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 11/08/1398 تاریخ تهیه گزارش  3دستور جلسه    –رویه اجرایی   شناسه

 1394( قانون مالیاتهای مستقیم اصالحی 272( ماده )2عدم اجرای تبصره )مراتب اعتراض به  عنوان موضوع 

 کمیسیون سرمایه گذاری، بانک، بیمه و مالیات  مرجع طرح موضوع 

 شرح موضوع 

، کلیققه وابققدهای تولیققدی، بازرگققانی  1394هققای مسققتایال اصققوبی مصققو  قققانوم مالیا  1(272)ی مققادهطبقق  

شققده تو ققز  ققازمام بسابر ققی یققا های مققالی بسابر یملقق ب بققه اراوققه صققور  مشققموا ایققن قققانومو خققدماتی 

مالیققاتی و یققا بققداک ر  ققر   مؤ سققا  بسابر ققی جاققو حامبققه بسققابدارام ر ققمی ایققرام همققراه بققا ا  ارنامققه

 باشقق د و در صققور  جققدب انلققاب ترلیققم ماققرر در مققادها  ارنامققه می مققد   ققه مققاه مققت از م لققت انااققای اراوققه

 .%( مالیا  متبل  خواه د بود20ای مبادا بیست درصد )موا حریمهفوق، مش

اتی کشقور مقی توانقد بسابر قی صقورت ای  قازمام امقور مالیق"اشقبار مقی دارد،  نیق   مقاده فقوق الق کر  (2)تبصره  

 ا بقه  قازمام بسابر قی یقا مو سقا  بسابر قیرش مالیقاتی اشقخاح بایاقی و باقوقی رمالی و یقا ت یقیال گق ا

بسققابدارام ر ققمی ایققرام واگقق ار ک ققد، در ایققن صققور ، مرداخققت بقق  ال بمققه بسابر ققی مالیققاتی طبقق  حامبققه 

 "ماررا  مربوطه، بر ج ده  ازمام امور مالیاتی کشور ا ت.

اراوققه  کوتققاهزمققام  بققا توحققه بققه بققا ج ایققت بققه ای رققه بلققال کققار همرققارام بققوزه مالیققاتی بسققیار  قق گین بققوده و

جمققداتا لیققاتی، موحبققا  جققدب رجایققت جققدالت در ر ققیدگی هققا ایلققاد مققی گققردد و بققه  ققازمام امققور ما بسابر ققی

میشقق  اداتی را ح ققت رفققع ایققن مشققر  بققه ایققن  از ایققن رو کمیسققیوم بانقق  .گققردد یمقق نارضققایتی مودیققام  باجقق 

 دبیرخانه اراوه داده اند.

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

 تو ققز یاتیققگقق ارش مال الیو ت یقق یمققال یصققورت ا یبسابر قق یبققرا یتققی رف (272)مققاده ( 2)قققانوم در تبصققره 

ا قت تقا از افقراد برفقه ای کقرده    ی قیب  شیمق  جاقو حامبقه بسقابدارام  یبسابر ق  و مو سا   یمام بسابر ز ا

فبقالین اقتصقادی بقه ا  اد و مدارک مودیقام مالیقاتی ا قتفاده گقردد. لقیرن بقا ج ایقت بقه اجقوب  ح ت بسابر ی  

نیروهققای  بلقال  ق گین کقارو بقا توحقه بقه الزب بقه جمق  نمقی  یقد ده ااز ایقن  رفیقت ا قتفکمیسقیوم بانق  .. 

یققا  جادالنققه در ، امرققام برر ققی کامقق  ا قق اد و مققدارک بققه م یققور تشققخی  مالادارا  امققور مالیققاتیدر انسققانی 

ایققن موضققو   لقق ا مققد  زمققام ماققرر کوتققاهی کققه قققانوم ماققرر نمققوده ا ققت، تو ققز ادارا  مالیققاتی وحققود نققدارد 

   می گردد.مالیاتی   ممودیا تاییع باوق  موحبو   موحب ضرر و زیام مودیام مالیاتی می گردد

 
)الم( و )د(   یموضقو  ب دها  یکه جووه بر شقرکت ا  یو باوق  یایاز اشقخاح با  ییاگروه ایهر  قاا نسقبت به اجوب  م گروه   ماه ید  امیکشقور مرلم ا قت تا ما یاتی قازمام امور مال  -272ماده   -1

 ی مال  ی ن ا مل ب به اراوه صقورت ا  تیبلال فبال  ایبرا قا  نو  و    1372مصقو   قاا  «یر قمج وام بسقابدار    به  صقو یبسقابدارام   یاو برفه  یماده وابده » قانوم ا قتفاده از خدما  تخصقصق 

اراوه ا  ارنامه   یماه مت از م لت انااابداک ر  ر  مد   ه    ایو    یاتیهمراه با ا  ارنامه مال رامیا یجاو حامبه بسابدارام ر م یمو قسا  بسابر   ای  یشقده تو قز  قازمام بسقابر ق   یبسقابر ق 

گروه از اشقخاح بر قاند. جووه بر  م  نیمربوط( به اطو  ا  یری قامانه الرترون  ایو   راالنتشقاریک   یهااز روزنامه یریو  رامیا  یا قوم  یحم ور  ی)درج در روزنامه ر قم یماتاق   یرا از طر باشق دیم

هر    ماه ید  امیتا ما یبا ابوغ کتب دیبا  ادشقده یموضقو  شقموا اشقخاح    صقور نیکه در ا  د،ینماماده   نیمشقموا برال ا  یرا به صقور  مورد  ی یمب  یو باوق  یایاشقخاح با تواندیم  ادشقده ی قازمام  

 ی ماده خواه د بود. در صقور  اراوه نرردم گ ارش بسقابر ق  نیمشقموا برال ا شقود،ی غاز م  ادشقده ی ن ا ببد از اجوب  قازمام   یم بور که  قاا مال  یو باوق  یای ن ا بر قد. اشقخاح با  ی قاا به  گاه

 خواهد شد.  نییتب یدگیر   یقانوم از طر  نی ن ا طب  ماررا  ا ا یمتبل ، در مد مشموا مال ا ی( مال%20) درصدستیمبادا ب مهیماده در م لت مارر، جووه بر تبل  حر  نیموضو  ا یمال
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 پیشنهادات

 (2)تبصققره  از  رفیققت ،ا قق اد و مققدارک مودیققام مالیققاتی بققه م یققور تشققخی  مالیققا  جادالنققه و برر ققی کامقق 

 یو برفققه ا یدر قالققب قققانوم ا ققتفاده از خققدما  تخصصقق یاتیققمال یبسابر قق ی)بخققش واگقق ار( 272)مققاده 

   ا تفاده گردد. (،1372مصو   اا  یصو  به ج وام بسابدار ر م یبسابدارام  

فهرست مستندات 

 و مدارک پشتوانه 

 ؛1394قانوم مالیا  مستایال مصو  .  1

خطققا  بققه  کمیسققیوم  ققرمایه گقق اری، بانقق ، بیمققه و مالیققا  17/7/98مققور   98/د359نامققه شققماره . 2

 دبیرخانه شورا.

 


