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 شناسه
 16/11/96 تاریخ (1)دستور جلسه  -قانون

 عنوان
بررسی مراتب  پیشبنداد ببازبینی مجبرد در ممانعبت از عابت  عاییبت هبای موسسبار  یبر تجباری از جملبه             

 انجمن ها به دییل برهی ماییاتی اعضای آن هاتشکل ها و 

 شرح دستور

اسامی مدیران سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، ، 1394قانون مالیات های مستقیم مصوب  186ماده 3طبق تبصره 

هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر  و شرکتموسسات 

ها که به علت صدور اسناد )صورتحساب( مبتنی بر انجام  و شرکتموسسات یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره 

اند را به همراه مشخصات محکومیت قطعی یافته معامالت غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور

اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین  ها اعالم کند. آنان به اداره ثبت شرکت

برای بدهکاران  (صورتجلسات انتخاب مدیران) ها و موسسات را ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکت

در تخلف صدور اسناد  .نماید منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور مالیاتی

ها موظف است از انجام ثبت  )صورتحساب( مبتنی بر انجام معامالت غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکت

ها و  مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها در هیأت آن شرکت یا موسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت

  سال خودداری کند.موسسات به مدت سه

سرازمان ثبرت اسرناد و امرالک کشرور مکلرف اسرت بانرک         مکررر قرانون مرذکور،     169همچنین براساس تبصرره مراده   

سترسرری نحرروی ایجرراد کنررد کرره موجبررات د هررا را طراحرری و سررامانه اطالعرراتی آن را برره  اطالعررات ثبترری شرررکت

 د.برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آی

 نامره  آیرین  1و مراده  13111قرانون تجرارت مصروب     584مراده  براسراس   انجمرن هرا و تشرکل هرا    الزم به ذکر است  

 موسسررات، در قالرر  2دادگسررتری وزارت 1337 مصرروب تجرراری غیررر موسسررات و تشررکیالت ثبررت اصررالحی

قسرمت انتفراعی و غیرر انتفراعی تقسریم       2، بره   ایرن آیرین نامره   2غیرتجاری به ثبرت مری رسرند و برر اسراس مراده       

سرات غیرر تجراری اعرم از انتفراعی و غیرر انتفراعی، مشرمول حکرم          موس ،شررکت هرا   عرالوه برر   بنرابراین  3می شروند. 

   .ق.م.م می گردند 186ماده  3تبصره 

، ثبرت مجرامع عمرومی و انتخابرات تشرکل هرا در       مسرتقیم  هرای  از قرانون مالیرات   اکنون با عنایرت بره ایرن دو مراده    

سامانه ثبرت شررکت هرا بره صرورت مکرانیزه عملیراتی مری شرود کره بره لحرام وجرود لینرک مرابین سرازمان امرور                  

امکران ثبرت و بره تبرع آن      ،مالیاتی و سازمان ثبرت شررکت هرا، در صرورت وجرود بردهی مالیراتی هرر یرک از اعضرا           

را پررذیر نمرری باشررد و ایررن امررر مشررکالتی  آگهرری روزنامرره رسررمی و ... برررای تشررکل هررا و انجمررن هررا امکرران انتشررار

 ایجاد کرده است. آن ها  برای

                                                           
خواهررد تشررکیالت و مسسسرراتی کرره برررای مقاصررد غیررر تجررارتی تأسرریز شررده یررا بشرروند ازترراریخ ثبررت در دفتررر ثبررت مخصوصرری کرره وزارت عدلیرره معررین  ق.ت:  584مرراده   1

 .کنندمی کرد شخصیت حقوقی پیدا
مقصررود از تشررکیالت و موسسررات غیررر تجررارتی مررذکور در مرراده  دادگسررتری:  وزارت 1337 مصرروب تجرراری غیررر موسسررات و تشررکیالت ثبررت اصررالحی نامرره آیررین 1 مرراده 2

ود اعرم از آن کره   قانون تجارت کلیه تشکیالت و موسسراتی اسرت کره بررای مقاصرد غیرر تجرارتی از قبیرل امرور علمری یراادبی یرا امرور خیریره و امیرال آن تشرکیل مری شر                   584

 د.قصد انتفاع داشته یا نداشته باشموسسین و تشکیل دهندگان 

 اختیررار نماینررد ولرری اتخرراذ عنرراوینی کرره اختصرراص برره تشررکیالت یررا بنگرراه و امیررال آن کررانون ، انجمررن قبیررل از عنرراوینی تواننررد مرری مزبررور موسسررات و تشررکیالت –تبصررره 

 . ممکن نخواهد بوددولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور 
  .شروند  مری  قسرمت  دو بره  نامره  آئرین  ایرن  مقرررات  برا  انطبراق  لحرام  از مزبرور  موسسره  و تجراری: تشرکیالت   غیرر  موسسرات  و تشرکیالت  ثبرت  اصرالحی  نامره  آیرین   2ماده   3

 مرادی  منرافع  جلر   اسرت  ممکرن  آن تشرکیل  از مقصرود  کره  موسسراتی  –ب  . نباشرد  خرود  اعضرا   برین  آن تقسریم  و منرافع  جلر   آن تشرکیل  از مقصرود  کره  موسسراتی  –الف 

 . تقسیم منافع مزبور بین اعضا  خود یا غیر باشد . مانند کانونهای فنی و حقوقی و غیره و
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، ممانعرت از ثبرت فعالیرت تشرکل هرا      انرد  درخواسرت نمروده  شرورای گفتگرو   از دبیرخانره  فعالین بخش خصوصری  لذا 

 اعضای آن ها، مورد بازبینی مجدد قرار گیرد.و انجمن ها ناشی از فعالیت های کاری و تجاری 

ایرادار و مشکالر 

 مطروحه

 باشد:رئوس ایرادات و مشکالت مطرح شده از سوی معترضین به شرح ذیل می

برا   تفراوت کلری  ؛ لریکن  تشکل ها به عنروان موسسرات غیرر تجراری در اداه ثبرت شررکت هرا بره ثبرت مری رسرند           . 1

شخصریت حقیقری افرراد و نماینردگی آن هرا از جانر  شرخ         شرکت ها و موسسرات دیگرر دارنرد؛ بردین معنرا کره       

افررراد و فکرهررای آن هررا در هیررأت مرردیره  ؛ لررذا حقرروقی، مرروثر جهررت حضررور در هیررأت مرردیره تشررکل مرری باشررد  

 ها تغییر یابد.   الزم است تا نوع نگاه به تشکل ها و انجمن و استتشکل ها و انجمن ها حائز اهمیت 

دریافررت مالیررات و برخررورد بررا تخلررف هررای صررورت پذیرفترره از سرروی برخرری مودیرران مالیرراتی برررای فرررار از      . 2

پرداخت مالیرات، مرورد قبرول همره فعرالین اقتصرادی مری باشرد و ایرن یرک امرر بردیهی اسرت کره تردیردی در آن                

مالیرات، حرق دارد وظیفره خرود را انجرام دهرد؛       وجود نردارد. همچنرین سرازمان امرور مالیراتی نیرز در راسرتای  خرذ         

برروز مشرکالت بررای اشرخاص بخرش خصوصری نظیرر تشرکل هرا و انجمرن            لیکن مسیر وصول مالیرات نبایرد سرب    

 است؛ گردد. و غیر انتفاعی ماهیت فعالیت آن ها غیر تجاری ها که

اسرت و ایرن امرر بایرد مردنظر قررار       وسسرات غیرتجراری انتفراعی بروده     هردف قانونگرذار، م  . در زمان تدوین قرانون،  3

 گیرد.

ایرن امکران وجرود نردارد کره       ؛ بنرابراین اقدامات ثبتی شرکت ها به صرورت الکترونیکری و آنالیرن انجرام مری شرود      . 4

  .به صورت کتبی در مورد بدهی مالیاتی افراد، استعالمی از سازمان امور مالیاتی صورت گیرد

دجرره افررزایش مرری یابررد و ایررن درآمررد بایررد از طریررق بخررش خصوصرری   قرروانین بوهررر سررال درآمررد مالیرراتی در . 5

ترامین گرردد، لرریکن هرر زمران از ثبررت صورتجلسرات یرا تغییررر هیرأت مردیره انجمررن هرا، تشرکل هررا و شررکت هررا            

ق.م.م از جملرره  186مرراده  3تبصررره ای پرداخررت مالیررات محقررق نخواهررد شررد؛ لررذا  جلرروگیری گررردد، درآمرردی بررر

 است. قوانین جدید مخل کس  و کار 

و پرولی نردارد ترا بره عنروان مالیرات بره سرازمان          خرود را از دولرت دریافرت نکررده اسرت     بخش خصوصی مطالبات . 6

دولرت بایرد یرا در اجررای قروانین انعطراف نشران دهرد و یرا مطالبرات بخرش خصوصری             بنرابراین  امور مالیاتی بدهرد،  

 پرداخت نماید. را

هررزار شررخ  حقیقرری عضررو هیررأت مرردیره شرررکت هررا و     157ترراکنون  ،طبررق اعررالم سررازمان امررور مالیرراتی  . 7

هررزار نفررر از آن هررا برره تعیررین تکلیررف   60کرره حرردود ثبررت گشررته اندرسررت برردهکاران مالیرراتی موسسررات، در فه

نفررر برردهکار مالیرراتی عضررو هیررأت هررزار  97 در حررال حاضررر پرونررده هررای خررود اقرردام کرررده انررد؛ برره عبررارت دیگررر

 .  مدیره، نمی توانند عضو هیأت مدیره شرکت ها و موسسات دیگر شوند و یا شرکت دیگری را تاسیز نمایند

. امکرران تشررخی  انتفرراعی وغیررر انتفرراعی بررودن، نیازمنررد رسرریدگی برره عملکرررد فعالیررت هررر موسسرره و نیازمنررد  8

مری باشرد کره اداره ثبرت شررکت هرا ایرن امکران را در اختیرار          تخص  رسیدگی به فعالیرت هرای مرالی و مردیریتی     

 ندارد.  

بنری جلسه جمع

مورخ  کارشناسی

19/09/96 

 

در اترراق  19/09/96جلسرره کررارگروه تخصصرری شررورای گفتگرروی دولررت و بخررش خصوصرری در ترراریخ    موضرروع در 

خصوصری اصرفهان، سرازمان     ایران و با حضور نماینردگان اتراق ایرران، اتراق تهرران، شرورای گفتگروی دولرت و بخرش         

، انجمرن شررکت هرای راهسرازی، سرندیکای شررکت هرای سراختمانی، اتحادیره          شررکت هرا   امور مالیاتی، اداره ثبرت 
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ات پیشررنهاد گردیررد مقرررر بحرر  ایررن پایرران در تولیدکننرردگان و صررادرکنندگان فرررش دسررتبافت برگررزار گردیررد.  

 .گردد مطرح گفتگو شورای اصلی جلسه صحن درمعترضین 

 پیشنداد دبیرخانه

 :دارد تصمیم  خذ و بررسی قابلیت خصوصی در دو بخش بخش فعالین مشکالت حل جهت ذیل پیشنهادات

وسرازمان هرای مرردم نهراد کره در قالر  موسسرات غیرتجراری غیرانتفراعی در اداره ثبرت            تشکل هرا و انجمرن هرا    -

 مستینی شوند.  ق.م.م  186ماده  3از حکم تبصره  ،شرکت ها به ثبت رسیده اند

داره ثبرت شررکت هرا، برا نهراد      ابره  و اعرالن غیرتجراری غیرانتفراعی برودن ایرن موسسرات        مرجع تشخی همچنین، 

وزارت صررنعت، معرردن و تجررارت بررا  ، وزارت کررار، وزارت کشررور، ایررران ینظیررر اترراق بازرگررانمعرفرری کننررده آن هررا 

   و یا می باشد.  ،با تشکل های دانشجویی وزارت علوماتحادیه های صنفی اتاق اصناف و 

 3ق.م.م در خصروص انجمرن هرا و تشرکل هرای غیرر انتفراعی بره مردت حرداقل            186مراده   3اجرای حکم تبصرره   -

 متوقف گردد.   سال

 درست مستنرار 

 و مرارک پشتوانه

 584، مرراده 1394قررانون مالیررات هررای مسررتقیم مصرروب    169و  186مرراده 3تبصررره ". مررواد قررانونی برره ویرر ه  1

 مصرروب تجرراری غیررر موسسررات و تشررکیالت ثبررت اصررالحیآیررین نامرره   2و  1، مرراده 1311تجررارت مصرروب  قررانون

 ؛" دادگستری وزارت 1337

شررورای خانرره صررنعت، معرردن و تجررارت ایررران خطرراب برره       22/6/96مررور   99515-20435. نامرره شررماره  2

 گفتگوی دولت و بخش خصوصی؛ 

شررورای گفتگرروی  سررندیکای شرررکت هررای سرراختمانی خطرراب برره  18/09/96مررور   96-57139. نامرره شررماره 3

 دولت و بخش خصوصی؛

خطرراب برره شررورای گفتگرروی سررازمان ثبررت اسررناد و امررالک کشررور  25/09/96مررور   911637/96نامرره شررماره . 4

 دولت و بخش خصوصی. 

گفتگررو خطرراب برره جنرراب آقررای پررور   دبیرخانرره شررورای 18/10/96ص مررور  /9885/27نامرره اسررتعالم شررماره . 5

 ماینده محترم مجلز شورای اسالمی؛ و  ابراهیمی، ن

کمیسرریون اقتصررادی مجلررز خطرراب برره معاونررت قرروانین  30/10/96د مررور  /94633/42. نامرره اسررتعالم شررماره 6

 مجلز شورای اسالمی.  
 


