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 (2دستور جلسه شماره )

 تراکنش به عنوان سند اثبات اصالت معامالت دیارائه رس تیکفابررسی پیشنهاد عنوان : 

 رانیا افتیباز عیصنا هیو اتحاد رانیاتاق ا ستیزطیو مح داریپاتوسعه ونیسیکم مرجع طرح موضوع:

  25/05/1401: تاریخ برگزاری جلسه

 صفحه  4 :جلسهدستور  تعداد صفحات

 شرح موضوع: 

کشور  یاتیزمان امور مالقانون که حسب اعالم سا نیو صاحبان مشاغل موضوع ا یاشخاص حقوق » های مستقیمقانون مالیات 1۶۹ماده الف( به استناد 

له را در خود و طرف معام یاقتصاد انجام معامالت خود صورتحساب صادر و شماره یمکلفند برا شوند،یم یاتینام در نظام مالموظف به ثبت

 ه کنند.معامالت خود را به سازمان مذکور ارائ ستاسناد مشابه درج و فهر ریها، قراردادها و ساصورتحساب

 یصادز شماره اقتااستفاده  ایو  گرانید یخود برا یاز شماره اقتصاد استفاده ایخود و طرف معامله  یعدم درج شماره اقتصاد ایصدور صورتحساب  عدم

انجام  التعدم ارائه فهرست معام نی. همچنشودیم ( مبلغ مورد معامله%2معادل دو درصد ) یامهیمورد مشمول جر معامالت خود، حسب یبرا گرانید

ها ارائه نشده که فهرست آن ی( معامالت%1) درصدکیمعادل  یامهیمشمول جر شودیم نییکه تع ییهاروش قیکشور از طر یاتیشده به سازمان امور مال

 «.باشدیاست، م

فروشان، ز خردها دی)خر رمتشکلیغ یکاالها از بازارها ایقطعات  ه،یمواد اول نیکه با تأم ییهاوکار، باالخص حوزهکسب یهااز حوزه یاریدر بسب( 

از  دیرخ ای ابیخاص و کم ییکاال ایقطعه  دیخاص )خر کنندگاننیجامعه(، تأم نییکنندگان از اقشار پاعرضه ای فروشان، ضایعاتکشاورزان

ر دارند، و...( سروکا افتیقابل باز عاتیضادوم، دست ،یمرجوع یکاالها یآورو جمع دیشهروندان )خر ایکه بازار را در انحصار خود دارد(  یاکنندهنیتأم

 رسید تراکنش ند در اختیار خریدار،سو تنها  است رممکنیطرف تقاضا غ یدر اغلب اوقات برا کنندهنیاز تأمی ملی یا شمارهوش فاکتور فر افتیدر

 است.

تن دهد و  کنندهنیاز تأم ی ملیهو شمار بدون فاکتور دیبه خر ایبنگاه خود،  اتیح یو ادامه ازیرفع ن یکه برا سازدیطرف تقاضا را ناچار م مشکل نیا

 لیعطت دائما ایتا ود را موقخ یدیواحد تول ن،یعدم توان تأم لیبه دل یدر موارد ینظر نموده و حتخود صرف ازین نیاز تأم ای رد،یرا بپذ یو طیشرا

 .دینما

 عبارتند از: زین شودیم لیتحم یتبعات امتناع و استنکاف فروشنده از صدور فاکتور که بر مؤد ریسا

 به طرف تقاضا کنندگاننیبر ارزش افزوده تأم اتیمال لیتحم -1

 .رآمد منصفانه و..منجر به رد دفاتر، محاسبه د یاتیبودن معامله به سازمان امور مال یقیدر اثبات حق یمؤد یهاچالش -2

ا خود ر یواحدها ایگران ناچارند نعتص نیشکل که ا نیبه ا است،دهیمشاهده گرد یبه روشن افتیگران بازصنعت تیامر در فعال نینمود بارز اپ( 

و...  یاتیمال یندهنه مجوز، شرکت، پروقشر کامال فاقد هرگو نیکه ا ندینما اعیابت «فروشعاتیضا»خود را از قشر  یاصل یهانهاده اینموده و  لیتعط

ت به انحاء صالت معامالسناد اثبات ابارنامه به عنوان ا میسلت ایدر سال، اساسا از صدور فاکتور فروش  یتومان اردیلیچند م یهاگردش رغمیهستند و عل

 .ورزندیمختلف امتناع م

فشار به  ای زانیها توسط ممبنگاه یدهایاز جمله رد شدن خر یاتیمال یهایدگیدر رس دهیرا با مشکالت عد افتیامر فعاالن صنعت باز نیا عتایطب
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 ای اتاطالع نیا یاست که مشخصا ارائهمواجه نموده کنندهنیجواز کسب و... متعلق به تأم ،یآدرس، کدپست ،یمل یگر در جهت اعالم شمارهصنعت

 است. رممکنیهر گونه اطالعات اساسا غ یاز ارائه کنندگاننیتأم یو خوددار یسازبا توجه به روش کار، شبکه گر،یاز اشخاص د دیخر

شفاف را  تیفعال ینهیخود هزگران ختم شده، خودبهبر صنعت فروشانعاتیضا شتریوضع موجود صرفا به تسلط هر چه ب یادامه دیتردیب نیهمچن

 وکار و جامعه است.کسب طیحمامر قطعا مخل سالمت  نیکه ا کندیم تیهدا یزیگربه قانون زیرا ن شانیداده و ا شیگران افزاصنعت یبرا

 ،یصاحبان هر گونه حساب بانک تیاز هواحر ،ییقانون مبارزه با پولشو 1۴ماده  ییاجرا نامهنییآ ۶1و  ۶0، ۵۹، ۵۸، ۵۶ ،۵۵، ۵2مواد ی کلیهمطابق ت( 

بنابراین،  پذیرد.صورت ست و باید الزامی ا صاحبان حسابها با و بانک یو اعتبار یموسسات مالمیان  یهمکارآغاز هر گونه  ایحساب از افتتاح  شیپ

دسترسی  این اطالعات و سازمان امور مالیاتی نیز به ها قرار داردبانک اریاختی ملی ایشان در اطالعات هویتی هر صاحب حساب بانکی، از جمله شماره

 دارد. 

 یاکنش هاله از جمله ترواص یو مال یبه اطالعات پول یدگیو رس یبا عنوان نحوه بررس یاتیسازمان امور مال 1۶/۹۹/200بخشنامه  ۹بند مطابق ث( 

 :عبارتند ازصاحب حساب ندارند،  یبرا یدرآمد تیکه اساساً ماه یبانک یهاتراکنش (یبانک

 مورد نظر یشخص حقوق دیبا تائ یو سهامداران اشخاص حقوق رهیمد ئتیه یمربوط به اعضا یبانک یهاتراکنش 

 مرتبط به حق شارژ یو پرداخت یافتیدر 

 (اثبات نشود یاتیآن توسط اداره امور مال یدرآمد تیکه ماه یبه حساب بستگان )در صورت یو پرداخت یافتیدر 

 یافتیدر یبانک التیتسه 

 شخص یهاحساب نیب یانتقال 

 یشرکا در مشاغل مشارکت یهاحساب نیانتقال ب 

 ربطیذ یکارفرما دیبه حساب اشخاص توسط کارفرما با تائ یزیوار یهاتنخواه 

 در  یقوقکه طرف مقابل آن در دفاتر شخص ح یاشخاص حقوق رهیمد ئتیه یسهامداران و اعضا یهاو پرداخت هاافتیدر

 شرکا( منظور شده است. ی)جار یو پرداختن یافتنیدر یهاحساب

 یو پرداخت یافتیدر عهیقرض و ود 

 از جبران خسارت یناش یافتیوجوه در 

 که مربوط به درآمد نباشد یاشخاص در صورت یبانک یهاحساب نیب یانتقال 

 یرآمدد تیاهکه م ی)در صورت یقیکسب و کار اشخاص حق یاشخاص به عنوان واسط با توجه به فضا یو پرداخت یافتیمبالغ در 

 اثبات نشود( یاتیآن توسط اداره امور مال

سر کآن  اتیمال ایا نرخ صفر بمقطوع  اتیمشمول مال ایمعاف  اتیمقررات از پرداخت مال تیبا رعا کنیدارند ل یدرآمد تیکه ماه یبانک یهاتراکنشو 

صوص خدر  یوب مؤدرات مکتاظها رشیعدم پذ یمبنا تواندیمبالغ نم الیبه ر الیر یبند صرف عدم همخوان نیا یاجرا یدر منبع بوده باشد. در راستا

 ت.منظور شده اس اتیقبالً در محاسبه مال کنیدارند ل یدرآمد تیکه ماه یبانک یهاتراکنشو  مذکور باشد یهاتیفعال

ای بوده که وشندهاز فر« خرید»نماید که ماهیت تراکنشی که رسید آنرا در اختیار دارد، بر همین اساس، در شرایطی که خریدار صراحتا اذعان می

 ی ملی وی در دسترس نیست:شماره

بانک طرف حساب فروشنده است و سازمان امور مالیاتی نیز به این اطالعات ی اطالعات هویتی فروشنده در اختیار ی ملی و کلیهشماره -1
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 دسترسی دارد.

ی حساب فروشنده بر اساس رسید تراکنش است، در صورت معامالت فصلی ردیفی برای درج ند در اختیار خریدار شمارهگرچه تنها س -2

 ی ملی برقرار است.و تنها امکان درج شمارهی شبا( خریدار از طرف فروشنده وجود ندارد ی حساب )شمارهشماره

 

گیرد؛ مگر آنکه فروشنده بتواند ادعای است و بر آن مالیات تعلق می« فروش»اهیت تراکنش ورودی به حساب فروشنده، از جنس م -3

یاز نخریدار نیز  آن به تأییدهای بند ث تعریف نماید که قطعا اثبات خریدار را در خصوص ماهیت تراکنش رد نماید و آنرا در یکی از قالب

وسط تیت این امر اید ماهدارد. )به فرض اگر فروشنده ماهیت رقم به ورودی به حساب خود را از جنس بازپرداخت دیون تعریف نماید، قطعا ب

 خریدار نیز تأیید گردد.(

کنند؛ باید بیان ای استفاده میهای اجارهورزند، از حسابع میکتور فروش امتناشود که افرادی که از صدور فاج( با توجه به اینکه بعضا چنین مطرح می

و باید  ای یا در اختیار قرار دادن جساب به شخص ثالث تخلف محرز قانون است، جایی برای توجیه آن نیستهای اجارهداشت که اوال استفاده از حساب

و اشخاص  فاقد شغل یقیخاص حقاش تیسطح فعال نییتع ییل الزامات اجرادستورالعم»هایی چون با آن برخورد مقتضی گردد و ثانیا دستورالعمل

 ظرفیت مناسبی برای حل این چالش هستند.« رفعالیغ یحقوق

ش است، سند تراکنساس بر ا فروشنده یحساب بانک ی، شمارهخریدار اریتنها مدرک در اختدر بسیاری از موارد  نکهیبه ا تیبا عناچ( بنابراین 

صورت  یحوزه است که بتوانند با ارائه نیگران اصنعت یبرا یاژهیفرصت و میمستق یهااتیمکرر قانون مال 1۶۹و  1۶۹مواد  تیاز ظرف یریگبهره

 یهایدگیر رسها، اوال مشکالت خود را دبه حساب یدگیدر رس یاتیسازمان امور مال یو همکار کنندگاننیتأم یکبان یهاحساب یتراکنش و شماره

 نیقطعا ا .ندینما تیاهد یشفاف و قانون تیعالفرا به  کنندگاننیتأم ایحل نموده و ثانورزد در شرایطی که فروشنده از صدور فاکتور امتناع می یاتیمال

 خواهد بود. امعهدر ج یاقتصاد تیو سازمان در بسط شفاف یبرد مود-برد یامر تحقق همکار

العات باط میان اطاز ارت وبر همین اساس، اگر امکانی فراهم آید که برای اطالعات حساب بانکی اشخاص در صورت معامالت فصلی ردیفی افزوده گردد 

لکه با شود، بوکار حل میتنها مشکالت بخش بزرگی از فعاالن کسبشود، نههویتی اشخاص با اطالعات حساب بانکی ایشان در این ردیف بهره گرفته

 چنینحاصل از اجرای  مزایاییابد. بر همین اساس یت غیرشفاف کاهش میگریزی و فعالهای قانونبسط شفافیت و عدالت مالیاتی در کشور، زمینه

 عبارتند از:ی طرح

که از صدور  یکنندگاننیتام یاطالعات حساب بانک یارائهدر  یمود یهمکاربول سند تراکنش به عنوان سند اثبات اصالت معامله: ق -1

ستانی از تده، مالیادر صورت معامالت فصلی، کفایت الزم را داشته، عدالت مالیاتی حاکم ش ورزندیاستنکاف م یرسم تیو فعال فاکتور

 توسط ممیزان مورد قبول قرار گیرد. های بنگاه خریدار نیزغاز شده و هزینههای غیرشفاف آبنگاه

کتور امتناع گانی که از صدور فاکنندنیتأم یلیکشف اطالعات تکم تیلمسئومبنای اطالعات حساب بانکی: کشف اطالعات هویتی بر  -2

 ،یکد مل یمعرف جهت انیو از فشار به مودی خریدار خارج شده از عهدهو...(  تیمجوز فعال ،یآدرس، کد پست ،ی)اعم از شماره مل نمایندمی

 گردد.خوددداری می نکنندگانیتامآن دسته از  یآدرس و کدپست

الرأس کردن( برای مودیانی ی درآمد منصفانه )علیی غیرشفاف: به جای رد دفاتر یا محاسبهکنندهنبیه مؤدی به جای تأمینتخودداری از  -3

های حسابشده توسط مؤدی، به اند، با توجه به اطالعات حساب بانکی ارائهکننده گردیدهکه قربانی عدم صدور فاکتور توسط تأمین

 کنند رسیدگی شود.ر فاکتور امتناع ورزیده و غیرشفاف فعالیت میکنندگانی که از صدوتأمین
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کنندگان در صورت معامالت های بانکی تأمینی حسابکننده: هویت مؤدیانی که در ارائهی برای تأمینمود تیهو یافشاجلوگیری از  -۴

 گیرد.گردد و عملیات به صورت سیستمی انجام میاء نمیکنندگان افشاند، برای تأمینفصلی اقدام کرده

 بندی:جمع

ی و افزودن اصالح قالب صورت معامالت فصل»وکار کشور راه حل و تأکید بر بسط شفافیت و عدالت مالیاتی در فضای کسبفوق  یبا توجه به ادله

ریق زیر پیشنهاد از سه ط« ی شبای اشخاصملی با شماره یباط میان شمارهی شبا به صورت معامالت فصلی و برقراری ارتردیف شماره

 گردد:می

اندن برقراری امکانی جهت خو :های ملیت فصلی و دسترسی بر خط به شمارهی شبا به صورت معامالافزودن ردیف شماره -1

ر صورت معامالت کشور و تکمیل خودکاهای اطالعاتی العات موجود در پایگاهی شبای او از روی اطه بر مبنای شمارهی ملی فروشندشماره

 ترین راه برای حل این مشکل باشد.خطاترین و سریعتواند کمفصلی به این صورت، می

ز مسئولیت این راه حل نی :ی شبای اشخاصی شمارههای ملی از روایجاد پایگاهی عمومی برای دسترسی برخط به شماره -2

اکنون نیز اوال مرسد دارای تبعات امنیتی خاصی باشد، چرا که هی خریدار گذاشته و به نظر نمیی ملی فروشنده را به عهدهاستخراج شماره

 ی شبا پیدا کرد.توان از روی شمارهشخص را می هاست، ثانیا ناماین اطالعات در اختیار بانک

های معامالت تی در رسیدگی به صورتی شبای اشخاص توسط کارشناسان سازمان امور مالیاهای ملی از روی شمارهتکمیل شماره -3

ت به دو افزاید که نسبهای کارشناسان سازمان میاین راه حل تبعات امنیتی احتمالی راه قبلی را هم مدیریت نموده، اما بر وظایف و مسئولیت :فصلی

 تری است.راه قبلی در اولویت پایین

 


