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اولفصل 

موضوعتعریف 



خیصتشآنهدفکهپولشوییبامبارزهقانوننامبهرسیدتصویببهایراندرقانونی1386/11/17تاریخدر
ازحاصلعوایدازاستفادهیانگهداریتملک،تحصیل،طریقازکهبودتجاریمعامالتاصالتوصحتعدم

باشدآمدهتدسبهجرمارتکابنتیجهدرغیرمستقیمیاطورمستقیمبهاینکهبرعلمباغیرقانونیفعالیتهای
.شدتعیین

بهوپیشنهادوتهیهآننامهآیینتاشدمقررآن4ماده2بنددروشدتصویبوتعریفماده12درقانوناین
.کنندرعایترانامهآییناینکهشدهتکلیفمشمولاشخاصبه5مادهدروبرسدوزیرانهیاتتصویب

تصویببهک43182ت/181434شمارهبه1388/09/14تاریخدربعدسال2حدوددرنظرموردنامهآیین
.داردوجودماده49وفصل8آندرکهرسید

 باشد متعددی در خصوص مبارزه با پولشویی تهیه شد که به این شرح میدستورالعمل های مسیر در ادامه این:
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1391/03/23مصوبتجاریغیرموسساتوتجاریشرکتهایدرپولشوییبامبارزهاجراییدستورالعمل

1391/12/23مصوباصنافحوزهدرپولشوییبامبارزهدستورالعمل

1391/03/23مصوبحسابرسانتوسطپولشوییبامبارزهاجراییدستورالعمل

1390/10/21مصوبمالیاتیامورسازماندرمودیانشناساییدستورالعمل

1390/10/21مصوبمالیاتیامورسازماندردهیگزارششیوهومشکوکعملیاتومعامالتکشفدستورالعمل

1390/10/21مصوبمالیاتیامورسازماندرمظنوناشخاصازمراقبتنحوهدستورالعمل

1390/10/21مصوبمالیاتیامورسازمانالکترونیکیخدماتحوزهدرپولشوییبامبارزهمقرراترعایتدستورالعمل

1390/10/21مصوبمالیاتیامورسازماندراسنادامحاءونگهداریدستورالعمل

1390/10/21مصوبمالیاتیامورسازماندرپستینشانیبهمدارکواسنادارسالنحوهدستورالعمل
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موضوعکنترلوشناساییتکالیفهمگیکهداردوجودتبصره59وماده218صادرهدستورالعملهایتمامیدر
.کنندمیپیگیریوبررسیراپولشویی

دردهیگزارششیوهومشکوکعملیاتومعامالتکشفدستورالعمل»دستورالعملهااینتمامیمیاندر
بروگرفتقراربیشتریتوجهموردشدمصوبماده15در1390/10/21تاریخدرکه«مالیاتیامورسازمان
ریاستتوسط1395سالماهآباندروصادر1395/02/04تاریخبه200/95/505دستورالعملآناساس

.گرفتقراراداراتدستورکاردروشدرسمیابالغمالیاتیامورسازمان

1388سالهایدرهاپروندهقبیلاینبهرسیدگیبهاقداممالیاتیواحدهایواداراترسیدگی،ابتدایهماناز
استآمدهدستورالعمل15مادهدرکهچرا.داشتمغایرتنظرموردقانونمتنبامهماینکهکردند1391لغایت

واساسیقانون169اصلاساسبربنابراینگرفتصورت95ماهاردیبهشتدرابالغواالجراستالزمابالغازبعد
.ستنیمقدورمقرراتماسبقبهعطفعدالتدیواندادرسیآیینوتشکیالتقانون13مادهومدنیقانون4ماده
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فصل دوم

نهادها و نحوه برخورد سایر 
قوانین در کشور



یاعتبارموسساتوهابانکعاملمدیرانبهاینامهدرمرکزیبانککلرییس1395/08/25تاریخدر
الماعممنوعقضایی،مراجعدستوریاوقانونموجببهجزرااشخاصبانکیومالیاطالعاتافشای

پیروواسالمیمجازاتقانون648مادهکیفری،دادرسیآیینقانون153مادهاساسی،قانون22اصلبهوکرد
بانکوکرداشارهمرکزیبانک1387.7.4مورخه.444شمارهو1374.10.27مورخ7075شمارههایبخشنامه

درجزوکردهتلقیمحرمانهرااشخاصبانکیهایحساباطالعاتکهکردمکلفرااعتباریموسساتوها
اشخاصبانکیهایحساباطالعاتارائهازباشند،میاطالعاتارائهبهمکلفقانونصراحتبهکهمواردی

.کنندخودداری

ابالغمالیاتیاداراتبه1395/09/09تاریخبه200/95/58شمارهبخشنامهطیمالیاتیامورسازمانادامهدر
ادستبهرانتیجهوصادرتشخیصبرگودادهانجامرانظرمورددستورالعملخصوصدررسیدگی»:کرد

.«کنندارسالپولشوییبامبازرهوبازرسی

 ازهیچ ماده قانونی و یا حکمی به سازمان اجازه وصول مالیات به اینجا در اینجاست که تا نکته
.استنشده تراکنشهای بانکی داده 
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 1390/08/08مورخ 18560/200شمارهبخشنامه که طی : 1390قانون بودجه سال 71ماده 2تبصره،

از مکلف است اقدامات قانونی الزم در جهت ارائه راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی، وصول معوقات، بهره مندیدولت 

ءهای خألو قانونی ظرفیت های که به نحوی نیروهای خبره و مطلع مالیاتی و تجهیز و آموزش ایشان را به عمل آورده

مجلس شورای  ( 90)موجود مشخص و گزارش پیشرفت هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و اصل نودم 

.اسالمی ارائه گردد
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موعددرکهمنبعهرمورددررادرآمد برمالیاتمودیاناظهارنامةاستمکلفمالیاتیامورادارةـ156ماده
.نمایدیدگیرساظهارنامهتسلیم برایمقررمهلتانقضایتاریخازسالیکظرفحداکثراستشدهتسلیمقانونی

وق فسالیکانقضایازپسماهسهتایاوننمایدصادردرآمدتشخیصبرگ مذکورمدتظرفکهصورتیدر
.می شودتلقیقطعیمودیاظهارنامةنکندابالغمودیبهرامذکوردرآمدتشخیصبرگالذکر

بههکاینازاعمتشخیصبرگابالغوصدورورسیدگیازبعدیامالیاتیاظهارنامةشدنقطعیازپسهرگاه
الیاتموداشتهشده ایکتمان انتفاعیهایفعالیتیادرآمد،مودیشودمعلومباشدنرسیدهیارسیدهقطعیت
 مطالبهقابلقانوناین157مادةرعایتبافعالیتهاآندرآمدبرمالیاتفقطباشد،نشدهمطالبهنیزآنبهمتعلق
می گرددتلقیقطعی،رسیدگیعدمعلتبه مودیاظهارنامةکهمواردیدرهمچنینوحالتایندر.بودخواهد

ازروزهدظرفرامربوطتوجیهیگزارش انضمامبهصادرهتشخیصبرگازنسخهیک بایستیمالیاتیامورادارة
.نمایدارسالمالیاتیانتظامی دادستانیبهرسیدگیصدورجهتتاریخ
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دررمگاستمصونتعرضازاشخاصشغلومسکنحقوق،مال،جان،حیثیت،:اساسیقانونی22اصل
.کندتجویزقانونکهمواردی

دولتی،مؤسساتسازمان ها،ها،وزارتخانهمأمورانومقامات-کیفریدادرسیآیینقانون153ماده
سازمان هایآنها،بهوابستهشرکتهایونهادهاوغیردولتیعمومینهادهاییامؤسساتدولتی،شرکتهای

آنهابرونقانشمولکهدستگاههاییورسمیاسناددفاتراعتباری،ومالیمؤسساتوبانکهاانتظامی،ونظامی
کهرادفاتریواسنادواوراقازقسمتآنوجرمبهراجعاطالعاتوادلهاسباب،مکلفنداستنامذکرمستلزم
مگردهند،قرارآناندسترسدرقضائیمرجعدرخواستبهاست،الزمکیفریامرتحقیقبرایآنهابهمراجعه

اینازفمتخل.باشدقضائیهقوهرئیسموافقتبابایددرخواستاینکهسریکلیبهوسریاسنادمورددر
ازموقتانفصالبهموردحسبنباشد،محکومیتومحاکمهازمتهمخالصیبرایویعملصورتیکهدرماده،

.می شودمحکومیکسالتاماهسهازعمومییادولتیخدمات

خوداختیارندمیتواقضائیهقوهرئیسمسلحنیروهایبهمربوطسریکلیبهوسریاسنادخصوصدر-تبصره
.کندتفویضمسلحنیروهایقضائیسازمانرئیسبهرا
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غلشمناسبتبهکهکسانیکلیهوداروفروشانوماماهاوجراحانواطبا-اسالمیمجازاتقانون648ماده
تاوزریکوماهسهبهکنندافشارامردماسرارقانونی،مواردازغیردرهرگاهشوندمیاسرارمحرمخودحرفهیا

.شوندمیمحکومنقدیجزایریالمیلیونششتاهزارپانصدومیلیونیکبهیاوحبسسالیک

وبخشودگیومعافیتمواردقانون،موجببهمگرشودنمیوضعمالیاتنوعهیچ-اساسیقانون51اصل
.شودمیمشخصقانونموجببهمالیاتیتخفیف

نمیشودوبمحسجرماستشدهوضعآنازبعدکهقانونیاستنادبهفعلیترکیافعلهیچ-اساسیقانون169اصل
.

خوددرهاینكمگرندارداثرخودقبلمابهنسبتوقانوناستآتیهبهنسبتقانوناثر-مدنیقانون4ماده
.باشدشدهاتخاذموضوعاینبهنسبتخاصیمقرراتقانون
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بهبایدتربیتیوتامینیاقداماتومجازاتدولتی،نظاماتومقرراتدر-اسالمیمجازاتهایقانون11ماده
بهجرمعنوانبهتواننمیرافعلترکوفعلهیچوباشدشدهمقررجرموقوعازقبلکهباشدقانونیموجب
.نمودمجازاتمتاخرقانونموجب

درآمدبرمالیات:مستقیممالیاتهایقانونسومباب

افزودهارزشبرمالیاتقانون1ماده

جاریحسابهایخصوصدربانكینظامهایدستورالعمل

شهروندیحقوقمنشور24ماده
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سومفصل 

ی به آشنایی با دستورالعمل ها و بخشنامه رسیدگ
تراکنشهای بانکی مشکوک به شماره های  

و200/96/525–200/96/505–200/95/505



ودشمیاشارهآنهابهانتهادرکهاستنکاتیدارایکهداردوجودزیرشرحبهتکاملیسیریکاحکامایندر:

استزیرشرحبهنکاتیدارایشدابالغ1395/02/04مورخدرکه200/95/505دستورالعمل:

1)ازبودندعبارترسیدگیدرهدفمورداشخاص:

15

شخص حقیقی که خود عضو  
مدیرعامل یا کارمندمدیره، هیات 

.باشدبوده شخص دیگری 

اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد
پرونده در نظام مالیاتی

اشخاص حقیقی که دارای بیش
مالیاتیاز یک پرونده در نظام 

.هستند

اشخاص حقوقی و حقیقی که 
مالیاتی  دارای پرونده در نظام 

.هستند
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و سایر احکام تکمیلی در این خصوص مدت زمانی برای تشکیل پرونده 200/95/505در دستورالعمل 
:تعیین شد که به ترتیب زیر می باشد 

تشکیلپروندهروزکاری5ظرفهستندمالیاتینظامدرپروندهدارایکهحقیقیوحقوقیاشخاصبرای
.گیردمیقرارویژهرسیدگیگروهاختیاردرو

دشمقرردوهفتهمهلتهستندمالیاتینظامدرپروندهیکازبیشدارایکهحقیقیاشخاصبرای.

دشواقدامدوهفتهمدتظرفشدمقررمالیاتینظامدرپروندهفاقدحقوقیوحقیقیاشخاصبرای.

ظرفباشدبودهدیگریشخصکارمندیامدیرعامل،مدیرههیاتعضوخودکهحقیقیشخصبرای
.شودارجاعرسیدگیگروهبهوتشکیلپروندههفتهدومدت

استشدهتکراربندیطبقهاینصادراحکامهادستورالعملکلیهدر.

روندهپتشکیلومودیاظهاراتبهتوجهمشکوکبانکیتراکنشهایبهرسیدگیبهمربوطاحکامهمهدرولی
.باشدمیرسیدگیاصولازیکیدریافتیاظهاراتاساسبرفعالیتنوعتعیینوشغلی

باشدیپولشویبهمشکوکعملیاتومعامالتنتیجهتواندمیواصلهبانکیهایتراکنشکهآنجاییازضمنا،
الیاتیمامورسازماندردهیگزارششیوهومشکوکعملیاتومعامالتکشفدستورالعملمفادرعایتبنابراین

.ودبخواهدالزامیموردحسبمالیاتیفراروپولشوییبامبارزهویژه،بازرسیدفتربهگزارشمحرمانهاعالمو

16



د و در کلیه دستورالعملهای صادره به مواردی که ماهیت درآمدی ندارند اشاره شده که به شرح زیر می باش
:شود می باید در رسیدگی به آنها توجه و از جمع تراکنشها کسر 

.باشدمختلفبانکیحسابهایبینوجوهگردشمویدکهتراکنشهایی-1

.مطالباتتسویهبابتدریافتیوجوه-2

.باشدتسهیالتاخذبهمربوطدریافتیوجوه-3

.استشدهدادهآنمالیاتقبالًکهباشدمنابعسایرواجارهدرآمد-حقوقهمچوندرآمدهاییازحاصلوجوه-4

م.م.ق81مادهموضوعدرآمدهایازحاصلوجوه-5

.باشدحبسووقف،نذر،االرثسهممحلازحاصلوجوه-6

.باشدمیمقطوعنرخباآنمالیاتکهامالکوسهامفروشازحاصلوجوه-7

.باشدمعافدرآمدهایجزءیاوباشدمشمولغیرمصادیقازکهوجوهی-8

خسارتدریافتازحاصلوجوه-9

.استشدهمطالبهآنمالیاتقبالًکهدرآمدهاییازحاصلوجوه-10
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دستورالعمل اما در سالهای بعد به مواردی که ماهیت درآمدی ندارند نکاتی اضافه شد که در 
:به آنها اشاره شده است که عبارتند از 200/99/16

شارژحقبهمرتبطپرداختیودریافتی

(دنشواثباتمالیاتیامورادارهتوسطآندرآمدیماهیتکهدرصورتی)بستگانحساببهپرداختیودریافتی

مشارکتیمشاغلدرشرکاحسابهایبینانتقال

ربطذیکارفرمایتاییدباکارفرماتوسطاشخاصحساببهواریزیهایتنخواه.

دفاتردرآنمقابلطرفکهحقوقیاشخاصمدیرههیاتاعضایوسهامدارانهایپرداختوهادریافت
.استشدهمنظور(شرکاجاری)پرداختنیودریافتنیحسابهایدرحقوقیشخص

پرداختیودریافتیهودیعوقرض

صورتیدر)حقیقیاشخاصکاروکسبفضایبهباتوجهواسطعنوانبهاشخاصپرداختیودریافتیمبالغ
(نشوداثباتمالیاتیامورادارهتوسطآندرآمدیماهیتکه

العملکارحقعنوانبافعالینبهتوجه
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تاسگرفتهقرارتاکیدوتوجهموردآنهااظهاراتبخصوصومودیانشرایطبهویژهتوجهمذکوراحکامدرهمه
.باشدمیمودیاناظهاراتبهیتوجهبیدهدمیرخکهآنچهعملدرولی

شدهزیادیتغییراتدچارصادرهاحکام1399تا1395سالازشددادهتوضیحقبلیهایاسالیددرکههمانطور
واردمواظهاراتبهتوجیبیتکاملایننتیجهواستقراردادغیرمشمولمواردردیفدررابیشتریگروههایو

جریاندراحکاماینهدفموردمودیانازبسیاریبابتاینازوبوده98الی95سالهایطیشدهاضافه
اقدامییهامالیاتپرداختبهنسبتاجباربهکهاندشدهزیادیخسارتهایدچارپروندهشدنقطعیتارسیدگی

.استقرارگرفتهبودهغیرمشمولمواردمجموعهدر99سالدرآنهامحاسبهمبنایکهاندکرده

اعالمریالمیلیون150رارسیدگیموردتراکنشهایحداقل200/99/16دستورالعمل10بنداساسبرطرفیاز
قانوندرشدهمشخصهایحدنصابسایرباولیباشدمیحدنصابیکچهگرمطلباینکهاندکرده

خصوصدردفعاتبهگذشتهسال4طیآنکهترجالبو.استمغایرافزودهارزشبرمالیاتومستقیممالیاتهای
مودییکالیمفعالیتهایباالزاماًپولیفعالیتمیزانونبودهمالیاتمشمولدرآمدمویدپولیتراکنشهایاینکه

یککیبانحسابهایبهواردهپولیتراکنشجمعشدهتشکیلهایپروندهازبسیاریدرولینیستیکسان
استکردهواردبرخیبهرازیادیخسارتهاینکتهاینواستشدهمنظورمالیاتمشمولدرآمدعنوانبهشخص

.استشدهاشارهآنبهمذکوردستورالعمل12بنددرکه
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چهارمفصل 

بررسی نحوه اجرا و اشکاالت مطرح در این خصوص



معامالتکشفدستورالعملاساسبرهمهدیگر،صادرهاحکامو200/96/505و200/95/505دستورالعملهای-1
شدهنمالیاتوصولبهایاشارهآنهاکجایهیچدروشدهصادرپولشوییبامبارزهقانوندرمشکوکعملیاتو

شویی،پولقانوندرتخلفومعاملهیکازتواننمیلذاوبودهقانونخالفخودپولشوییعملچراکه،است
.کردوصولمالیات

ایناستآمدهپولشوییبامبارزهقانوناجرایدرمشکوکعملیاتومعامالتکشفدستورالعمل15مادهدر-2
تا1395/02/04مورخدر200/95/505دستورالعملهایکهآنجاییازواالجراستالزمابالغزمانازدستورالعمل
شودنمیقطعاًباشد،میابالغزمانازاجراتاریخلذااندبودهدستورالعملاینذیل99سالدر200/99/16

.گذاشتاجرابهابالغوتصویبزمانازقبلرادستورالعمل

200/96/505شمارهبهدومدستورالعمل15بنددراولدستورالعملابالغوصدورازیکسالگذشتازبعد-3
ونداشتوجودبنداینقبلیدستورالعملدرولی.«استمجازم.م.ق157مادهاجرایدررسیدگی»استآمده

بودهوزمجبدونوقانونبامغایرقبلیدستورالعملاساسبرگرفتهصورتهایرسیدگیکهاستاینآنمعنی
.است

21



شدهصادر1390/10/21تاریخدرخودپولشوییبامبارزهقانوندرمشکوکعملیاتومعامالتکشفدستورالعمل-4
رسیدگی90الی88سالهایدربتواندمالیاتینظامدررسیدگیدستورالعملاستممکنچطورلذا.است

صورت1395سالدرآنابالغالبتهواستشدهصادر90سالانتهایدرآنپایهحتیصورتیکهدردهدانجام
.باشدگرفته

به200/96/505دستورالعملدر،استکردهاشاره219و217موادبهخوددرصدر200/95/505دستورالعمل-5
دستورالعملدروشدهاشاره219مادهبه200/96/525دستورالعملدرواستکردهاشاره277و274و219مواد

اولینازآیا.استشدهاشاره237و97،157،229موادبهشدهابالغوصادر1399/01/31مورخدرکه200/99/16
؟استکردهتغییراستنادواجرانحوهحکمآخرینصدورتاحکم

وشدهاشاره277و274مادهبهشدهصادر1396سالدرکه200/96/505دستورالعملدرکهاینجاستنکته-1-5
اینازکدامهروشداضافهمستقیممالیاتهایقانونبهاصالحیهآخریندرو1395سالازموادایندوهر

ذیلااجرروشایننهایتدرنیستمشخصودارندتفاوتیکدیگرباکهکنندمیاشارهموادیبههادستورالعمل
عمالًدومدستورالعملدر277و274موادبهاستنادطرفیاز.باشدمیمستقیممالیاتهایقانونموادازیککدام
ومدنیقانون4مادهواساسیقانون169اصلبامغایراینکهدهدمیتسریخودازقبلسالهایبهرامالیاتیجرم
.باشدمیاسالمیمجازاتهایقانون11ماده
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ازاجراتاریخچهارموسومدستورالعملدرولینشدهدرجاجراتاریخدومواولهایدستورالعملانتهایدر-6
.استشدهدرجبخشنامهمطابقوصدورزمان

کهرصورتید»:استآمدهآندرکهباشدمی200/99/16دستورالعمل14بنداحکامایننکاتدیگراز-7
گروهاراختیدربانکیحسابهایبهنسبتقرائن،ودالیلیاومستندازاعماطالعاتیهیچگونهحقیقیاشخاص

وکوکمشعملیاتومعامالتکشفدستورالعملقالبدراقداماتانجامضمنرسیدگیگروهندهند،قراررسیدگی
قالبدرمستقیممالیاتهایقانون93مادهمقرراتحسببایستمیمالیاتیامورسازماندردهیگزارششیوه

طالبهمبهنسبت"قانوناینهایفصلسایردرمذکورمواردازغیردیگرعناوینیامشاغلبهاشتغال"
خودازدفاعامکانکافیمستنداتنداشتندلیلبهمودیانازبسیاری«.نمایداقداممربوطهجرایمومتعلقهمالیات

.ودشمیتمامآنهابرایسنگینیقیمتبهمستنداتوتاریخیحافظهواطالعاتداشتنعدماینوندارندرا
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هبمهماین.شودمطالبههمافزودهارزشبرمالیاتنظرموردهایرسیدگیازاستآمدهدستورالعمل14بنددر-8
درنگهداریلیفیتکاینکهدلیلبهوکننددفاعقبلسالهایدرخودتراکنشهایازتوانندنمیافرادوقتیاینکهدلیل
پولتنهاوجوهاینونداردوجودآنهابرایمستنداتارائهامکانلذا،اندنداشته1395سالتاتراکنشهاایناسناد
برمالیاتآنازتواننمیونیستکاالپولافزودهارزشبرمالیاتقانون1مادهاجرایدرکهباشدمیکشوررایج

.کردمطالبهافزودهارزش

رارسیدگیاینگونهاجازهسازمانبه237و236–231–230–157–156-93موادکهمعتقدندبرخی-9
حقوقیوحقیقیاشخاصبرایفقطمجوزهااینونیستاینطورصورتیکهدراندداشتهآنرامجوزقبلازواستداده

سایررایبنهواندکردهدریافتاقتصادیکدوشدهنامثبتیاودارندپروندهمالیاتینظامدرکهاستشدهصادر
حالدروجوب–الفگروههایتفکیکو95مادهنامهآیینصدوربهنیازیرگدیبوداینطوراگرکهاشخاص،

.آمدندمیحساببهمودییککشوردرمردمهمهونبودسومودوم–اولگروههایحاضر

شدهتکلیفسازمانبهکهاستشدهصادر200/95/58بخشنامه200/95/505هایدستورالعملپیوستبه-10
در.دهدارجاعپولشوییستادوبازرسیسازمانبههفتهدوظرفوکندصادرتشخیصبرگوانجامرسیدگیاست
.نداردوجودمالیاتوصولازمجوزیهیچبخشنامهاین
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کیل  اما یک نکته مهم که در تمامی موارد رسیدگی و تش. استو برخی موارد دیگر که در این رابطه قابل استناد 
ن دریافت اقرارنامه از مودیان ایاست،ابتدا ویژه به آن پرداخته شده بصورت پرونده در سازمان امور مالیاتی 

انکار بعد  » قانون مدنی 1277و دراجرای ماده . می باشد و ستون اصلی این رسیدگیها  اقرار استها پرونده
.  بنابراین در این رابطه بسیار محتاط باشید « . از اقرار مسموع نیست 

نمودیاباتعاملبرمبنیسازماناصولیسیاستهایراستایدر:استآمده200/99/16دستورالعمل11بنددر-11
تاطالعااینکهبهتوجهباومالیاتیاظهاریخودفرهنگارتقاءمنظوربهاعتماداصلرعایتومالیاتیمحترم

حسابرسیفرآینددرمالیاتیاموراداراتکلیهداردمیمقررباشدنمیاشخاصدرآمدمویدنفسهفیبانکیحسابهای
ترممحمودیانتوسطالزمتوضیحاتارائهومدارکواسنادآوریجمعبرایمشکوکبانکیتراکنشهایمالیاتی
واسنادینتراساسیازیکیبنداینمفاداجرایدراستبدیهی.بگیرندنظردررانیازموردوکافیمهلتمالیاتی،
.اشدبمیبانکیتراکنشهایخصوصدرمحترممودیانمکتوباظهاراتمالیات،مشمولدرآمدتعیینبرایمدارک

.باشدنکاریروزهفتازکمترمذکورمهلتتاشوداتخاذترتیبیبنداینمطلوباجرایراستایدراستالزملذا

عملمعکوسدقیقاوداردتفاوتدستورالعملهمین14بندباآمده200/99/16دستورالعمل11بنددرکهآنچه
.کنندمی
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مواردوباطلبعدیهایدستورالعملطیکهبودنداشکاالتیدارای200/96/505و200/95/505دستورالعمل-12
.استداشتهمراهبهمودیانبرایرازیادیخسارتهایاصالحاتاینولیشداصالحقبلینقص

مادهاجرایدرهاپروندهبررسیموضوعشدناضافهاشارهموردهایدستورالعملاصالحاتمهمترینازیکی-13
بهاستنادباتنهامالیاتیامورسازمانقانون157و156مادهمطابقکهاستحالیدراینوباشدمیم.م.ق157

.کندلحاظمالیاتمشمولدرآمدکتمانرامودییکپولیفعالیتتواندنمیبانکیتراکنشهای

هایاصالحیهو1366ماهاسفندمصوبمستقیمهایمالیاتقانونیکمادهشقوقدرمقررشرحبهقانونگذار-14
تدریافباآنکهحال«نمودهاعالمدرآمدکسبراحقوقییاحقیقیازاعماشخاصازمالیاتاخذمالک»آنبعدی

رچطوبودنشدهتعیینرابطهایندرمودیانبرایتکلیفیکه1394تا1388سالهایبهبرگشتوبانکیاطالعات
ریافتدبهنسبتودانستهمالیاتمشمولراآنها،کردحاصلاشخاصایندرآمدمنبعازاطمینانیوقتیشودمی

.کرداقدامباشدنمیمودیرضایتموردکهمالیات
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:بیاید کمی واقع نگر باشیم 

بخشاینمکرر169و169مادهاجرایدروشدصادرم.م.قسوماصالحیهکه1380سالازدقیقتروگذشتهسالهایطی
محلنهمیازوجوداینباولیکردهتالشمالیاتیامورسازمانهایدادهپایگاهاطالعاتتکمیلبرایکهاستبودهخصوصی
ایگاهپدرمغایراطالعاتثبتدلیلبهمجدداًهمانهامواردبسیاریدروانددیدهشناسنامدارمودیانهمانراخسارتبیشترین

سال10085بخشنامه7-2-1بندمثالطوربهوخودهایبخشنامهبهسازمانوحتیاندگرفتهقرارتعرضموردهاداده
ارکمدواسناداعتباریبیودفاترردبردلیلیباشدبودهمودیعهدهازخارجآمدهبدستاطالعاتاگر»آمدهآندرکه1380
.استنکردهتوجه«نیستمودیان

تشکیلسهم%72باخدماتوسهم%7کشاورزی–سهم%21باصنعتبخشسهازخصوصیبخشدراقتصاددانیدمیآیا
اامواستمعافهمکشاورزیبخشوپردازندمیمالیاتوبودهدسترسدرکامالًصنعتمودیانبخشهاایناز.استشده

واستشدهشناختهآن%25تنهاهستندمشغولگریواسطهوساختمانبخشدرآناعظماینکهدلیلبهخدماتبخش
.دارندمالیاتیفرارالباقی

مادهکالیفتانجاموپرداختدر،شودمیتالشقانونیمنبعداشتنبدونبانکیتراکنشهایازمالیاتاخذدرکهمیزانیبهآیا
؟شودمیجدیتحسابیخوشجایزهاعمالبرایم.م.ق189

بهکسیردیگشدهموجبتاکنون،سازماندراشخاصبابرخوردوحسابرسیروشبابانکیتراکنشهاازمالیاتمطالبهبهاقدام
اکیدتآندرکهباشدمیسکهخریدارانپروندهبهرسیدگینحوهآنجملهازنکنداعتمادآنمشارکتهایدرخواستودولت
.شودبررسیاشخاصاینبانکیتراکنشهایحتماشده
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دالیلبهگذشتهسالهایطیکهاکنونواستآمدهواردستانیمالیاتخصوصدرصنایعبهزیادیفشارپس
بازارهایبرایمحصوالتتولیدورقابتقدرتکهتولیدتکنولوژیبودنفرسودهتحریم،رکود،همچونبسیاری

تاکنونکههیاراناختصاصامردردولتهاغلطسیاستهای–تابعهودولتینهادهایفشار–استگرفتهراالمللیبین
حتیآنهاهبوابستهودولتینهادهایمعافیت-اندنکردهپرداختاییارانههیچشدهبینیپیشبرنامهخالفبر

ازیکیکهشوندضعیفبسیاراقتصادینظرازصنایعتاشدهباعثوارداتمالیاتپرداختپیشدریافتدرامر
نفتبهتگیوابسقطعبهتصمیمدولتهاکهبرههایندرولیاست،گذشتهسالهایطیبانکیمعوقاتآننشانهای

مششتوسعهبرنامهدرحتیوشودمیتامینمالیاتمحلازکشوربودجهاعظمبخشودارندخودبرنامهدررا
بایابدافزایش1399سالدرمیلیاردهزار233بهمیلیاردهزار113ازبودجهاینکهاستشدهدیدهکشور
،اعضاءعاملمدیرانآنهاازبسیاریکهمودیانبانکیتراکنشهایمحلازمالیاتوصولهمچونسیاستهاییاعمال
.اشتدنخواهندتولیدبرایایانگیزهدیگرباشندمیتولیدیواحدهایدیگرمدیرانوسهامدارانمدیره،هیات
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نتیجهکهباشدمیدالرمیلیونهزار2/5برابرکشورازخارجمقیمایرانیانسرمایهامروزباشیمداشتهبخاطر
.باشدمیفشارهاهمین

میودمردرارسیدگینحوهاینوبودهمرتبطکاملکهاستشدهصادراداریعدالتدیواندرآراییرابطهایندر
.داند

اشخاصسرمایه ایواعتباریوپولیمالی،اطالعات:

اوراق بهادارسایروسهامانتقالونقل(مالیدوره)ساالنهگردشجمع

بانکیحسابهایانواع(مالیدوره)ساالنهماندهوگردشجمع

آنهاسودوسپرده هاانواع(مالیدوره)ساالنهماندهوگردشجمع

گشایشازاعمتعهداتکلیههمچنینوعقودکلیهقالبدرریالیوارزیازاعمبانکیتسهیالت
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30

پنجم فصل 

بررسی آراء دیوان عدالت اداری 



مورد آن در دسترس 50بالغ بر تاکنون که در بیشتر آرای صادره توسط شعب خصوص دیوان عدالت اداری 
:قرار گرفته است ، چند نکته قابل اهمیت وجود دارد که به شرح زیر می باشد 

97000131شمارهرایبهاستنادباوندانستهمجازرا1395ازقبلسالهایبهرسیدگیاداریعدالتدیوانابتدا
اعمالطریقازمشکوکبانکیتراکنشهایبررسیاداریعدالتدیواناصنافومالی،اقتصادیتخصصیهیات

بایدمالیاتنتعییمبنایاسنادشدهگفتهونداردموضوعیتوباشدنمیقبلبهتسریقابلموصوفدستورالعمل
محکیسنادانهباشدمیحاکیوخبریاطالعاتیکصرفاًبانکیتراکنشهایوباشدکافیدالیلباهمراهومتقن

.مالیاتمشمولدرآمدبرایتشخیصقابلو

کتمانفعالیتیادرآمدیمدارکواسنادمستلزمم.م.ق157و156مادهبهمستندمتمممالیاتمطالبهگونههر
شدهپرداختوقطعیمودیاصلیمالیاتکهاستمواردیبهمربوطوباشدمیاستثناییامریکواستشده

خدشهلغیرقابومتقنکامالًبایدطریقاینازدرآمدتعیینخصوصدرمالیاتیامورسازماناقدامآنکهحالاست،
.باشدتخمینیوتردیدیامورازبدوروبوده

عامل7بهمنحصررامالیاتیقرائنازاستفادهوآخرازاصالحیهقبلم.م.ق154مادهبهاستناداداریعدالتدیوان
.نداردتمطابقگانههفتمواردازیکهیچبابانکیتراکنشهایکهدانستهمالیاتمشمولدرآمدتعییندرموثر

عنوانخصوصایندراداریعدالتدیوانوکردهاستناد231مادهبهمالیاتیامورسازمانمواردازبسیاریدر
مشمولدرآمدتشخیصپسبدانیمم.م.ق231مادهشمولدامنهدررابانکیتراکنشهایازاستفادهاگرداشته
.استداشتهرادسترسیمجوزکهچرانیستمطرحمالیاتازفراروکتمانعنوانبامالیات
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1395سالازقبلسنواتدررسیدگیاگرداشتهاعالم«بالبیانعقابقبح»قاعدهبهاستنادبااداریعدالتدیوان
میوریآجمعآنرامستنداتوآگاهخودتکالیفازمودیانتاکردمیبیانصراحتبهبایستیبودهگذارقانونمدنظر
.کردند

1390سالابتدایازرسیدگیوکردهاشارهتوسعهپنجمبرنامهقانون120مادهبهجاییدرمالیاتیامورسازمانریاست
سالبتدایاایشانفرمودهطبقاینکهاوالًاست،اشکالدارایادعااینکهاستدانستهمجازبانکیتراکنشهایاساسبررا

دستورالعملمتندردوماًگرفت،صورترسیدگی1389و1388سالهایبهچراپسآمدهقانونمتندربعدبه1390
بهبانکیتراکنشهایکهاستشدهاشارهقانون1مادهدرمشولافرادبهصراحتاًشدهیادقانون120مادهواشارهمورد

.شودقلمدادمالیاتبرمشمولدرآمدمویدتواندنمیتنهایی

اآیکهاندکردهارائهرامطلبیاشخاصشدهکتماندرآمدهایخصوصدرمالیاتیامورسازمانریاستدیگریجایدر
اوالً.خیرگفتبایدجوابدرکرد؟مطالبهمالیاتباشدمیاقتصادیفعالیتازناشیکهواصلهبانکیتراکنشهایازنباید

استهنکرداستفادهآنهاازخودزماندرچراپسداشتهراابزارایناداریعدالتدیوانآراءاستنادبهمالیاتیامورسازمان
سیاربقطعاًکهمالیاتیوکردهاقدامدیرچرابگیردرامالیاتیفرارهایازبسیاریجلویتوانستهمیروشایناگرو

دیرفتکالیاجرایدرچراطرفیاز.استبودهکشورودولتبهبزرگخسارتیکنشدهشناساییوبودههمسنگین
امورسازمانبه56مادهبرابر82سالدرمگر.اندازندمیمودیانگردنبهرااجرامدیریتسوءبعدوشودمیاقدام

زمانردچرا.دهدصورتراالزمقانونیاقداماتوگرفتهرااعتبارفاقدشرکتهایجلویکهبودنشدهتکلیفمالیاتی
.شدخرابمودیانوتولیدسربرآواریهمچونیکبارهبهسالهاازبعدولینشدانجاممهماینخودش
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حالیستدراینواستکردهاشارهوزیرازمجوزاخذوم.م.ق231مادهبهمالیاتیامورسازمانمواردبسیاریدر
مودیهیچبهوبودهمجوزاینفاقدامروزبهتاحتیو1394لغایت1388سالهایهایپروندهبهرسیدگیکه
.استنشدهارائهمجوزاین

ایندرولیباشدمیمالیاتیامورسازمانابزارازدیگریکینیزم.م.قمکرر169مادهپبند2جزءبهاستناد
بانکیتراکنشهایریزنهو1395سالابتدایازو(مالیدوره)ساالنهماندهوگردشجمعبهدسترسیآمدهبند

.1388سالازو

میرسیدگینوعاینتوجهقابلنکاتازیکیاداریعدالتدیوانآراءخصوصدرسازمانوجهیچندرفتار
موراسازمانتوسطبانکیتراکنشهایبهرسیدگیقانونیوجاهتفاقدخصوصدررای50بربالغتاکنونباشد،

موافقحدودیتاکهراییکولینیامدهسازمانهایبخشنامهمتندرآنهاازهیچکداموشدهصادرمالیاتی
.شدابالغوصادر230/97/117شمارهبخشنامهطیسریعاًشدصادرسازمان

سازمانبهداراییواقتصادیاموروزارتازشدهواگذاراختیاراتووظایفوعناوینوزیرانهیات1394سالدر
.استنشدهواگذاروتفویضبانکیتراکنشهایبهدسترسیآندرکهکردابالغمالیاتیامور
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مختلفاشکالهباقتصادیفعالینازبسیاریوکارفرماییانجمنهایصنفی،مجامعبازرگانی،اتاقهایکلیهکنونتا
الح.استشدهرسیدگیآنهااعتراضاداریعدالتدیوانموافقنظربانهایتدروکردهاعتراضخصوصایندر

ازبایدهکاستسوالیکندمیتوجهیبینهادهاوافراداینجملهازکثیریجمعیکبهمالیاتیامورسازمانچرا
.پرسیدداراییواقتصادیاموروزیرومجلسنمایندگانوامورمالیاتیسازمانریاست

واعتباردبایمیکهباشدمیدیگرمودییکهزینهمودییکبرایدرآمدگونههرکشورمالیاتیقانوناساسبر
برالیاتمومستقیمهایمالیاتمطالبهمذکوراحکاماساسبرآیاشود،پذیرفتهمودیازوبررسیآنهایهزینه
حقوقتضیعاینوخیرشکبیاست؟افزودهدیگریمودیاعتباروهزینهبهکنونتامودیانازافزودهارزش
.باشدمیمودیانحقه

بهاداریعدالتدیوان1399/07/15مورخ52200/476شمارهنامهبهاستنادباومواردجمیعبهعنایتبا
.باشدمینونیقاوجاهتفاقدمشکوکبانکیتراکنشهایاساسبرمالیاتیپروندهبهرسیدگیمالیاتیامورسازمان

اینکهبهعنایتباواداریعدالتدیواندادرسیقانون90مادهو11مادهتبصرهبهاستنادبابدانیمنهایتدرو
جاییدرو1395سالازقبلبخصوصبانکیتراکنشهایبهرسیدگیبودنوجاهتفاقدخصوصدرزیادیآرای
.کردجلوگیریآناجرایازوباطلرااحکاماینرویهیکعنوانبهتوانمی،1397سالازقبل

34



35

شماتوجهازتشکربا

شعاعی      رضا 
@rt.shoaei

Shoaei.ikad@gmail.com

09153109941

09135952450


