
 
 

1 
 

 

 

 بررسی مسائل مالیاتی با موضوعجلسه تعاطی افکار گزارش 

 تاریخ:

 32/5/6231 

 ساعت:

 61-61 دوشنبه 

 محل برگزاری: 

 انجمن مدیران صنایع
خانمها فرشته عمارلوئی و فاطمه ناصری پور از زرماکارون، مریم وفایی فرد و فاطمه کندوانی از  حاضرین جلسه:

 لیزینگ اقتصاد نوین و مهسا دربندسری از انجمن صنایع نساجی ایران

مسعود محمدی الموتی و  ،آقایان غالمحسین دائی حسنی، روح اله غیاثی و عظیم هوشیار از شرکت شیشه قزوین

 ،محمدتقی زرار از شرکت الکترونیک افزار آزما ،جاوید صدرائی از شرکت سیمکو ،نیرو پوریا یوسفی از شرکت صبا

گروه صنعتی عبداله ولی پور از مهرداد عجمی از شرکت ایران مس،  ،سجاد کریمی طالب از شرکت کانی کاوان شرق

 بوتان

 رضوان پناهحسین کیارشی،  عبداالمیر ،کرفسیمحمدحسن سوادکوهی، کیومرث  مالیاتی: آقایانوران مشا

 شرح زیر است:و مشکالت مطرح شده به مسائل 

 فروش قسطی
گیرد  یکی از مشکالت بزرگ تولیدکنندگان در رابطه با مالیات آن است که فروش تولیدکنندگان به صورت نقدی انجام نمی 

 شود.  ولی آنها باید در یک بازه زمانی محدود حساب خود را با سازمان امور مالیاتی تسویه کنند که سبب فشار نقدینگی می
فروش اقساطی کاالها از دیگر مشکالت قانون مالیات بر ارزش افزوده است که به کرات توسط بخش خصوصی دیده نشدن 

و تولیدکنندگان مطرح شده است که در قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به فروش نسیه و قسطی کاالها پیش بینی 

بر اساس این قانون، یک فعال اقتصادی باید پس از سه ماه از محل فروش  .نشده و این یکی از نقاط ضعف این قانون است
خود، مالیات بر ارزش افزوده را بپردازد در حالی که ممکن است خود هنوز وصول مبلغ فروش اقساطی کاالی خود را به 

 .سرانجام نرسانده باشد
  

 شرکتهای فاقد اعتبار
ن استناد به قانون یا بخشنامه ای، در سامانه مالیات بر ارزش افزوده اسامی بدو 9831سازمان امور مالیاتی از اواخر سال 

تعدادی از شرکتها را به عنوان فاقد اعتبار اعالم نموده است و عالوه بر اینکه این اعالم در سامانه سازمان امور مالیاتی فاقد 
کر تاریخ به فهرست مذکور اضافه گردیده است تاریخ است به تدریج در سالهای بعد نیز اسامی تعداد دیگری شرکت بدون ذ

و مامورین مالیاتی بدلیل این فقد تاریخ، اعالمهای سازمان امور مالیاتی را عطف به ماسبق نموده اند. که اصلح است اینگونه 
 موارد عالوه بر سامانه سازمان در نشریات کثیراالنتشار نیز به اطالع عموم برسد.

سالهای قبل از اعالم سازمان امور مالیاتی با این شرکتهای به اصطالح فاقد اعتبار معامله حال چنانچه شرکتی حتی در 
داشته، دفاترش را مردود و به تشخیص مالیات از طریق علی الراس درآمد مشمول مالیات اقدام می نمایند، که هر دو عمل 

 خالف است.
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بار بودن معامله با شرکتهای مورد بحث وجود ندارد، به فرض زیرا عالوه بر اینکه اساساً هیچ قانونی در خصوص فاقد اعت
معتبر بودن بخشنامه فوق الذکر، ممیزین محترم مالیاتی باید ضمن رسیدگی به دفاتر )بدون علی الراس(، فقط معامله با این 

 ایند.شرکتها از تاریخ اعالم نام شرکت مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی را فاقد اعتبار تلقی نم
اما ممیزین مالیاتی معامالت قبل از تاریخ اعالم اسامی شرکتهای مزبور بعنوان فاقد اعتبار را نیز قبول ننموده و دفاتر 
بسیاری از شرکتها را به این استناد مردود و مالیات مربوطه را بر اساس علی الراس نمودن درآمد مشمول مالیات محاسبه می 

 انونی مالیات و نتیجتاً ضرر و زیان شرکتها گردیده است.نمایند که موجب مطالبه غیرق
طبق قانون، شرکتها وظیفه احراز هویت طرف معامله را بر اساس کد اقتصادی و روزنامه رسمی یا کد ملی و فاکتور معتبر 

بودن  )حقیقی و حقوقی( دارند، به نظر می رسد تحقیق و تفحص بیشتر جهت احراز کاغذی بودن شرکت، مجهول المکان
آن و امثالهم وظیفه مراجع صادرکننده کد اقتصادی و ثبت شرکتها می باشد و نه شرکتها. چنانچه وظیفه بیشتری متوجه 

 شرکتها می باشد می بایست بر اساس قانون و قبل از انجام معامله اعالم نمایند تا رعایت گردد.
و جعلی باشند، قابل پذیرش نیست بلکه شرط پذیرش،  لبته اگر نام شرکتی در این لیست نباشد و آنها به صورت صوری

 .انجام معامله واقعی است و باید کاالیی ردوبدل شده باشد و تراکنش بانکی و قبض انبار وجود داشته باشد

 

 در خصوص تسویه حساب از طریق سامانه بانکی 741ماده  3تبصره 
داختی قابل قبول مالیاتی که به شیوه تهاتری انجام نشود، از این قانون، پذیرش هزینه های پر 941ماده  8اساس تبصره  رب

به منظور جلوگیری از و  میلیون ریال به باال منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود 05مبلغ 
کنند، حتما پرداخت های بروز مشکالت احتمالی، عالوه بر اینکه خریدار و فروشنده باید به نام خودشان اقدام به معامله 

 .مربوط به معامله را نیز از طریق سیستم بانکی انجام دهند تا به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شود

مالیاتی ل ختی قابل قبوداپری هزینههاش (: »پذیر9814تیر  89های مستقیم )مصوب  قانون مالیات 941ماده  8بق تبصره ط
خت یا دابه پرط به باال منول یا( ر0505550555ن )میلیوه مبلغ پنجاد از وـنشم اـنجی اتهاتره شیوکه به ن ین قانوع اموضو

با توجه به این که مطابق نظریه دفتر فنی و حسابرسی « د.هد بواانکی خوـتم( بـطریق سامانه )سیسآن از جه وتسویه 
شود،  تلقی نمی "سامانه )سیستم( بانکی"مصادیق  های دریافتی از اشخاص دیگر به عنوان سازمان امور مالیاتی کشور چک

 ته است. این موضوع مشکالت جدی را برای مودیان مالیاتی در پی داش
از نظر ادارات مالیاتی، هزینه ای قابل قبول است که خریدار و فروشنده به نام خود اقدام به معامله نمایند و پرداخت های 

شود. در صورتی که این تبصره در تقابل با عرف تجاری قرار گرفته است. زیرا در مربوط نیز از طریق سیستم بانکی انجام 
های دریافتی از مشتریان را با مهر و  ها می توانند برای خریدهای خود، چک عرف تجاری و طبق قانون تجارت، شرکت

و پذیرش خرید و فروش به  امضاء )ظهرنویسی( به طرف دیگر معامله تحویل دهند که با توجه به شرایط اقتصادی موجود
صورت نسیه، بعضاً چک ها با تاخیر و به صورت طوالنی وصول می گردد؛ لذا برای شرکت ها امکان استفاده از چک خود 

 .شرکت، به تنهایی برای معامالت وجود ندارد و باید با بازنگری در این تبصره، راه حلی در این خصوص پیش بینی گردد
ق.م.م، معامله تهاتری، معامله 941ماده  8ابرسی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تبصره طبق نظر دفتر فنی و حس

شود. همچنین، صرفاً پرداخت هزینه های  کاال با کاال )مبادله پایاپای( است که در قبال فروش کاال مابه ازاء تحویل می
انجام شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیات تلقی  میلیون تومان که از طریق سیستم بانکی توسط شرکت 0باالتر از مبلغ 
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می شود و خرید مواد اولیه از طریق خرج چک دریافتی از مشتریان، مطابقت با قانون ندارد. بنابراین دستورالعمل صادره از 

 9.سوی سازمان امور مالیاتی برای فعالین بخش خصوصی مشکالتی را در این زمینه ایجاد کرده است

ق.م.م و امکان خرج کردن  941ماده  8مالیاتی در راستای ایجاد شفافیت در اجرای تبصره  یدستورالعمل میشودپیشنهاد  
 چک مشتریان مطرح شود.

 

 در خصوص معامالت فصلی 761ماده 
ق.م.م ایجاد گردیده و توسط آن،  961این سامانه در راستای ارائه خدمات الکترونیکی دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 

مودیان محترم مالیاتی می توانند نسبت به ثبت و ارسال اطالعات خرید و فروش و همچنین پرداخت بابت قراردادها اقدام 
 نمایند 

ه ارسال اطالعات معامالت فصلی خود از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی با توجه به الزام مودیان مالیاتی ب
قانون مالیاتهای مستقیم، در ابتدای کار این سامانه دچار اشکال بود و فاقد بخش صادرات بود )بدلیل  961موضوع ماده 

نداشته است . در نتیجه امکان ارسال گزارش معافیت صادرات، این بخش پیش بینی نشده بود(، و امکان ثبت صادرات وجود 
 2نیز وجود نداشت. و پرونده برخی از شرکتها به هیاتهای حل اختالف مالیاتی ارسال شده است و دچار جریمه شده اند.

مشکل دیگر در خصوص همین ماده، در مورد گزارش دادن طرفین معامله به این سامانه است. اگر دو طرف معامله )خریدار 
فروشنده( توافق کنند که همزمان به این سامانه گزارش ارسال نکنند، مشکلی نخواهند داشت و فرار مالیاتی اتفاق می افتد و 

و به همین علت بسیاری از شرکتها در فروش دچار مشکل شده اند چرا که خریدار و طرف معامله به محض اینکه مطلع 
شفاف اقدام به ثبت و ارسال اطالعات میکند از خرید امتناع می ورزند و میشود فروشنده از طریق این سامانه و به صورت 

 این امر شرکتهایی را که بصورت شفاف عمل میکنند دچار مشکل کرده است.
 

 

                                                           
های  : با توجه به بررسیمعتقد استغالمحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران و مشاور مالیاتی کمیسیون مالیاتی اتاق ایران  - 1

بازنگری ندارد. چرا که طبق شده در انجمن حسابداران خبره ایران و جامعه حسابداران رسمی ایران به این نتیجه رسیدم که این قانون نیازی به اصالح و  انجام
خوان( و اینترنت بانک است. بنابراین، چنانچه  به معنای پرداخت از طریق چک، دستگاه پوز )کارت« پرداخت از طریق سیستم بانکی»تعریف بانک مرکزی، 

ها نیز مصداقی از  باشد، خرج کردن این چکشرکت ها ثبت شود و قابل ردیابی  ورود و خروج چک دریافتی از اشخاص دیگر در دفاتر قانونی )حسابداری( 
 پرداخت از طریق سیستم بانکی است و هیچ مغایرتی با متن قانون ندارد.

 آمده است:مکرر  961بخشودگی جرایم موضوع ماده در خصوص 14/95/96مورخ  255-14-11بخشنامه  در - 2

جرایمی که مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده  9814-4-89ستقیم مصوب قانون اصالح قانون مالیاتهای م 961ماده  6نظر به اینکه به موجب تبصره 
-4-89قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  961ماده  [ مرتکب شده اند، مطابق مقررات این ماده 9835مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال  961

در ماده اخیر الذکر موضوع غیرقابل بخشودگی بودن جرایم فوق تصریح نشده است لذا  محاسبه، مطالبه و وصول می شود، بنابراین باتوجه به اینکه ] 9814
قانون مذکور قابل بخشوده شدن می  919قانون مالیاتهای مستقیم نیز در اجرای مقررات ماده  9835-99-21مکرر الحاقی مصوب  961جرایم موضوع ماده 

 باشد.
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