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مقدمه
ــف  ــام وظای ــابداران در انج ــان و حس حسابرس
بــه  موظــف  ترتیــب  بــه  خــود  محولــۀ 
و  آیین  نامه  هــا  ب-  قوانیــن،  الــف-  رعایــت 
ــابداری و  ــتاندارهای حس ــنامه  ها،  ج- اس بخش
حسابرســی هســتند و در واقــع از آنجایــی کــه 
در خصــوص امــر حســابداری و حسابرســی 
قانــون خــاص و ُمدوَّنــی وجــود نــدارد، چنانچــه 
از بــاب مــوردی، قانــوِن مختــص آن وجــود 
حســابداران  و  حسابرســان  باشــد،  نداشــته 
ــی و  ــتاندارهای حسابرس ــاس اس ــد براس مکلفن
حســابداری انجــام وظیفــه کننــد و اســتانداردها 
ــابداری  ــر حس ــون را در اَم ــش قان ــع نق در واق
ســازمان  و  می  کننــد  بــازی  حسابرســی  و 
ــود و  ــنامۀ خ ــاس اساس ــز براس ــی نی حسابرس

رسیدگی تراکنش های مالی

فرهاد حکیمی         غالمرضا رادمهر  

تدوین اســتانداردهای حســابداری و حسابرســی 
اســت. ایــن مــورد هــم طــی بنــد الــف مــادۀ 95 
ــد و  ــر تأیی ــرح زی ــه ش ــوب 1380 ب ق.م.م مص
تأکیــد شــده اســت: )الــف: صاحبــان مشــاغلي 
ــه ثبــت  ــف ب ــون ُمکلّ ــه موجــب ایــن قان کــه ب
ــه  ــر روزنام ــود در دفات ــغلي خ ــاي ش فعالیت  ه
ــد  ــتند، بای ــارت هس ــون تج ــوع قان و کل موض
دفاتــر و اســناد و مــدارك مربــوط را بــا رعایــت 
اصــول و موازیــن و اســتانداردهاي پذیرفته  شــده 

ــد(. ــداري کنن ــابداري نگه حس
در چنیــن شــرایطی و در قوانیــن مالیاتــی، قبــل 
از ســال 1394 در صــورت بُطــان دفاتــر مــؤدی 

ســه حالــت وجــود داشــت:
الــف- مــؤدی براســاس مــوارد مذکــور در مــادۀ 
ردی دفاتــر موضــوع آیین  نامــه تحریــر دفاتــر 
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مــادۀ 95 ق.م.م محکــوم بــه ردی دفاتــر 
می  شــد.

ــن  ــت اصــول و موازی  ب- براســاس عــدم رعای
و اســتانداردهای پذیرفته  شـــده حســـابداری 
مــادۀ 95 ق.م.م(  الـــف  بنــد  )موضـــوع 

ــد. ــام می  ش ــدگی اع ــابل رسیـ غـیرقـ
ــدارك  ــناد و م ــۀ اس ــدم ارائ ــت ع ــه عل  ج-ب
درآمــدی )از قبیــل فاکتــور رســمی، صــورت 
ــتقیماً  ــرارداد( مس ــکاری و ق ــت پیمان وضعی

ــد.  ــر می  ش ــردودی دفات ــمول م مش
از ســه حالــت فــوق دو حالــت اول بنابــر 
ــام  ــادۀ 97 ق.م.م اع ــه م ــد س ــت بن رأی هیئ
می  شــود و مــورد ســوم هــم مســتقیماً توســط 

ــد. ــدام می  ش ــی اق ــوران مالیات مأم
بــه هــر حــال حسابرســان در اجــرای اســتاندارد 
شــمارۀ 230]5[ مکلفنــد گــزارش خــود )مثــًا 
ــی( را  ــای مال ــه صورت  ه ــبت ب ــر نس اظهارنظ
مســتند کننــد و در ایــن خصــوص بــر اســاس 

اســتاندارد مذکــور:
- ماهیت و اهداف مستندات حسابرسی

ــا  ــۀ آنه ــه در تهی ــی ک ــتندات حسابرس - مس
الزامــات ایــن اســتاندارد و الزامــات ویــژۀ 
ــده  ــت ش ــوط رعای ــتانداردهای مرب ــایر اس س

باشــد، شــواهد زیــر را فراهــم می کنــد:
الــف- شــواهد پشــتوانه نتیجه گیــری حســابرس 
در خصــوص دســتیابی بــه اهــداف کلــی 

ــابرس، و حس
طبــق  حسابرســی  انجــام  شــواهد  ب- 
اســتانداردهای حسابرســی و الزامــات قانونــی 

مربــوط. مقرراتــی  و 
عمدتــاً  حسابرســان  توســط  مستندســازی 
انجــام  حسابرســی  کاربرگ  هــای  طریــق  از 
می  شــود کــه توضیــح آن بــه شــرح زیــر اســت

:]33[

كاربرگ حسابرسی
حرفــۀ  کار  ابــزار  حسابـــرسی،  کـــاربرگ 
حسابـــرسی اســت؛ حسابـــرسان روش  هــای بــه 
ــده،  ــام ش ــای انج ــده، آزمون  ه ــرده شـ ــار ب کـ
ــت  ــج بدس ــده و نتای ــع  آوری ش ــات جم اطاع
آمــده در طــول اجــرای عملیــات حسابرســی را 

می  کننــد. مســتند  کاربرگ  هــا  در 
ارتباطــی  حلقــۀ  حسابرســی،  کاربرگ  هــای 
بیــن مــدارك حســابداری صاحبــکار و گــزارش 
حسابرســان اســت و کلیــۀ کارهــای انجــام 
شــده توســط حسابرســان را مســتند و گــزارش 
ــای  ــد. کاربرگ  ه ــه می  کنن ــان را توجی حسابرس
اطاعــات  کلیــۀ  حــاوی  بایــد  حسابرســی 
مطلوبیــت  دربــارۀ  اظهارنظــر  بــه  مربــوط 
ارائــۀ صورت  هــای مالــی صاحــب کار باشــد 
و می  توانــد بــه شــکل ثبــت اطاعــات روی 
ــر  ــا دیگ ــی ی ــط الکترونیک ــم، ضب ــذ، فیل کاغ

ــد. ــابه باش ــای مش ابزاره

انواع كاربرگ  ها
ــکلی  ــبتاً مش ــرگ  ها کار نس ــدی کاربـ طبقه    بن
اســت. بــا ایــن حــال، کاربـــرگ  های تهیه شـــده 

طبقه  بنــدی  زیــر  گروه  هــای  در  می  تواننــد 
شــود:

1- کاربرگ  های عمومی 
2  - کاربرگ نهایی

3 - کاربرگ  های اصلی
4- کاربــرگ اصاحــات پیشــنهادی و تعدیــات 

طبقه  بنــدی
5- کاربرگ  های تفصیلی

6 - کاربرگ تجزیه و تحلیل
7 - کاربرگ صورت مغایرت
8 - کاربرگ  های محاسباتی

9- مدارك مؤید

مدارك مؤید
ــدارك  ــه م ــر رســیدگی ب ــاوه ب حسابرســان ع
ــتم  های  ــی سیس ــکار و بررس ــابداری صاحب حس
حســابداری و کنترل  هــای داخلــی آن، مــدارك 
تشــریحی دیگــری را نیــز بــرای اثبــات صحــت 
و  مالــی  صورت  هــای  در  منعکــس  مطالــب 
ــد،  ــردآوری می  کنن ــود گ ــزارش خ ــه گ توجی
بــه این  گونــه مــدارك اصطاحــاً مــدارك مؤیــد 
ــه می  شــود. نســخه  ای از صــورت جلســات  گفت
ــنامه  ــره، اساس ــت مدی ــی و هیئ ــع عموم مجام
آیین  نامه  هــا  شــرکت،  ثبــت  مــدارك  و 
و  خریــد  قراردادهــای  دســتورالعمل  ها،  و 
فــروش، قراردادهــای وام، قــرارداد انتشــار اوراق 
مشــارکت، تأ  ییدیه  هــای دریافتــی از بـــانك، 
ــۀ  ــرکت، تأییدی ــی ش ــل حقوق ــۀ وکیـ تأییدی
مـــدیران و نظایر آنهـــا، نمونـــه  هایی از مـدارك 

ــؤید است. مـ
می  شــود  ماحظــه  کــه  همان  گونــه 
تأییدیه  هــای دریافتــی از بانــك کــه جــز مدارك 
رســمی و تهیــه شــده در خــارج از مؤسســه بــه 
ــدارك  ــن م ــه مهمتری ــد از جمل ــاب می  آی حس
مؤیــد هســتند و آن پاســخ  هایی اســت کــه 
ــده  ــام ش ــتعام انج ــل اس ــان در مقاب حسابرس
ــت  ــی دریاف ــورد خاص ــوص م ــك در خص از بان
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. می  کننــد

صورت  حساب )كارت( بانک
جدولــی چاپــی اســت کــه توســط شــعبۀ بانکی 
کــه صاحــب حســاب در آن حســاب دارد، صــادر 
شــده و شــامل ریــز وجــوه دریافتــی و پرداختــی 
صاحــب حســاب بــه ترتیــب تاریــخ اســت و در 
هــر مرحلــه از جملــه آخریــن مقطــع زمانــی که 
ــده حســاب را  صورت  حســاب صــادر شــده، مان

نمایــش مــی دهــد.
ــرای حسابرســان  ــرد ایــن صورت  حســاب ب کارب
ــتند(  ــابرس هس ــم حس ــی ه ــوران مالیات )مأم
ایــن اســت کــه اوالً )بــا فــرض نبــودن صــورت 
در  شــده  داده  نمایــش  مانــدۀ  مغایــرت( 
ــه در  ــت ک ــی اس ــاً رقم ــاب دقیق ــورت حس ص
ــش  ــد نمای ــۀ بای ــی و ترازنام ــای مال صورت  ه
داده شــود. ثانیــاً نظیــر بــه نظیــر ورود و خــروج 
ــه  ــد ک ــش می  ده ــاب را نمای ــه حس ــوه ب وج
نشــانگر ایــن اســت کــه همــان ارقــام بایســتی 
در دفاتــر بــه ثبــت رســیده باشــد کــه در 
ایــن صــورت می  توانــد بخــش وجــوه نقــد 
ــد.  ــب کن ــا تکذی ــد ی ــی را تأیی صورت  هــای مال

ــوان  ــان به عن ــرای حسابرس ــرل آن ب ــذا کنت ل
مــدرك مؤیــِد صورت  هــای مالــی بســیار حائــز 

ــت. ــت اس اهمی

تراكنش  های بانکی
ــه نظــام  ــادۀ 1 آیین  نام ــد )د( از م ــق بن طب
ــك  ــش، ی ــی]23[: تراکن ــداری الکترونیک بانک
پیــام1  الکترونیکــی کــه بنــا بــه تقاضــای 
مشــتری در یکــی از درگاه  هــای ارائــه خدمــات 
بانکــی نظیــر خودپــرداز و یــا پایانــه فــروش2، 
ایجــاد و بــه شــبکه الکترونیکــی بانکی3 ارســال 

می  شــود.
بــا تصویــب قســمت 2 بنــد پ مــادۀ 169 
مالیات  هــای  قانــون  اصاحّیــۀ  در  مکــرر 
بــه  دسترســی   ،1394 مصــوب  مســتقیم 
ــی  ــه طــور کل ــای بانکــی ب صــورت تراکنش  ه
بــه وجــود آمــد و بنابرایــن عمــًا مشــکل عــدم 
ــط  ــی توس ــاب )کارت( بانک ــۀ صورت  حس ارائ
ــی در  ــای بانک ــد. تراکنش  ه ــل ش ــؤدی ح م
حقیقــت همــان صورت  حســاب )کارت( بانکــی 
اســت. بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن ســنِد رســمی4 
ــون و از  ــه موجــب قان ــکاء، اوالً ب ــًا قابل  ات کام

ــی  ــوران مالیات ــه مأم ــزی ب ــك مرک ــق بان طری
ــك  ــعبۀ بان ــؤدی و ش ــه م ــود ن ــل می  ش واص
ــت  ــند، قابلی ــن س ــاً ای ــاب، ثانی ــب حس صاح
اِعمــال محاســبات، مثــًا حــذف ارقــام ســبك 
)مثــًا زیــر 150 میلیــون ریــال(، گزارش  گیــری 
و ماننــد ایــن را دارد و ثالثــاً بیشــتر بــه شــکل 
ــه کاغــذی( اســت  الکترونیکــی )مثــًا  CD( )ن
کــه در هــر حــال کوچکتریــن خللــی بــه اعتبار 

آنهــا وارد نمی  کنــد.
ــه  ــه ب ــا توج ــز ب ــران نی ــی ای ــام حقوق در نظ
ــی را  ــش بانک ــد تراکن ــی، بای ــتندات قانون مس

ســند بــه شــمار آورد ]13[.

مالیات بر تراكنش  های بانکی
ــك  ــی ی ــای بانک ــر تراکنش  ه ــات ب ــۀ مالی کلم
ــی  ــه خوب ــد ب ــه بای ــت ک ــوم اس ــتباه مرس اش
ــوء  ــن س ــکات ای ــده و از مش ــنا ش ــا آن آش ب
تفاهــم پرهیــز کــرد و ایــن کــه اصــوالً تراکنــش 
ــا  ــاال بـ ــه ح ــت ک ــی نیس ــۀ مالیات ــی پای بانک
ــات  ــوان مالی ــت عن ــی را تحـ ــوان مالیات آن بت
ــه  ــرد، ب ــت ک ــی دریاف ــنش  های بانک ــر تراکـ ب
عبــارت دیگــر چــه قبــل از قانــون 1394 
ــت  ــوان دریاف ــی به عن ــد آن، تکلیف ــه بَع و چ
ــه وجــود  ــی ب ــش بانک ــۀ تراکن ــر پای ــات ب مالی
ــدن  ــا بوجــود آم ــاً ب ــده اســت. بلکــه صرف نیام
مــادۀ 169 مکــرر ق.م.م دسترســی بــه صــورت 
ــور  ــه ط ــه ب ــاد جامع ــی آح ــاب  های بانک حس
قانونــی بــه وجــود آمــده و تســهیل شــده اســت 
و دیگــر نیــازی بــه همــکاری مؤدیــان در ایــن 

ــدارد.  ــود ن ــه وج زمین
ــی  ــای بانک ــتن تراکنش  ه ــرِف داش ــا ص ــا آی ام
مؤدیــان منجــر بــه دریافــت و مطالبــۀ مالیــات 
خواهــد شــد؟ جــواب ایــن ســؤال بســیار مهــم 

اســت و در پاســخ آن بایــد گفــت کــه:
ــمول  ــطۀ مش ــن واس ــؤدی بدی ــه م اوالً چنانچ
ــرد  ــات عملک ــات، مالی ــود آن مالی ــات ش مالی
ــادۀ  ــت م ــا رعای ــرد ب ــم عملک ــات متم ــا مالی ی
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157 ق.م.م خواهــد بــود. بــه بیــان دیگــر 
ســایر  ماننــد  هــم  بانکــی  تراکنش  هــای 
ــان در دو  ــه از مؤدی ــِی واصل اطاعیه  هــای مالیات

ــت: ــرح اس ــد مط بُع
الــف- اطاعــات مربــوط بــه فعالیت  هــای پولــی 
مــؤدی کــه بنــا بــه اظهــار مــؤدی جنبــۀ مالــی 
و تجــاری دارنــد و بنابرایــن در دســته  بندی 
ــن  ــت و ممک ــد گرف ــرار خواهن ــتانی ق مالیات  س
اســت مشــمول مالیــات باشــند و ممکــن اســت 
مشــمول مالیــات نباشــند. مثــًا دریافــت و 
پرداخــت وجــوه حاصــل از فعالیت  هــای تجــاری 
اشــخاص، مشــمول مالیــات عملکــرد آنــان 
ــی و  ــوه پرداخت ــل وج ــود و در مقاب ــد ب خواه
دریافتــی آنــان در مقابــل خریــد و فــروش ملــك 

ــود. ــات عملکــرد نخواهــد ب مشــمول مالی
ــی  ــای پول ــه فعالیت  ه ــوط ب ــات مرب ب- اطاع
مــؤدی کــه بنــا بــه اظهــار مــؤدی جنبــۀ مالــی 
و تجــاری ندارنــد و بنابرایــن در دســته  بندی 
ــت و  ــواهند گرفـ ــرار نخـ ــانی قـ ــات ستـ مالی
مشـــمول مالیـــات نیســتند. مثـــًا وجوهــی که 
ــه و  ــف محول ــت وظای ــاختمان باب ــت س مدیری
ســاکنین  از  ســاختمان  جــاری  هزینه  هــای 
یــا مثــًا  دریافــت و پرداخــت می  کننــد و 
وجوهــی کــه کارکنــان یــك مجموعــه در قالــب 
تنخواه  گــردان دریافــت و پرداخــت می  کنــد.

ثانیــاً قانون  گــذار در تبصــرۀ 3 مــادۀ 147 ق.م.م 
مصــوب 1394 قبولــی هزینه  هــای بالــغ بــر 
50/000/000 ریــال را بــا داشــتن ســایر شــروط 
ــت  ــای 147 و 148 ق.م.م، پرداخ ــاد ماده  ه مف
ــرده اســت  ــام ک ــی اع ــه از سیســتم بانک هزین
ــش  ــکاری تراکن ــام در بده ــن اق ــه ای و چنانچ
ــخ وجــود نداشــته باشــد از  بانکــی و در آن تاری
ــی  ــول مالیات ــل قب ــای غیرقاب ــه هزینه  ه جمل

تلقــی خواهــد شــد.
ثالثــاً صـــورت تراکنـــش  های بانـــکی فی  نفســه 
مــدرك مؤیــد اســت و بــه تنهایــی مثبــت 
ــه  ــی ک ــت و در صورت ــزی نیس ــی چی ــا منف ی

مــؤدی در مقـــابل آن اسنـــاد و مدارکـــی ارائــه 
دهـــد )در واقــع اِقــرار کنند5( مأمـــور مالیاتـــی 
)بنابرایـــن بــا اِقــرار نـَـه ِصــرف وجــود تراکنــش 
بانکــی( می  توانــد نســبت بــه آن اظهارنظــر 
ــی  ــش بانک ــتناد تراکن ــه اس ــع ب ــد و در واق کن
ــود و  ــخگویی می  ش ــت پاس ــؤدی درخواس از م
ایــن بزرگ  ترین نقش تراکـــنش بانـــکی اســـت 
ــا ســایر  ــش ب ــم  ترین تفاوت  هایـ و یکــی از مهـ
ــی  ــز اســت. درصورت ــی نی ــای مالیاتـ اطاعیه  ه
ــات  ــوم اطاع ــه  ها، عمـ ــایر اطاعیـ ــه در س ک
دریافـــتی را می  تــوان مســتقیماً مشــمول و 
ــن  ــال ای ــرد و ح ــات ک ــمول مالی ــا غیرمش ی
ــی  ــن خاصیت ــی از چنی ــای بانک ــه تراکنش  ه ک
برخــوردار نیســت. امــا اگــر چنانـــچه مــؤدی در 
دســـترس نباشــد، حضور پیدا نکند و پاســـخگو 
نشـــود )تراکنش  هــای بانکــی نامشــخص6(، 
ســؤال مهــم ایــن اســت کــه کــدام مــادۀ 
ــمولیت آن بســتانکاری  ــر ُش ــی تکلیفــی ب قانون
تراکنــش بانکــی بــر عهــدۀ مأمــور مالیاتــی قــرار 
ــادۀ  ــرۀ 3 م ــاف تبص ــی برخ ــت؟ یعن داده اس
ــی  ــر عدم  قبول ــی ب ــم قانون ــه ُحک 147 ق.م.م ک
هزینه  هــای بــاالی 50/000/000 ریــال کــه 
ــده را  ــی درج نش ــش بانک ــکاری تراکن در بده
ــت  ــابه و در جه ــور مش ــه ط ــرده، ب ــادر ک ص
معکــوس ایــن ُحکــم و تحــت هــر شــرایطی در 

بســتانکاری تراکنــش بانکــی، چنیــن ُحکمــی 
ــدارد. ــود ن وج

رابعــاً عنـــوان کــردن قواعــد حقـــوقی همچون 
ــدام، الِضــرار و... تمامــاً رویه  ایــی اســت کــه  اِق
صرفــاً قصــد توجیــه ایــن خــاء را داشــته و از 
ــون  ــِح قان ــر نَصِّ  َصری ــد مهم  ت ــن قواع ــۀ ای هم
ــده  ــز قاع ــد نی ــان قواع ــد هم ــت و در بُع اس
ــر  ــد دیگ ــی( قاطــع قواع ــی المدع ــه عل )البین
ــور  ــه مأم ــه چنانچ ــر ک ــن تعبی ــه ای ــت. ب اس
مالیاتــی خواســته باشــد بــرگ تشــخیص )ادعا 
ــادۀ 2377   ــرای م ــد، در اج ــادر کن ــه( ص نام
ــاً گــزارش  ــرگ تشــخیص و طبع ــن ب ق.م.م ای
ــی و  ــناد کاف ــدارك و اس ــد از م ــۀ آن بای پای
ــه در  ــد ک ــده باش ــل ش ــه تکمی ــل موج دالی
غیــر ایــن صــورت خالــی از اِشــکال نیســت و 
ایــن نشــانگر قاطــع بــودن قاعــده البینــه علــی 

المدعــی اســت.

بخشنامه
بخشــنامه8 عبــارت اســت از تعلیــم یــا تعلیمات 
ــه  ــی ک ــورت کتب ــه ص ــت و ب ــی و یکنواخ کل
از طــرف مقــام اداری بــه مرئوســین بــرای 
ــا  ــون ی ــول و طــرز تطبیــق قان ــه َمدل ارشــاد ب
ــون  ــف قان ــد ُمخال ــه داده شــود و نبای آیین نام
ــل اســتناد  ــه باشــد. بخشــنامۀ قاب ــا آیین نام ی
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نیســت و فــی حــد ذات، منشــأ  در دادگاه 
ــدی نیســت و در صــورت  حــق و تکلیــف جدی
ــه آن  ــد ب ــا آیین نامــه نبای ــون ی ــا قان ــارض ب تَع
ــده  ــد ایجادکنن عمــل کــرد. بخشــنامه نمی توان
ــن  ــه همی ــد و ب ــدی باش ــف جدی ــق و تکلی ح
دلیــل مســتند رأی دادگاه قــرار نمی گیــرد 
آن  بــه  نمی تواننــد  نیــز  دعــوا  اصحــاب  و 
ــه  ــه می شــود ک ــن رو گفت ــد. از ای اســتناد کنن
بخشــنامه ها همیشــه جنبــۀ اعامــی داشــته و 
همیشــه شــارح اســت، نه مؤســس؛ و بخشــنامۀ 
جایگاهــی در سلســله مراتــب قانــون در معنــای 
عــام آن، نــدارد و از منابــع حقــوق به شــمار 
نمــی رود و ایــن کــه گاه در طبقه بنــدی قوانیــن، 
نبایــد  می کننــد،  ذکــر  هــم  را  بخش نامــه 
ــم شــود کــه بخش نامــه نیــز  موجــب ایــن تََوهُّ
قانــون اســت. جایگزیــن شــدن بخشــنامه ها بــه 
جای قانون بـــه اصـــل تفکـــیك قـــوا در قـانون 
اسـاســـی خـدشـه وارد مـــی  کند و نـمـی تـوان 
درقـالـــب بخـشنامـه قـانـون وضـــع کرد]35[.

آیین  نامه
الف( مقرراتی که مقـــامات صاحیـــتدار مانـــند 

وزیـــر یا شهـــردار و غیـره َوضـــع و در َمعـرض 
اجـــرا می  گــذارد خــواه هــدف آن تســهیل 
اجــرا و تشــریح قانونــی از قوانیــن موضــوع 
ــاً  ــه اساس ــد ک ــواردی باش ــواه در م ــد خ باش
قانونــی وضــع نشــده اســت. در همیــن مــورد، 
ــت.  ــده اس ــتعمال ش ــم اس ــه ه ــظ نظامنام لف
ــررات را ُحکــم  ــه مق ــوق اســام این  گون در حق
می    گفتنــد و آن را در مقابــل َشــرع بــه کار 

می  برنــد.
ــت  ــارت اس ــنامه عب ــا نظامـ ــه9 ی ب( آیین  نام
از مقـــررات کلـــی که توســـط مراجع اجـــرایی 
ــی و  ــف اجرای ــراء وظای ــور اج ــه منظ ــون ب قان
تحقــق بخشــیدن بــه آنهــا وضــع شــده باشــد 
پارلمــان  مصــوب  آیین  نامه  هــای  شــامل  و 
نمی  باشــد )آیین  نامه  هــای مصــوب پارلمــان 
ــه معنــی اَعــم کــه  ــون ب داخــل در مفهــوم قان
ــت  ــان اس ــی پارلم ــات کل ــۀ مصوب ــامل کلی ش

می  شــود(.
آیین  نـــامه بــه ایــن معنــی مفـــهوم عامــی دارد 
کــه جــز قـــانون )یعنــی مصوبــات پارلمــان( و 
بخـــشنامه همـه چیـــز را شامـل است و مفهوم 
تصویب  نامــه از تحــت آن خــارج نیســت و 

ــت. ــن اس ــه همی ــت آیین  نام ــی درس معن
ــه  ــن ک ــه ای ــت ب ــوط اس ــه من ــار آیین  نام اعتب
اوالً مغایــر قانــون عــادی نباشــد ثانیــاً تکالیــف 

ــد ]3[. ــردم ایجــاد نکن ــرای م ــدی ب جدی

رســیدگی مالیاتــی تراكتش  هــای بانکــی 
در عمــل

الف- رسیدگِی سنواِت َقبل از 1395
ادارات امــور مالیاتــی و مأمــوران مالیاتــی اقــدام 
ــراِی  ــِخ اج ــِل از تاری ــنواِت قب ــه رســیدگی س ب
ــا از  ــد و گوی ــون )1395( می  کنن ــۀ قان اصاحی
ایــن بابــت مفــاد مــادۀ 281 ق.م.م کــه تاریــخ 
بــه صراحــت عنــوان  را  اجــرای اصاحیــه 
کــرده اســت، قاطــع نبــوده و آنــان بایــد بــرای 
ــاس  ــی، براس ــان مالیات ــرور زم ــری از م جلوگی
مربــوط  بخشــنامه  های  و  جدیــد  اصاحّیــۀ 
ــت  ــن باب ــه از ای ــد. ک ــته  ای کنن ــدام شایس اِق
آرای متعــددی مبنــی بــر اِشـــکال بــر ایــن رویۀ 
سازمـــان مالیاتــی وارد آمـــده که برخــی از آنها 

بـــه شــرح زیــر اســت:
ــت اداری طــی رأی  ــوان عدال 1- شــعبۀ 15 دی
شــمارۀ 211 مــورخ 99/2/20 بــه شــمارۀ 

.]11[ پرونــده 981163/15 
2- شــعبۀ 3 )14 ســابق( دیــوان عدالــت اداری 
ــه  ــورخ 99/2/18 ب طــی رأی شــمارۀ 550 م

ــده 1483435 ]10[. شــماره پرون
ــی رأی  ــت اداری ط ــوان عدال ــعبۀ 4 دی 3- ش
شــماره 2337 بــه شــمارۀ پرونــده 980876 

.]12[
4- از همــه مهمتــر هیئــت تخصصــی اقتصادی، 
مالــی و اصنــاف دیــوان عدالــت اداری طبــق 
ُحکــم شــمارۀ 97000131 مــورخ 97/6/27 

]31[ بــه شــرح زیــر:
)نظــر بــه ایــن کــه دســتورالعمل مــورد بحــث 
در راســتاي ضابطه  انــگاري نحــوۀ رســیدگی 
بــه تراکنش  هــاي بانکــی و ایجــاد رویــه و 
جلوگیــري از تشــّتت رســیدگی در هیئت  هــاي 
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حــل اختــاف مالیاتــی بــوده و محاســنی 
ــردش  ــی از گـ ــرض مالیات ــع تع ــون رف همچ
بیــن حســاب  هاي واحــد یــك مــؤدي و درآمــد 
ــان  ــرور زم ــت م ــز رعای ــردن آن و نی ــی نک تلق
مالیاتــی و همچنیــن اقدامــات قانونــی از تاریــخ 
قانــون  اصاحیــۀ  اجرایــی  )زمــان   95/1/1
مذکــور( داشــته و صراحتــی مبنــی بــر تســري 
ــته  ــه گذش ــون ب ــۀ قان ــاص اصاحی ــکام خ اح
ــکایت  ــورد ش ــتورالعمل م ــن دس ــدارد. بنابرای ن
ــی  ــن و شــیوه  هاي اجرای ــن حکــم مقن در تبیی
آن بــوده لــذا خــاف قانــون و خــارج از اختیــار 
ــون  ــادۀ 84 قان ــد ب م ــتناد بن ــه اس ــوده ب نب
ــت  ــوان عدال ــی دی ــن دادرس ــکیات و آیی تش
اداري مصــوب 1392 رأي بــه رد شــکایت صــادر 

و اعــام می  کنــد.(
کــه بــه وضــوح بــه معنــای عــدم کاربــرد 
دســتورالعمل بــرای ســنوات قبــل 1395 اســت 
ــه  ــت عطــف ب ــه عل ــاً ب ــم عمدت ــل آن ه و دلی
ماســبق نشــده قانــون موضــوع اصــل 169 
ــی11 و  ــون مدن ــادۀ 4 قان ــی10 و م ــون اساس قان

ــت. ــان اس ــاب بابی ــِح ِعق ــدۀ ُقب قائ

ب- رســیدگی از ســال 1395 تــا ســاِل قبــِل از 
ســاِل جــاری

ــد: اوالً  ــت دارن ــت اهمی ــنوات از دو جه ــن س ای
قبــل ســال 97 در اجــرای مــاده 106 ق.م.م 
روش محاســبه مالیــات، روش رســیدگی بــه 
ــد از  ــرأس( اســت و بَع ــزوم علی  ال ــر )و ِعندالُل دفات
ــۀ 1394،  ــاده در اصاحی ــان م ــرای هم آن در اج
روش محاســبه مالیــات از طریــق ســوددهی 
فعالیــت اســت کــه روش اجرایــی آن در مــاده 41 
آیین  نامــه مــاد  ۀ 219 ق.م.م تبییــن شــده اســت. 
ثانیــاً همچنــان رســیدگی بــه تراکنش  هــای 
ــم  ــب متم ــاً در قال ــنوات عمدت ــن س ــی ای بانک
مالیــات و در اجــرای مــاده 157 ق.م.م معنــا و 

ــد. ــدا می    کن ــوم پی مفه
بــه هــر جهــت در ایــن مقطع مشــکل َعــدم َعطف 
بــه مآســبق نشــدن مالیــات و قائــده ُقبــِح ِعقــاب 
بِابَیــان و امثالهــم وجــود نداشــته و مالیات  هــای 
محاســباتی کامــاً ُمــرِّ قانــون بــوده و از صحــت و 

اصالــت برخــوردار هســتند. بــا همــه ایــن اوصاف 
چنــد نکتــه همچنــان در ایــن مقطــع مــورد نظر 

بایــد َمــدِّ نظــر قــرار گیــرد.
جنــس بخشــنامه شــمارۀ 200/99/16 مــورخ 
99/2/31 بــر قائــده بُرهــان ُخلــف نهــاده 
شــده اســت. در ایــن بخشــنامه ضمــن اعــام 
ــودی  ــه خ ــی ب ــای بانک ــه تراکنش  ه ــن ک ای
خــود مالــی و درآمــدی نبــوده و آن بایــد 
ــای  ــاء حالت  ه ــعی در اِحص ــود، س ــات ش اثب
متفــاوت بســتانکاری تراکنش  هــای بانکــی 
ــده  ــوارد مان ــا م ــه در انته ــه  ای ک ــه گون دارد ب
ــن  ــه ای ــد ک ــی می  کن ــد تلق ــوان درآم را به عن
روش در محاکــم قضایــی َمســموع نیســت. 
مثــًا مســموع نیســت کــه گفتــه شــود چــون 
شــب نیســت، پــس حتمــاً روز اســت )شــاید 
بامــداد یــا شــامگاه باشــد(، چــون مــرد نیســت 
پــس حتمــاً زن اســت ) شــاید خنثــی باشــد( و 
یــا چــون الــف و ب و ج نیســت پــس د اســت 
)شــاید هـــ یــا و باشــد(. بلکــه روش مطلــوب، 
ارائــه مســتقیم بینــِۀ روشــن و قطعــی اســت و 
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لــذا بــا فــرار به جـــلو و پریـــدن از این مشـــکل 
قانـــونی و نیــز بــرای تحـــکیم کام، اول در پــی 
اَخِذ اِقـــرار از مـــؤدی رفتـه و آن را ماك عمـل 
قــرار می  دهــد و ســپس در صــورت فقــدان 
ــپس  ــق و س ــه تحقی ــف ب ــوران را ُمکلَّ آن مأم

ــد. ــات می  کن ــبه مالی محاس
در ایــن مجــال نکتــۀ مهــم ایــن کــه چنانچــه 
مــؤدی کتبــاً اِقــرار بــه اَخــذ درآمــد کنــد خــود 
بــه خــود بــا رعایــت مــادۀ 157 ق.م.م مشــمول 
ــه تراکنـــش  ــازی ب ــواهد شــد و نی مالیــات خـ
بانکــی و امثالهــم وجــود ندارد. همچـــنین ایـــن 
ــق و  ــه تحقی ــف ب ــاتی مکل ــوران مالیـ ــه مأم ک
ــه  ــی ب ــن اتفاق ــًا چنی ــده  اند، عم ــی ش بررس
بــاد فراموشــی ســپرده شــده و در صــورت عــدم 
ــی  ــش بانک ــودن تراکن ــدی ب ــات غیردرآم اثب
توســط مــؤدی در هر حــال و مســـتقیماً و بدون 
تحقیـــقات الزم، مشمـــول مالیــات می  شـــوند. 
یعنی در این صـــورت تراکنـــش بانکی مدرکـی 
ــر  ــه ه ــود. ب ــی می  ش ــد( تلق ــه مؤی ــه )ن مثبت
ــد  ــی می  مان ــؤال باق ــن س ــان ای ــت همچن جه
ــکوت  ــا س ــور و ی ــدم حض ــورت ع ــه در ص ک
مــؤدی چگونــه مأمــور مالیاتــی از روی تراکنــش 
بانکــی پِـــی بــه کســـب درآمد بـُـرده و مـــالیات 
را محـــاسبه می    کنــد؟ لــذا از این جهت عمـــوم 
گزارشــات تنظیمــی مخــدوش می  باشــند و 
ــی  ــش بانک ــرد تراکن ــد ک ــد تأکی ــدداً بای مج
صرفــاً مــدرك مؤیــد هســت نــه مــدرك مثبــت 
ــر اســاس  ــه ب ــی اســت ک ــور مالیات ــن مأم و ای

ــه  ــه ارائ ــف ب ــده البینــه علــی المدعــی ُمکلَّ قائ
مــدرك َمحَکمــِه پَســند اســت کــه در هــر حال 

ــن مــدرك نیســت. تراکنــش بانکــی ای

ج- رسیدگی از ساِل جارِی به بَعد
ــق  ــِل تََعمُّ ــاِق قاب ــز دو اتف ــع نی ــن مقط در ای
بوجــود می  آیــد. اوالً براســاس نامــۀ شــمارۀ 
معــاون   99/9/29 مــورخ  270/16373/ص 
ــور  ــازمان ام ــی س ــای مالیات ــرم فناوری  ه محت
ــه  ــی ب ــش بانک ــه تراکن ــی ب ــی دسترس مالیات
ــا  ــع و ب ــه موق ــتمی، ب ــر، سیس ــب راحت  ت مرات
قابلیت  هــای بــه مراتــب بیشــتر راه  انــدازی 
ــًا  ــر اصـ ــرف دیگ ــانیاً از طـ ــد شــد و ثـ خواه
بحث محاسبـــات متـــمم مالیـــات منتـفی بوده 
و هــر آنچــه محاســبه خواهــد شــد مربــوط بــه 
ــی  ــان حقوق ــرد و مشــاغل مؤدی ــات عملک مالی
ــن مقطــع  ــذا در ای ــود و ل و حقیقــی خواهــد ب
مــا بــه یــك بُلــوغ در رســیدگِی بــه موقــع نائــل 
ــاء  ــدداً خ ــفانه مج ــا متأس ــد. ام ــم ش خواهی
قانونــی ُمتکــی بــر اصــل برائت12همـــچنان 
وجـــود داشته و محاســـبات را خالـــی از اِشکال 
نخواهــد کــرد )حتــی ایــن ایــراد در ســایر 

ــت(. ــده اس ــد ش ــز تأکی ــن13 نی قوانی

جمع  بندی و پیشنهادات
ــا  ــات و ی ــته مالی ــر رش ــترش ه ــط و گس بس
رونــدی  مالیات  هــا  در  اساســی  اِصاحــات 
زمــان بَــر و انــرژی بَــر بــوده و در پیــچ و 

ــی حــوادث شــناخته و  ــد طوالن ــن رون خــم ای
ــارز آن  ــۀ ب ــد. نمون ــروز می  کن ــناخته  ای بُ ناش
بســط و گســترش مالیــات ارزش  افــزوده اســت 
ــد از شــاید بیــش  ــه آن بع ــراً اصاحی ــه اخی ک
ــرم  ــس محت ــب مجل ــه تصوی ــه ب ــك ده از ی
شــورای اســامی رســید و بــه ایــن زمــان بایــد 
مراحــل قبــل کــه شــاید قریــب بیســت ســال 

ــرد. ــه ک ــرد را اضاف ــان ب زم
ــص،  ــق، تفح ــر، تحقی ــامل فک ــد ش ــن رون ای
مطالعــه، مباحثــه در خصــوص شــرایط اِصــاح 
ــه  ــد ک ــد می  باش ــات جدی ــیس مالی ــا تأس ی
ــه از  ــك الیح ــب ی ــورد در قال ــس از آن، م پ
طریــق ســازمان امــور مالیاتــی و توجیــه وزارت 
متبــوع در هیئــت محتــرم وزیــران طــرح و بــه 
ــع  ــس )و بالتب ــم مجل ــا تقدی ــد ت ــد برس تأیی
ــیون  ــل کمیس ــی مث ــیون  های تخصص کمیس
اقتصــادی و نیــز مرکــز پژوهش  هــای مجلــس( 
ــای  ــچ و خم  ه ــدن پی ــپری ش ــا س ــا ب ــود ت ش
تصویــب قانــون، مجــوز عملیاتــی کــردن ایــن 
نــوع اصــاح یــا تأســیس اخــذ مالیــات جدیــد 
)قانونــی بــودن مالیــات( گرفتــه شـــود و از همه 
ــاِد  ــمل آح ــامل و عکس  العـ ــر تعـ ــا مهمت آنه
جامعــه بــا ایــن نــوع مالیــات اســت به  گونــه  ای 
ــد  ــه همانن ــل جامع ــه عکس  العم ــه چنانچ ک
پیش  بینــی نباشــد در آن صــورت خروجــی 
ــی  ــا پیش  بین ــول ب ــق معم ــده طب ــت آم بدس
ــاد  صــورت گرفتــه، ممکــن اســت اختــاف زی
ــب  ــه عواق ــر ب ــگاه منج ــی گه ــته و حت داش

ــز بشــود. ــوار دیگــری نی ناگ
بــر  تکیــه  اساســی  حــل  راه  بنابرایــن 
پایگاه  هــای تحلیــل دادۀ مالیاتــی14 اســت کــه 
ضمــن جمــع  آوری تمامــی اطاعــات از جملــه 
ــی،  ــف مالیات ــع مختل ــی از مناب ــات ناش اطاع
اقــدام بــه داده  کاوی15 و تحلیــل اطاعــات16   

خواهــد کــرد]32[.
رســیدگی  و  دریافــت  جهــت  هــر  بــه 
تراکنش  هــای بانکـــی، حاصــل ســعی و تــاش 
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چندیــن دهــۀ مدیــران و کارکنــان خــدوم 
ــه  ــی کشــور اســت و آن ب ــور مالیات ــازمان ام س
تصویــب مــادۀ 120 قانــون برنامــۀ پنجم توســعۀ 
اقتصــادی و اجتماعــی ]24[ و نیز دســـتورالعمل 
ــاز  ــی ]30[ ب ــان مالیات ــاعات مؤدی ــادل اطـ تب
ــه جهــت وجــود مســائلی کــه  می  گــردد، کــه ب
اخیــراً عــرض شــد هنــوز از پختگــی و قــوام الزم 
ــت.  ــی اس ــد اصاحات ــوده و نیازمن ــوردار نب برخ
ــدور  ــا ص ــد ب ــر می  رس ــه نظ ــات ب ــن اصاح ای
بخشــنامه و امثــال ایــن اجرایــی نخـــواهد شـــد 
و بنابرایــن پیشـــنهاد می  شــود جهـــت حـــل و 
ــل مطــرح شــده، حــل  ــل اساســی مسـائـ فصـ
ــب  ــه آن در قال ــیدگی ب ــل رس ــئله و شکـ مس
مــاده  ای یــا تبصــره  ای در متن قانون آورده شـــود 
و در همـــین الحاقــی، مجـــوز صــدور آییـــن  نامۀ 
ــازمان  ــه س ــی ب ــای بانک ــیدگی تراکنش  ه رس
ــق،  ــن طری ــه بدی ــود ک ــی داده ش ــور مالیات ام
مــورد مســتقیماً و بــدون واســطه و بــدون ابهــام 

ــد. ــد ش ــل خواه ــرح و ح مط
بـــه نظر می  رســـد یکی از بهتـــرین مکـــان  های 
ــل  ــی، ذی ــن الحاق ــیس ای ــرای تأس ــمکن ب مـ
تبصــرۀ 3 مــادۀ 147 ق.م.م مصــوب 1394 
ــد آورده  ــرۀ 4 می  توان ــام تبص ــه ن ــد و ب می  باش
ــث  ــی بح ــرۀ 3 کنون ــه در تبص ــن ک ــود. ای ش
ــد  ــال و تأیی ــون ری ــاالی 50 میلی ــای ب هزینه  ه
ــرایط؛  ــده و ش ــی آم ــای بانک آن در تراکنش  ه
مهیــای عنــوان رســیدگی بــه بســتانکاری ایــن 

تراکنش  هــا اســت.
ــرح  ــه ش ــنهادی ب ــرۀ پیش ــن تبص ــع مت در واق

ــود: ــرح ش ــد مط ــر می  توان زی
ســازمان امــور مالیاتــی کشــور می  توانــد جهــت 
ــاس  ــی براس ــای بانک ــه تراکنش  ه ــیدگی ب رس
ــاه از  ــت شــش م ــرف مهل ــه ظ ــه  ای ک آیین  نام
ــن کــرده و  ــن تبصــره، تدوی ــب ای ــخ تصوی تاری
ــر امــور اقتصــادی و دارایــی  پــس از تأییــد وزی
و تصویــب نهایــی هیــأت دولــت، اجرایــی 
ــان مربوطــه مراجعــه کننــد  ــه مؤدی می  شــود ب

و مالیات  هــای حقــه و قانونــی دولــت را بــا 
ایــن  ماده  هــای 157 و 229  مفــاد  رعایــت 

ــد.  ــول کنن ــه و وص ــون مطالب قان
ــه  ــن ب ــی، از ای ــره الحاق ــن تبص ــب ای ــا تصوی ب
بعــد اساســاً و لزومــاً تراکنش  هــای بانکــی، 
دیگــر مدرکــی مؤیــد نبــوده و به نوعــی مــدرك 
مثبــت تلقــی می  شــود و دیگــر قانون  گــذار 
عالمــاً فــارغ از تفســیر َمضیــق و محـــدود قانــون 
از قـــائده الَبینــه َعلـــی الُمدعــی به قـــائده اقدام 
ُرجعـــت کــرده و ایـــن حکــم را صــادر می  کنــد 
ــی  ــه و به نوع ــن رفت ــر از بی ــائل اخی و کل مس
در  گرفــت.  خواهــد  صــورت  شفاف  ســازی 
ــگاه آن و  ــی و جای ــث آیین  نامه  نویس ــن بح ضم
نیــز قانونــی بــودن مالیــات نیــز پوشــش خواهــد 
یافــت و بــا رویکــردی اِرشــادی و تَنبیهــی 
مؤدیانــی کــه بــه هــر نحویــی پاســخگو نیســتند 
ــام  ــون و انج ــن قان ــه تَمکی ــل ب ــن عم ــا ای را ب

ــد. ــاب می  کن ــی ُمج ــف قانون تکالی

پی  نوشت  ها:
تجــارت  قانــون  مــادۀ 2  الــف  بنــد  در   -1
پیــام  داده  اســت:  آمــده   ]22[ الکترونیــك 
واقعــه،  از  هرنمــادی   ،)Data Message(
ــایل  ــا وس ــه ب ــت ک ــوم اس ــا مفه ــات ی اطاع
ــد  ــای جدی ــا فناوری  ه ــوری و ب ــی، ن الکترونیک

ــردازش  ــا پ ــره ی ــال،دریافت، ذخی ــد، ارس تولی
. د می  شــو

2- Electronic Fund Transfer (EFT) - Point 
of Sale (POS) 

3- Electronic Banking Network 

4- مــادۀ 1287 قانــون مدنــی]26[ : ســند 
رســمی عبــارت از اســنادی اســت کــه در ادارۀ 
ثبــت اســناد و امــاك و یــا دفاتر اســناد رســمی 
ــوران رســمی در حــدود  ــایر مأم ــزد س ــا در ن ی
صاحّیــت آنهــا، طبــق مقــررات قانونــی تنظیــم 

شــده باشــند.
5- مــادۀ 1259  قانــون مدنــی ]26[ مقــرر 
ــی  ــه حق ــار ب ــارت از اخب ــرار عب ــی  دارد: اِق م

ــود. ــرر خ ــه ض ــر و ب ــرای غی ــت ب اس
6- Unspecified Banking Transactions - UBT

7- مــادۀ 237 قانــون مالیات  هــای مســتقیم 
]19[: بــرگ تشــخیص مالیــات بایــد بــر اســاس 
مأخــذ صحیــح و متکــي بــه دالیــل و اطاعــات 
ــه  ــه کلی ــود ک ــم ش ــوي تنظی ــه نح ــي و ب کاف
ــل از  ــاي حاص ــوط و درآمده ــاي مرب فعالیت  ه
آن بــه طــور صریــح در آن قیــد و بــراي مــؤدي 
ــرگ تشــخیص  روشــن باشــد. امضاکننــدگان ب
ــل و ســمت خــود را در  ــام کام ــد ن ــات بای مالی
بــرگ تشــخیص بــه طــور خوانــا قیــد کننــد و 
ــۀ  ــرگ تشــخیص و نظری مســئول مندرجــات ب
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خــود از هــر جهــت خواهنــد بــود و در صــورت 
ــات  ــخیص مالی ــوۀ تش ــؤدي از نح ــتعام م اس
مکلفنــد جزئیــات گزارشــي را کــه مبنــاي 
صــدور بــرگ تشــخیص قــرار گرفتــه اســت بــه 
مــؤدي اعــام کننــد و هر گونــه توضیحــي را در 

ــه او بدهنــد. ایــن خصــوص بخواهــد ب
8- Circular

9- Regulations

10- اصــل 169 قانــون اساســی ]18[: هیــچ فعلی 
یــا تــرك فعلــی بــه اســتناد قانونی کــه بعــد از آن 

وضــع شــده اســت جــرم محســوب نمی شــود.
ــون  ــر قان ــی ]26[: اث ــون مدن ــاده 4 قان 11-  م
ــه  ــبت ب ــون نس ــت و قان ــه اس ــه آتی ــبت ب نس
ــه در  ــن ک ــر ای ــدارد مگ ــر ن ــود اث ــل خ ماقب
خــود قانــون مقــررات خاصــی نســبت بــه ایــن 

ــد. ــده باش ــاذ  ش ــوع اتخ موض
12- اصــل 37 قانــون اساســی ]18[: اصــل، 
برائــت اســت و هیچ کــس از نظــر قانــون مجــرم 
شــناخته نمی شــود، مگــر ایــن کــه جــرم او در 

دادگاه صالــح ثابــت گــردد.
ــی  ــن دادرســی مدن ــون آیی ــادۀ 197 قان 13- م
]21[ : اصــل برائــت اســت. بنابرایــن اگــر کســی 
مدعــی حــق یــا دینی بــر دیگری باشــد بایــد آن 
را اثبــات کنــد، در غیــر ایــن صــورت بــا ســوگنِد 

خوانــده حکــم برائــت صــادر خواهــد شــد.
14- Tax Database Analysis
15- Data Mining

16- Information Analysis
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