویه ی اصولی را ادامه بدهد، قطعاً 
این حسابداری مالیاتی مشاغل به خوبی جا می افتد. 
درآمد بســیار خوبی هم برای این حسابداران خواهد 
داشــت. و منجر به شفافیت مالیاتی در کشور خواهد 
شــد. یعنی از جنبه های مختلــف مفید خواهد بود. 
انجمن حســابداران خبره ی ایران هم به عنوان یک 
نهاد حرفه ای که در این زمینه پیش قـــدم شـــده 
است، می تواند رســـالـــت خود را در جامعـــه ایفا 

کنـــد. 

تفرشی راد: آقای قاسمی شــما یک پرسش خوبی 
را پرســید که این موضوع چقدر اهمیت دارد؟ و این 
که بعضــی همکاران گمان می کنند این موضوع یک 
موضوع حاشیه ای اســت. همین طور که آقای باتقوا 
هم گفتند، شــاید یکــی از مهم ترین تغییرات قانون 
مالیات ها، بحث ماده ی ۹۷ ق.م.م. اســت. دوســتان 
مالیاتی که االن می آیند و در شــرکت ها رســیدگی 
انجــام می دهند، مــاده ی ۹۷ ق.م.م. قدیم را اعمال 
می کنند؛ بندهای 1 و 2 و 3 آن را. از تصویب قانون، 
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۲۵ شمارۀ ۳۲۴ و

حسابدار

کــه 31 تیر 13۹4 بود، و از ابتدای ســال 13۹۵ که 
قانون الزم االجرا شــد، سه سال دوران گذار بود. پس 
از ســال 13۹8، ما وارد دوران طــرح جامع مالیاتی 
 شــده ایم که مــاده ی ۹۷ ق.م.م. جدید اعمـــــال 

می شـــــود.

قاسمی: لطفاً جزئیات این ماده را بفرمایید.

تفرشی راد: ماده ی ۹۷ ق.م.م. قدیم سه بند داشت. 
بند اولش تکالیف مالیاتی اشــخاصی اســت که پس 
از پایان ســال مالی شــان چهار ماه فرصت دارند که 
اظهارنامه شــان را بدهنــد. بعد مــاده ی ۹2 ق.م.م. 
را داریم که دوســتان مالیاتی می آیند و رســیدگی 
می کنند. اســناد و مدارك را می خواهند. صورتجلسه 
می کنند. ولی باالی آن فرم ها می نویسند که در اجرای 
تبصره ی 2 ماده ی ۹۷ ق.م.م. قدیم است. و بعد بند 3 
این ماده را داریم که اگر این مدارك مشــکلی داشته 
باشد، مشــمول این بند 3 می شوند. ولی این ضوابط 
مــاده ی ۹۷ ق.م.م. قدیم اســت. در حالی که ماده ی 
۹۷ ق.م.م. جدیــد هیچ کدام از این بندها را ندارد، و 
در آن به طرح جامع مالیاتی اشــاره شده است. یعنی 
ســامانه های مختلفی که وجــود دارند، مثل گمرك، 
ثبت اســناد، معامــالت فصلی، ...، و بــه هم متصل 
هســتند، و بدین ترتیب، اگر مودی اطالعات خالف 
واقع ابراز کند مشخص می شود. من خودم مثاًل وقتی 
بازار می روم و از صاحبان مشــاغل می پرســم که آیا 
اظهارنامه ی مالیات داده اید؟ می گویند چرا اظهارنامه 
بدهیم؟ ما پارســال این قدر مالیات توافقی داده ایم. 
امســال نهایتاً پنج درصد بیشــتر توافق می کنیم. در 
صورتی که این رویه تا پایان ســال 13۹۷ بود. ما در 
سال 13۹8 به بعد دیگر رویه ی توافق مالیاتی نداریم. 
چون اصــال دیگر علی الــراس نداریــم. پس نکته ی 
کلیدی در ارتباط با مالیات مشــاغل همین عملیاتی 
شدن ماده ی ۹۷ ق.م.م. جدید از ابتدای سال 13۹8 

است. 

شمس احمدی: پــس در پاسخ به نگرانی آقای باتقوا 
باید بگوییم که ســازمان امور مالیاتی کشور دارد به 
این سمت حرکت می کند. و قاعدتاً رویه ی توافق که 
در گذشته متداول بود، دیگر اعمال نخواهد شد. چون 
اصــاًل راه چاره ای هم وجود ندارد. ما تا کی می توانیم 

این رویه ی توافقی را ادامه بدهیم؟

باتقوا: جناب آقای شــمس احمدی فرمایش شــما 
درســت اســت. ولی یک متن بــدی در ماده ی ۹۷ 
ق.م.م. است. شما هم در ســمینار مالیاتی جامعه ی 
حســابداران رســمی ایران که دبیر ســمینار بودید 
به آن اشــاره کردید. جناب آقای وزیــر اقتصاد هم 
تشریف داشــتند. البته در قالب طنز گفتید. در این 
ماده ی ۹۷ ق.م.م. گفته اســت )نقل به مضمون( هر 
کی اظهارنامه ندهد، ســازمان امــور مالیاتی برایش 
اظهارنامه تنظیم می کند! این خیلی متن بدی است. 
طرف که این متــن را بخواند، می گوید خب من اگر 
ننویســم، خودش می آید و برایم می نویسد. پس نیاز 
نیســت من بیایم و حسابدار استخدام کنم. من واقعاً 
فلســفه ی این متن را نمی دانم چه بوده اســت. اگر 
آقای غریب اطالع دارند لطفاً بفرمایند. آقای شمس 
در آن ســمینار به طنز گفتند که سازمان مالیاتی ما 
سازمان مالیاتی نمونه است؛ چون هر کسی اظهارنامه 
ندهد، خود سازمــــان مالیاتی برایش اظهــــارنامه 

تهیه می کــنند! )با خنده(

غریب: ببینید. در مــاده ی 1 ق.م.م. می گوید همه 
مشــمول پرداخت مالیــات هســتید، و باید مالیات 
پرداخــت کنید. وقتی قانونگذار می گوید شــما باید 
مالیات بدهید، قبل از این که مامور او بیاید و مالیات 
بگیرد، شما خودت اظهار می کنی. مثل گمرك است. 
مثاًل می گویید من چنین جنســی می خواهم صادر 
کنم، و یک اظهارنامه می دهید. یا برای واردات همین 
طور است. یعنی مبنا بر خوداظهاری است. ولی وقتی 
مودی مالیاتی خودش مالیاتــش را اظهار نمی کند، 
سازمان امور مـــــالیــــاتی برمبنای سامانه هـــا و 
اطالعاتی که در اختیار دارد، می آید و مالیـــــات او 
را تعییــن می کند. می گوید تو اظهار نکـــــــردی، 
ولــــــی من چـــــــون وظیفه دارم مــــــالیات 
بگـــیرم، من تعیین می کـــنم. این ادعای مــــن 
اسـت. حاال تو اگر ادعـــــــای دیگری داری، بیا و 

بگو.

شمس احمدی: یعنــی این طور نیست که سازمان 
امور مالیاتی مثل رویه ی توافقی گذشــته بیاید و به 
مودی بگوید حاال چه مبلغی مالیات بنویســیم. این 
طور نیســت. بلکه بر مبنای اطالعات مختلفی که از 
مودی در سامانه های مختلف موجود است، مالیات او 

تعیین می شود. 

باتقوا: نه! یک کلمه ی "برآورد" این جا ذکر شــده 
اســت که خیلی بد اســت. کار را خراب کرده است. 

برآورد یعنی شمشیر را به دست ممیز داده است.

غریب: این برآورد مثل گذشــته نیســت. قباًل ممیز 
می آمد و فروش را برآورد می کرد. بعد ضرایب مالیاتی 
را بر آن اعمال می کرد. یعنی در گذشته برآورد فروش 
بود. ولــی االن برآورد فروش نیســت. بلکــه برآورد 
بهای تمام شــده اســت. االن مبلغ فروش در سامانه ها 
مشخص اســت. بهای تمام شده هم برآورد می شود، و 
مبلغ مالیات تعیین می شود. البته باز به مودی یک ماه 
فرصت داده می شــود که او هم بیاید و دوباره خودش 
اظهار کند. ولی وقتی مــودی این کار را نکند، یعنی 

برآورد سازمان امور مالیاتی را پذیرفته است.

ولی باز هم می گویم کــه ما در بحث آموزش خیلی 
بیشــتر بایــد کار کنیم. یک بار مــن از آقای دوانی 
خواســتم خارج از کشــور که می رونــد، نمونه های 
اظهارنامه هــای آنها را بیاورد که مــن ببینم. مدتی 
بعــد آمدند و کلی فرم اظهارنامه با خودشــان آورده 
بودند. گفتم همه ی این ها اظهارنامه است؟! گفت بله. 
آنها را که نگاه می کردم، به یک نمونه ی اظهارنامه ی 
کوچکــی،  روی برگه های آپنج )نیم برگ(، رســیدم 
کــه روی آن عکس بچه ها و عروسک هایشــان بود. 
گفت: این ها برای بچه های دبســتانی اســت! برای 
این کــه مالیات را یاد بگیرند، یــک خیابانی در آن 
جا هســت، که می آیند آن جا و عروسک هایشــان را 
می فروشــند. بعد این اظهارنامه هــا را پر می کنند و 

مالیات هایشان را می دهند!

شمس احمدی: برخــورد قانونی با متخلفان مالیاتی 
هم بســیار اهمیت دارد. در کشــورهای توسعه یافته 
وقتی کســی فــرار مالیاتی دارد، از زندگی ســاقط 
می شــود. در کشــور ما هم به مرور باید همین طور 
شــود. مثاًل همین افــرادی که پرونده های مفاســد 
اقتصادی دارند، حتی اگر تبرئه بشــوند هم بعد باید 
ســازمان امور مالیاتی بیاید و مالیاتشــان را مطالبه 
کند و در رســانه ها هم اعالم شــود. در کشــورهای 
توســعه یافته چرا پرونده های مالیاتی هنرپیشگان و 
ورزشکاران این قدر ســر و صدا بر پا می کند؟ چون 
این ها باعث جلب توجه جامعه به تکالیف مالیاتی و 

باعث توسعه ی فرهنگ مالیاتی می شود.
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قاســمی: اگر اجازه بفرمایید، قدری هم بپردازیم 
به نخســتین آزمون "گواهینامه ی خدمات مالیاتی 
مشاغل" که قرار است در روزهای 20 و 21 اردیبهشت 
13۹8 توســط انجمن برگزار شود. چون تعداد زیادی 
از داوطلبانی کــه در آزمون ثبت نام کرده اند، عزیزانی 
هستند که در دوره های آموزشی مرکز آموزش انجمن 
)PACT( شــرکت نکرده انــد. لطفاً بــرای اطالع این 
عزیزان بفرمایید که نحــوه ی برگزاری آزمون چگونه 

است؟ و چه منابعی را باید مطالعه کنند؟

غریب: منابع آزمون یکی باب اول ق.م.م. اســت که 
دو ماده بیشــتر ندارد. در آن مواد مقرر شده است که 
همه ی مشاغل مشمول پرداخت مالیات هستند. بعد 
فصل مشــاغل اســت. وقتی می گوییم فصل مشاغل، 
یعنی هم مواد قانونــی این فصل، و هم آیین نامه ها و 
بخش نامه های آن باید مطالعه شــود. در همین مواد، 
آیین نامه ی تحریر دفاتر قانونی هســت که مهم است. 
البته آیین نامه ی جدید با همه ی تغییراتی که طی این 
مدت داشته است. آیین نامه ی دیگری که در این فصل 
نیست ولی مهم است، آیین نامه ی تبصره ی 3 ماده ی 
1۶۹ ق.م.م. در ارتباط با ارســال فهرســت معامالت 
فصلی اســت. همیــن طور طبقه بندی مشــاغل، که 
چه نوع مشــاغلی مشمول ارسال آن هستند. نحوه ی 
ارسال چطور اســت. از این منابع پرسش های تستی 
ارائه می شود. همین طور شــناختی که از اظهارنامه 
باید داشته باشــند. مثاًل ممکن است از یک بخش از 
این اظهارنامه ها هم تست بیاید. به هر حال، عالوه بر 
بخش عملی تکمیل اظهارنامه ها باید بر آن ها مسلط 
باشــند که اگر سوال تستی هم ازشــان آمد، جواب 
بدهند. عالوه بر این بخش تســتی، یک بخش عملی 
هم هســت. در آن بخش، یک مســئله ی تشریحی و 
فایل هــای نمونــه ی اظهارنامه ی عملکرد مشــاغل، 
اظهارنامه ی مالیات بر ارزش افزوده، حقوق کارکنان، 
و معامالت فصلی 1۶۹ در اختیار داوطلبان گذاشــته 
می شود. داوطلبان باید ابتدا مسئله ی تشریحی را حل 
کنند، و سپس بر مبنای آن این فایلها را تکمیل کنند.

شــمس احمدی: یک نکته ی مهم در ایــن جا این 
اســت که باید کاماًل روشــن شــود که ایــن انجمن 
حســابداران خبره ی ایران اســت که آزمون را برگزار 
می کند. کارگروه گواهینامه ی خدمات مالیاتی مشاغل 
زیرمجموعه ی شــورای عالی انجمن است. چارچوب 

کار در ایــن کارگروه تعیین می شــود. منابع در این 
کارگروه تعیین می شــود. چارچوب آزمون نیز همین 
طور. و در نهایت هم این انجمن حســابداران خبره ی 
ایران است که این گواهینامه ها را صادر می کند. هیچ 
الزامی هم نیســت که داوطلبان این گواهینامه حتما 
برونــد مرکز آموزش انجمــن )PACT( دوره ببینند. 
اگر کسانی خودشــان بر این موضوع مسلط هستند، 
می توانند در آزمون شرکت کنند. سواالت هم همین 
طور که گفتند، تســتی و تشریحی و پر کردن عملی 
اظهارنامه ها و فرم ها است. بخش عمده ی نمرات )80 
درصد( هم به همین ســواالت تشــریحی و پر کردن 
اظهارنامه ها و فرم ها تعلق دارد. چرا که ما باید مطمئن 
بشویم که این افراد در عمل می توانند از عهده ی این 
کار برآیند. روال ما هم این اســت که کســانی که در 
تدریس دوره ها هســتند در طراحی سواالت آزمون ها 
درگیر نباشند. در واقع، این دوره های آموزشی هستند 

که باید با چارچوب مقرر در انجمن منطبق بشوند. 

قاسمی: اما پرسش پایانی این که، حاال این داوطلبان 
می آیند و این گواهینامه های خدمات مالیاتی مشاغل 
را می گیرنــد، و به امید خدا وارد بازار کار می شــوند. 
انجمن حســابداران خبــره ی ایران از ایــن افراد چه 
انتظــاری دارد؟ انتظار دارد این افراد رفتار و اخالق و 

کیفیت ارائه ی خدماتشان چگونه باشد؟

شــمس احمدی: مــا در کارگروه در حــال تدوین 
یک آیین نامه برای همین موضوع هســتیم. اوالً، این 
گواهینامه ها اعتبار یک ســاله دارند. اگر کسی در این 
مدت تخلفی انجام دهد و شــکایتی به انجمن واصل 
شود، پس از بررســی موضوع، اگر تخلف محرز شود، 
گواهینامه و کارت فرد متخلف باطل می شــود. عالوه 
بر این، این افراد باید ضوابط آموزش حرفه ای مصوب 
انجمن را رعایت کنند. یعنی از نظر تســلط بر قوانین 
و مقررات مربوط به مشاغل باید به روز بمانند. اگر این 
ضوابط آموزش حرفه ای مســتمر هم رعایت نشــود، 
چون گواهینامه ی فرد تمدید نخواهد شد، خود به خود 

از درجه ی اعتبار ساقط می شود. 

قاســمی: ما هم از نظر فنــی گواهینامه ها را طوری 
طراحــی کرده ایم که در هر زمــان امکان ابطال دارند. 
یعنی بر روی هر گواهینامــه کد تصویری منحصر به 
فــردی)QR Code( درج کرده ایم کــه ذینفعان این 

گواهینامه ها با اسکن کردن آن کد تصویری می توانند 
گواهینامه ها را بر روی وبگاه انجمن اعتبارسنجی کنند. 

شمس احمدی: در مجموع، انتظار ما از این افراد این 
است که قدر این گواهینامه ی ارزشمند را بدانند. چون 
می تواند درآمد حرفه ای خوبی برایشــان ایجاد کند. 
یعنی منافع بلندمدت خودشان را در نظر بگیرند. هر 
کدام از این افراد می توانند حسابداری مالیاتی تعدادی 
از صاحبان مشاغل را انجام بدهند. هم یک اشتغال زایی 
خوبی در سرتاسر کشور ایجاد می شود، هم به سازمان 
امور مالیاتی کمک می شــود که اطالعات درست تری 
دریافــت کننــد، و هم به شــفافیت اقتصادی کمک 
می کند. عالوه بر این، ما هم در انجمن در تالشیم که 
از طریق مذاکره با مقامات سازمان امور مالیاتی کشور 
یک سری مزایای تکمیلی هم برای این افراد بگیریم. 
مثاًل کوچک ترین انتظار ما این است که دارندگان این 
گواهینامه ها هم از محدودیت ارسال چندین اظهارنامه 
از یک دســتگاه رایانه معاف شــوند. چــون خیلی از 
صاحبان مشاغل فاقد دستگاه رایانه هستند. بنابراین، 
این افراد ناچارند که از رایانه ی شخصی خودشان برای 
آنــان اظهارنامه بفرســتند. االن کافی نت ها با این که 
کوچکترین تخصصی در این زمینه ندارند، از این امتیاز 
برخوردارنــد. عالوه بر این، همان طور که آقای غریب 
هم گفتند، در بحث برون سپاری خدمات سازمان امور 
مالیاتی هم می شود برای این افراد امتیازاتی را در نظر 
گرفت. ولی فارغ از همه ی این ها، چیزی که االن دست 
به نقد است،  این است که همین االن چندین میلیون 
صاحب شغل در سرتاسر کشور هستند، که مکلف به 
رعایت تکالیف متنوع مالیاتی هســتند ولی خودشان 
به راحتی از عهده ی انجام این تکالیف برنمی آیند. در 
چنین شرایطی، حسابدارانی که موفق به دریافت این 
گواهینامه ی ارزشــمند از انجمن حسابداران خبره ی 
ایــران، به عنوان یکی از خوشــنام ترین و معتبرترین 
نهادهای حرفه ی حسابداری ایران، می شوند، می توانند 
وارد این بازار کار حرفه ای بزرگ و بکر بشــوند و این 
خدمــات حرفه ای پاك و ارزشــمند را به جامعه ارائه 

کنند.

قاســمی: از همــه ی عزیــزان حاضر در نشســت 
سپاســگزارم. امیدوارم انجمن حســابداران خبره ی 
ایران در انجام رسالت اصلی خود که خدمت به جامعه 

است، همواره موفق باشد.                                      
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ایران انجمن حسـابداران خبـره 
گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل

ــی و  ــورای عال ــات ش ــرای مصوب ــران در اج ــره ای ــابداران خب ــن حس ــه انجم دبیرخان
ــرای  ــرایط ب ــد ش ــان واج ــاغل، از داوطلب ــی مش ــات مالیات ــه خدم ــروه گواهینام کارگ
ــوت  ــرداد 1398( دع ــاغل« )م ــی مش ــات مالیات ــه خدم ــون گواهینام ــرکت در »آزم ش
به عمــل آورده اســت. داوطلبــان واجــد شــرایط بــرای اطــاع از شــرایط ثبت نــام، مــواد 
ــه  ــد ب ــام می توانن ــرم ثبت ن ــاز و دریافــت ف ــورد نی ــع آزمــون، مــدارک م آزمــون، مناب
//:http مراجعــه کننــد. i i ca . i r وبــگاه انجمــن حســابداران خبــره ایــران بــه نشــانی 
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