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 22/10/99 تاریخ تهیه گزارش  رویه اجرایی -مقررات -قانون شناسه

 کارت های بازرگانیبه جهت بدهی مالیاتی صاحبان  استان  بررسی تعقیب مالیاتی کارگزاران امور گمرکی   موضوع عنوان

 آذربایجان شرقی  یکارگزاران امور گمرک  هیاتحاد مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

  فاتیصاااحب کاااش، ت اار  ی، به وکالت از سو22/08/1390مصوب   یقانون امور گمرک 128به استناد ماده  یگمرک یکارگزاران رسم

بااودن آن کااارت را   یو احراز موضوع اجاره ا یدارنده کارت بازرگان تیصالح صیبر ت خ یمبن یفیتکلو  دهند یرا انجام م  یگمرک

 .ندارند

با استناد به وکالتنامه   ،یصاحبان کارت بازرگان یاتیمال یبه پرونده ها یدگیدر رساین درحالیست که برخی از ادارات امور مالیاتی   .

 نمایند. می  یمعرف  ییو با اتهامات گوناگون به مراجع قضاهای و یا اظهارنامه های گمرکی، بعه عنوان مودی شناخته  

  تیثیح  تیبدون رعا  یگمرک  امور  کارگزاران  هیعل  گرانید  یاتهام استفاده از کارت بازرگان  اتان زنجان باس  یاتیکل امور مال  ادارهلیکن  

  سخود اقدام نموده است که بر اسا  یاداره حقوق  قیاز طر  ییدر مراجع قضا  یفریک  تیبه طرح شکا  ،یگمرکامور  کارگزاران    گاهیو جا

 می باشد.پرونده    کصدیاز    شیپرونده ها ب  نیمزبور تعداد ا  هیاعالم اتحاد

کااه  نمود    یریگیپک ور  یاتیمرکز موضوع را از سازمان امور مال یگفتگو یشورا متعاقبا بنا به درخواست برخی از شوراهای استانی،

بااه منرااور    یاتیاا ادارات امااور مال"  با مضموناستان ها    یاتیک ور به ادارات کل امور مال  یاتیسازمان امور مالابالغیه ای از  نتیجه آن

  ندیرا به عنوان مطلع دعوت نما یکاران و کارگزاران امور گمرک  صیترخ ییآن ها به مراجع قضا میو تقد  نیمتهم هیانجام اقدامات عل

   ید.گرد  ".ندیکاش اقدام نما  یصاحبان اصل  یو معرف  یواقع  انیاطالعات مربوط به مود  یاز انجمن کارگزاران امور گمرک  ایو  

شکایت کیفااری بااا اسااتناد بااه    ،سال از ترخیص کاش  10پس از گذشت قریب به  زنجان   یاتیاداره امور مال ه،یابالغ نیا رغمیعل کنیل

 .آغاز نموده استران امور گمرکی  اوکالتنامه، علیه کارگز

پرونااده   نگونهیبه ا یدگیک ور در خصوص نحوه رس یاتیسازمان امور مال یمتعدد از سو  یوجود مکاتبات و دستورالعمل ها  رغمیعل

  یدر راسااتا  اداره امااور مالیاااتی اسااتان زنجااان  صادر گااردد،  منع تعقیباصوش بایستی    که  سال از وقوع جرم 5گذشت بیش از و ها 

قااانون    274ماااده    7و بنااد    15/09/1367مصااوب    یارت ااا ، اخااتالس و کالهبااردار  نیمجازات ماارتکب  دیقانون ت د  2ماده  یاجرا

اقاادام  ، علیه کارگزاران امور گمرکی باشد یمشزم اشجرا  01/01/1395 خیکه از تار 31/04/1394مصوب  یالحاق میمستق یاتهایمال

 .  به شکایت کیفری نموده است

نموده که این موضااوع علیاارغم  علیه کارگزارن  ی و صدور وثایق سنگین میلیارد زنجان اقدام به جلباستان شعبات بازپرسی متعاقبا 

   لین این حوزه را به خطر انداخته است.اکسبی فع  تایجاد م کالت مالی، امنیت شغلی و شهر

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئوس ایرادات و اشکاالت:

  متخلفااین،  و  مالیاااتی  فاارار  در  مرتکب  اشخاص  دقیق  تفکیک  عدم  و  گروهی  بصورت  گمرکی  کارگزاران علیه کیفری شکایت طرح. 1

ای کااارگزاران یاااد   باشد، موجب گردیده است تا ضمن اختالل در روند فعالیت حرفااه می قانونی و حقوقی ایراد  علیرغم اینکه محل

 شده، شهرت کسبی و امنیت شغلی فعاشن این حوزه نیز با خطرات جدی مواجه گردد.

  01/01/1395  تاااریخ  از  قااانون،  همااین  281  ماااده  براساس  ،31/04/1394  مصوب  مستقیم  ایمالیاته قانون 274 ماده که آنجا از. 2
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  274  ماااده  7  بند  در  مقرر  بزهکارانه  عنوان  ،19/02/1307  مصوب  مدنی  قانون  4  و  2  مواد  به  استناد  با  بنابراین  است شده اشجرا شزم

 .نمود  ماسبق  به  عطف  را  قانون  شود  نمی  و  نداشتهرا    تاریخ  این  از  پیش  به  سرایت  قابلیت  شده،  یاد  قانون

که صرفا ت ریفات گمرکی کاش می باشااد و تکلیفاای  . عدم توجه اداره امورمالیاتی استان زنجان به وظایف اصلی کارگزاران گمرکی  3

 .بودن کارت را ندارند  یو احراز موضوع اجاره ا  یدارنده کارت بازرگان  تیصالح  مبنی بر ت خیص

 . عدم توجه اداره امورمالیاتی استان زنجان به دستورالعمل های صادره از سوی سازمان امور مالیاتی ک ور.4

جلسه  بندی جمع

کارگروه تخصصی  

به تاریخ   ( کارشناسی)

 99/ 10/ 20و   99/ 10/ 08

  ،یاتیاا اداره کاال امورمالدادگسااتری اسااتان،    ناادگانیاستان با حضور نما یدولت و بخش خصوص یگفتگو یکارگروه شورا دو جلسه

در ایاان ن ساات م ااکالت کااارگزاران   .دیگرد زاربرگ زیدر محل اتاق تبر یکارگزاران امور گمرک هی، گمرک، اتحاداستان کل یبازرس

سی شد. با عنایت به اینکه این موضااوع  طرح و برر،  امورگمرکی استان که به جهت بدهی مالیاتی صاحبان کارت بازرگانی ایجاد شده

در حیطه اختیارات استان نبوده و در استان زنجان اقدام به شکایت و در دادسرای زنجان پیگیری می گردد، مقرر گردید موضوع در  

  شورای اصلی استان مطرح و در صورت تصویب جهت پیگیری و رفع مسئله از دبیرخانه شورای گفتگوی اسااتان زنجااان درخواساات

 گردد.

 پیشنهادات 

لذا از   باشد،   در دادسرای آن استان می پرونده هااقدام شده و  استان زنجان اینکه این شکایت از سوی اداره امور مالیاتیبا عنایت به 

بااه   تیاا تااا بااا عنادرخواست می گردد موضوع در اولین جلسه شورای زنجان مطرح گااردد استان زنجان،    یگفتگو  یشورا  رخانهیدب

ندارنااد،    گرانید  یو استفاده از کارت بازرگان  یاتیدر فرار مال  یکه نق   یمستندات ارائه شده، از اعالم جرم نسبت به کارگزاران گمرک

 .   دیشده را مختومه اعالم نما  ادی  یپرونده ها  ،یفریک  بیضمن صدور منع تعق  زیمحترم زنجان ن  یترصرف نرر نموده و دادگس

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 . قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی؛1

 . قانون مالیات های مستقیم؛2

مالیاااتی  شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مرکااز خطاااب ب سااازمان امااور    13/05/99/ص مورخ  3949/1/10. نامه شماره  3

 ک ور،

ه ادارات امااور  ب معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امورمالیاتی ک ور، خطاب  15/06/99/ص مورخ  9818/212. ابالغیه شماره  4

 مالیات استان ها؛

 لتحادیه کارگزاران امور گمرکی استان، خطاب به دبیرخانه شورای استان.    29/09/99مورخ    99-117. نامه شماره  5

 


