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 10/10/99 جلسه تاریخ   رویه اجرایی  -مقررات  -قانون شناسه

 تراکنش های بانکیمراتب اعتراض فعالین اقتصادی به نحوه محاسبه  بررسی   موضوع عنوان

 اتحادیه کارگزاران گمرکی و انجمن صنایع غذایی استان  مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

نحرروه صرردور    ،یشررماره اقتصرراد  یرو  شررتریبمکرررر کرره در    169، ماده  1394در سال    میمستق  یهااتیقانون مال بر اساس اصالحیه

  گرراهیپا ،یاتیرر اطالعررات مال کپارچهینظام ، تغییر یافت. طبق این اصالحیه، ایجاد متمرکز بود انیصورتحساب و گزارش معامالت مؤد

اشررخا     یو ملکرر   یاهیسرررما  ،یتمعررامال  ،یو اعتبار  یپول  ،یاطالعات مال، نظیر  یاتیمال  انیمؤد  ییو دارا یعملکرد ،یتیاطالعات هو

 تکلیف شد.  کشور  یاتیدر سازمان امور مال  یو حقوق  یقیحق

و    یمررال  ،یمعررامالت  ،یتیاطالعررات هررو  نمود تاها را موظف  از جمله بانک  یو پول  یمال  یتمام ارکان بازارها  مکرر ق.م.م   1(169ماده )

در ترراریخ   .قرار دهند یاتیسازمان امور مال اریفوق در اخت گاهیپا لیتکم یبرا در دسترس را اطالعات ریاموال و امالک و سا  ،یاعتبار

   تصویب گردید.انواع اطالعات    یبراحد آستانه ای  ( مکرر ق.م.م باتعریف  169( ماده )5)آیین نامه اجرایی تبصره    15/10/99

  مشررکوک  یبررانک یبه تراکنش ها یدگیو رس ینحوه بررسبا موضوع  04/02/95در تاریخ  505/95/200دستورالعمل شماره متعاقبا 

جهررت اصررالت دسررتورالعمل  نیز سازمان امورمالیاتی    505/96/200دستورالعمل شماره  .  توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابالغ شد

   قبلی ابالغ گردید

تررر برره اطالعررات    حیهرچه بهتر و صررح  یدگیدر خصو  رس  یاتیسئواالت و ابهامات ماموران مال رفع ظوربه منسازمان امور مالیاتی 

را بررا شررماره    1394لغایررت 1391نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک برای عملکرد سررنوات دستورالعمل تکمیلی واصله 

   ابالغ نمود.  2/10/96در تاریخ   525/96/200

برره    یدگیو رسرر   یبررسرر   نحرروهبررا موضرروع    200/  99/  16شماره    ای با  بخشنامه  31/01/99ور مالیاتی در تاریخ  در نهایت، سازمان ام

   نمود.  صادر    یبانک  یهاواصله از جمله تراکنش  یو مال  یاطالعات پول

همچنان به قوت خود باقیست  با عنایت به اینکه برخی از ابهامات و ایرادات در بخشنامه جدید رفع شده است، لیکن برخی از ایردات  

 که مودیان اعتراض دارند.

بر اساس اعالم برخی از مودیان، برخی از سازمان های امور مالیاتی بدون توجه به اینکه هر ورودی به حساب لزوما درآمد نمی باشد  

کی از آن است که بررسی و  به صورت سلیقه ای عمل کرده و از تمامی ورودی حساب های مودیان مالیات ستانی می کنند و این حا

 محاسبه تراکنش های بانکی از قاعده مشخص و شفافی برخوردار نیست که موجب رفتار سلیقه ای ادارات امورمالیاتی می گردد.

همچنین محاسبه تراکنش های بانکی به مسائل و مشکالت فعالین اقتصادی نظیر دور زدن تحررریم هررا از سرروی صرراحبان صررنایع،  

 بان صنایع در پرداخت تسهیالت، عدماجرای کامل مالیات بر ارزش افزوده توجه نکرده است.گردش بانکب صاح

 
شررامل  یاتیرر مال انیرر مود ییو دارا یعملکرد ،یتیاطالعات هو گاه یپا  ،یاتیاطالعات مال  کپارچهیو استقرار نظام    یاقتصاد  هایتیفعال  تیبه منظور شفاف  :1394مکرر ق.م.م. مصوب    169ماده    -1

 .شودیم جادیکشور ا یاتیدر سازمان امور مال  یو حقوق  یقیاشخا  حق  یو ملک یاهیسرما ،یمعامالت ،یو اعتبار یپول ،یاطالعات مال رینظ یموارد

سررازمان  ،یو اعتبررار یبانکها و موسسررات مررال  ،یانقالب اسالم  ینهادها  ،یردولتیغ  یعموم  یموسسات و نهادها  ها،یموسسات وابسته به دولت و شهردار  ها،یشهردار  ،یموسسات دولت  ها،وزارتخانه

اشررخا  را  یبرررا یرریدرآمررد و دارا لیموجبات تحصرر  یبه نحو ایدارند و  اریفوق را در اخت گاه یپا ازیکه اطالعات مورد ن یردولتیو غ یاعم از دولت  یاشخا  حقوق  ریثبت اسناد و امالک کشور و سا

 کشور قرار دهند. یاتیسازمان امور مال اریرا در اخت لیذ یهاموظفند اطالعات به شرت بسته آورند،یفراهم م

 ریار سرر  ث، نقل و انتقررال آنهررا نیاموال و امالک و همچن ها،ییر اطالعات دارا ت، اشخا  یاهیو سرما یو اعتبار یپول ،یر اطالعات مال  پ،  اشخا   یر اطالعات معامالت  بی،  تیر اطالعات هو  الف

 به موارد مزبور اضافه خواهد شد. رانیوز أتیه بیو تصو ییو دارا یوزارت امور اقتصاد شنهادیکه با پ یاقتصاد یهاتیاطالعات فعال
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باعنایت به اینکه هدف از اجرای محاسبه تراکنش های بانکی، کاهش سوداگری و فرار مالیاتی و جلوگیری از پولشویی و تولید پررول  

نمی توان برردون اعمررال شررفافیت کامررل حسرراب هررای  چرا که  اجرا خواهد شد، ناقص   FATFسیاه می باشد، لذا بدون پیوستن به 

   مشکوک را شناسایی و رصد کرد.

این موضوع در شصت و دومین نشست شورای گفتگوی استان نیز مطرت گردید و پیشنهاداتی در راستای حررل مشررکل ایررن حرروزه  

 تصویب شد که متاسفانه برخی این مصوبات اجرایی نگردیده است.

مشکالت  ایرادات و  

 مطروحه 

 رئوس ایرادات و اشکاالت:

جهت در شرایط نابرابر برای ادامه فعالیت با دور زدن تحریم ها و حواله ارز، از راه هایی نظیررر جابجررایی وجرره از  . فعالین اقتصادی 1

محسوب شده و باعررا اخررذ  حساب های شخصی خود اقدام می نمایند. این تراکنش ها از سوی ادارات امورمالیاتی به عنوان درآمد 

 مالیات های مضاعف از این فعالین می گردد.

حساب های جاری و مانده موجودی را لحاظ مرری نماینررد. و صرراحبان  . بانک ها برای پرداخت تسهیالت به تولیدکنندگان، گردش  2

انجام می دهند که این گررردش    صنایع برای ارائه گردش مالی بهینه به بانک، بین حساب شرکت ها و مدیران به دفعات گردش ملی

 ها به عنوان درآمد از سوی امور مالیاتی محاسبه و مالیات اخذ می گردد.

. ناقص اجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و عدم وجود صندوق های مکانیزه در فروشگاه ها، برخی از فروشررگاه هررا و مراکررز  3

حساب رسمی شرکت خودداری می کنند که ایررن موضرروع نیررز مشررکالتی برررای  توزیع از پذیرفتن فاکتورهای رسمی و واریز آن به 

 واحدهای تولیدی در محاسبه تراکنش ها ایجاد کرده است.

دفتررر   13/10/99/د مورخ 45307/205سازمان امور مالیاتی و تاکید ابالغیه شماره  16/99/200بخشنامه شماره   18. علیرغم بند  4

ی و پولشویی مبنی بر تعامل با مودیان و ارتقررای فرهنررد خوداظهرراری، مهمترررین اسررناد را اظهررارات  بازرسی و مبارزه با فرار مالیات

، لذا مشاهده می گردد اظهارات مودیان در این خصو  مدنظر  دانستهو قبل آن  1397سال مکتوب مودیان در تراکنش های بانکی 

 قرار نمی گیرد.

  فعررالین اقتصررادیو    ردیگ  یقرار م  یاتیکارشناسان اداره امورمال  یمورد بررس  زیه نگذشت  یها  سال  یتراکنش ها نکهیبا توجه به ا. 5

 گردند.  یگذشته با اتهام کتمان حساب مواجه م  یبه مستندات سال ها  یامکان دسترس  عدم لیبه دل

جلسه  بندی جمع

کارشناسیبه  کارگروه 

 99/ 10/ 08تاریخ 

کل استان، گمرک،    یبازرس  ،یاتیاداره کل امورمال  ندگانیاستان با حضور نما  یدولت و بخش خصوص  یگفتگو  یجلسه کارگروه شورا

طرررت و  نحوه بررسی تراکنش های بررانکی  نشست مشکالت    نی. در ادیبرگزار گرد  زیدر محل اتاق تبر  یکارگزاران امور گمرک هیاتحاد

 و مقرر گردیدموضوع در جلسه آتی شورا طرت موضوع گردد.  شد  یبررس

 پیشنهادات 

در مررواردی کرره  "درخصررو  دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیرراتی و پولشررویی  13/10/99/د مورخ 45307/205ابالغیه شماره .  1

را اعالم نماید در صررورتیکه اسررناد و  و قبل از آن  1397مودی در اظهارات مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال 

از سوی ادارات  "مدارک مپبته ای دال بر خالف اظهارات مودی بدست نیاید، مالک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار گیرد.

 اجرا گردد.امور مالیاتی استان  

در شهر جلفررا، اداره   یقیشخص حق یر گمرکبه تعدد کارگزاران امو تیبا عنا" شورای گفتگی استان:  62. پیگیری مصوبات جلسه  2

در    یقرر یاشررخا  حق یمررال یبه تراکنش هررا یدگیو رس یجهت بررس  ژهیو تهیکم جادیدر خصو  ا یداتیاستان تمه یاتیامور مال

   "وقت نگردند.  فو اتال  نهیحوزه متحمل هز  نیا  نیتا فعال  دیشهر جلفا فراهم نما  یاتیاداره امورمال
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مستندات و  فهرست 

 مدارک پشتوانه 

 ؛1394. قانون مالیات های مستقیم مصوب  1

 ( مکرر قانون مالیات های مستقیم؛169( ماده )5. آئین نامه اجرای تبصره )2

 ؛مشکوک  یبانک  هایبه تراکنش    یدگیو رس  یموضوع نحوه بررس  04/02/95مورخ    505/95/200اصالت دستورالعمل شماره  .  3

 ؛  مشکوک  یبانک  هایبه تراکنش    یدگیو رس  یموضوع نحوه بررس  2/10/96  خیدر تار  525/96/200شماره   . دستورالعمل  4

  یواصله از جمله تراکنش هررا یو مال یبه اطالعات پول یدگیو رس ینحوه بررس"موضوع    31/01/99مورخ    16/99/200بخشنامه  .  5

 ؛"یبانک

 ؛"یبانک  یسامانه اطالعات ترکنش ها  یسراسر  یاجرا"  29/09/99مورخ    270/16373بخشنامه  .  6
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