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چکیده
نظر به سياست های كالن اقتصادی مبنی بر كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی )به عنوان مهم ترین 
منابع درآمدی دولت( و افزایش درآمدهای مالياتی، برخورد قاطع با پدیده فرار مالياتی به مهم ترین 
اهداف اقتصادی، اجتماعی و سياسی دولت تبدیل گردیده است. استفاده از كارت بازرگانی اشخاص 
دیگر به عنوان یکی از شگردهای فرار مالياتی در زمره جرائم مالياتی می باشد كه مقنن در ماده 274 
اصالحيه اخير قانون ماليات های مستقيم به جرم انگاری آن پرداخته است. علی رغم گام مثبتی كه 
قانونگذار با این اقدام در راستای مبازره با یکی از مهم ترین جرائم مالياتی برداشته است ليکن حسب 
مطالعات و پژوهش های به عمل آمده، در عمل برخورد با مرتکبين جرم موصوف، مراجع اجرایی، 
نظارتی و قضایی را با چالش ها و ابهاماتی مواجه نموده است. از جمله مهم ترین این چالش ها رعایت 
نکردن موازین قانونی در صدور و تمدید كارت های بازرگانی، سهل انگاری در بررسی قابليت ثبت 
شركت، عدم آشنایی تخصصی دستگاه قضایی با فرآیندهای مالياتی )قوانين و بخشنامه ها(، عدم 
تشکيل دادسرا و دادگاه ویژه مالياتی )تا كنون(، فقدان آگاهی مؤدیان و همچنين وجود موانع جدی 

در اعالم جرم می باشد. 
واژه های کلیدی: جرائم مالياتی، كارت بازرگانی، سياست های تقنينی و اجرایی

   rey.ame1982@gmail.com ،)1 . دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی، مدرس دانشگاه، )نویسنده مسئول
asgharisamira67@gmail.com،2 . کارشناس ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه عالمه طباطبائی

 majdabadi.farzane@gmail.com ،3. کارشناس ارشد فقه اسالمی و حقوق جزا، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی
alipoor.hosein1349@gmail.com ،4. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسالمی



پژوهشنامه مالیات/شماره چهل و سه )مسلسل 91(، پاییز 361398

1- مقدمه
ماليات یکی از عمده ترین منابع درآمدی دولت است كه در راستای اجرای سياست های اقتصادی 
و همچنين بهبود رفاه اجتماعی ابزاری مؤثر و كارآمد محسوب می گردد. علی رغم این امر، وصول 
درآمد های مالياتی در قياس با سایر درآمدها همواره با موانعی روبرو بوده است، از جمله این موانع 

پدیده فرار مالياتی می باشد.
منظور از فرار مالياتی هرگونه تالش غير قانونی مؤدیان به منظور پرداخت نکردن ماليات می باشد كه 
منجمله آن عدم ارائه اطالعات الزم درمورد عواید و منافع مشمول ماليات به مقامات مسئول است. 
متأسفانه فرار مالياتی به شيوه ها و شگردهای مختلفی رخ می دهد كه از جمله این شگردها می توان 

به موارد ذیل اشاره نمود:
- حساب سازی و ارائه دفاتر غيرواقعی )دارا بودن دو دفتر(.

- عدم ابراز درآمد واقعی از سوی مؤدیان به قصد فرار )كتمان درآمد(.
- خودداری فعاالن اقتصادی از اعالم فعاليت شغلی به سازمان امور مالياتی كشور.

- خرید و فروش فاكتورهای صوری.
- ارائه متقلبانه اسناد صورت های مالی، اظهارنامه های مالی و مالياتی به مراجع رسمی ذی ربط.
- عدم ثبت معامالتی كه ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی براساس مقررات الزامی است.

- خودداری از ارائه اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پيش بينی شده در 
مقررات.

- تبانی با مأموران مالياتی در جهت كاهش یا عدم پرداخت ماليات واقعی.
-  خودداری افراد مشمول ماليات بر ارزش افزوده از نام نویسی در نظام ماليات بر ارزش افزوده.

- جعل گواهی ها و اوراق مالياتی و قبوض بانکی پرداخت ماليات.
- عدم وجود اطالعات شفاف در گردش وجوه بانکی اشخاص و مؤدیان مالياتی.

- عدم شفافيت در ارائه اطالعات معامالت از سوی اشخاص ثالث و بنگاه های اقتصادی. 
- سوء استفاده از كارت بازرگانی اشخاص دیگر.

لذا با عنایت به اینکه سوء استفاده از كارت بازرگانی اشخاص دیگر توسط فرصت طلبان یکی از اهرم 
های فرار مالياتی در سالهای اخير بوده است و نظر به اهميت برخورد قاطع با مرتکبين و ایجاد نظام 
اقتصادی كارآمد مبتنی بر پرداخت ماليات در مقابل هرگونه كسب درآمد، در مقاله حاضر ضمن بيان 
مفهوم كارت بازرگانی و شرایط اخذ آن و همچنين بررسی و تحليل چالش های تقنينی و اجرایی 
موجود، راهکارها و پيشنهاداتی را در راستای اصالح و بهبود وضعيت موصوف كه منجر به نيل به هدف 

مقنن می گردد، مطرح نموده ایم.
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2- تعریف کارت بازرگانی1
كارت بازرگانی مجوزی است كه به موجب ماده )3( قانون صادرات و واردات مصوب 1372/04/02، 
دارنده آن چه شخص حقيقی باشد چه شخص حقوقی، می تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در 
عرصه واردات و صادرات كاال كند. این تجارت از ثبت سفارش و ترخيص كاال تا واردات از مناطق آزاد، 

حق العمل كاری در گمرک و صادرات كاالهای مجاز را دربر دارد.2
3- انواع کارت بازرگانی 

1-كارت بازرگانی تجاری: بر اساس تعریف گمرک،كارت بازرگانی مجوزی است كه دارنده آن چه 
شخصی حقيقی باشد چه شخصی حقوقی، می تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات 
و صادرات كاال كند. این تجارت از ثبت سفارش و ترخيص كاال تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل 

كاری در گمرک و  صادرات كاالهای مجاز را دربردارد. 
2-كارت بازرگانی خدماتی: كارت بازرگانی خدماتی، برای اشخاص حقوقی كه مجوز سرمایه گذاری با 
زمينه فعاليت خدماتی دارند صادر می شود. پر واضح است دارندگان این كارت تنها در زمينه فعاليت 

خود می توانند كاال وارد نمایند.
3-كارت بازرگانی موردی: این كارت تنها برای اشخاص حقيقی و حقوقی كه برای یک بار خواهان 

ترخيص كاالهای خود باشند صادر می گردد.
4-كارت بازرگانی توليدی/صنعتی: این نوع كارت، برای اشخاص حقوقی كه دارای مجوز سرمایه 
گذاری با زمينه فعاليت توليدی هستند صادر می شود. دارندگان این كارت می توانند فقط تجهيزات 

كارگاهی و مواد اوليه مورد نياز توليد خود را وارد نموده و پس از توليد صادر نمایند.
4- اهداف دریافت گنندگان کارت بازرگانی

كارت بازرگانی عمدتاً با سه هدف عمده توسط اشخاص حقيقی و حقوقی اخذ می گردد: 
1-بازرگانانی كه هدف اصلی آنان صادرات و واردات كاال از مبادی قانونی كشور می باشد.

2-  افرادی كه جهت سهولت در مسافرت و اقامت به سایر كشورها، اقدام به اخذ آن می نمایند.
3-  افرادی كه با استفاده از كارت بازرگانی اقدام به اخذ تسهيالت می نمایند و یا در قبال مبالغ ناچيز، 
آن را در اختيار دیگران قرار می دهند. این در حاليست كه حسب مفاد تبصره 4 و بند 3 ماده 10 
آیين نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، دارندگان كارت بازرگانی حق واگذاری آن به غير 

برای استفاده از مزایای كارت بازرگانی را ندارند.

1. Commercial Card
2. چالش های نظام مالیاتی ایران با کارت بازرگانی، تعاون و پیله وری، معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل، دفتر پژوهش و برنامه ریزی، 

سال 1394-1393، ص1.
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5- شرایط اخذ كارت بازرگانی
و  سال 1373  مصوب  واردات  و  صادرات  مقررات  اجرایی  نامه  آیين   )10( ماده   )2( بند  براساس 
اصالحات بعدی آن، شرایطی به منظور اخذ كارت بازرگانی توسط اشخاص حقيقی و حقوقی پيش 

بينی گردیده است كه ذیاًل به آن اشاره می نمایيم:
5-1- اشخاص حقیقي ایراني

1- داشتن حداقل سن بيست و سه سال تمام.
2 - داشتن برگ پایان خدمت نظام وظيفه یا برگ معافيت براي آقایان.

تبصره: صدور كارت بازرگانی برای دارندگان برگ معافيت موقت فقط در مدت اعتبار برگ معافيت 
موقت بالمانع است.

3- داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه 
تبصره: اشخاص حقيقی و حقوقی زیر از ارائه مدرک موضوع جزء مذكور معاف می باشند:

1- دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، كشاورزی، معدنی و خدمات فنی و مهندسی و خدمات 
فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( از مراجع ذی ربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور 

پروانه.
2- ارائه كنندگان مدرک مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعاليت در زمينه تجارت با تشخيص 

اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی ایران و تعاون مركزی جمهوری اسالمی ایران.
4- داشتن محل كسب یا موقعيت اداری اعم از ملکی یا استيجاری دارای شناسه رهگيری به نام 
شركت یا یکی از سهامداران عمده )برای اشخاص حقوقی( و داشتن محل كسب با موقعيت اداری اعم 

از ملکی یا استيجاری دارای شناسه رهگيری )برای اشخاص حقيقی(1.
تبصره: برای احراز این شرایط بازدید از محل و ارائه مدارک مثبته و حسب مورد تأیيد اتاق های 

بازرگانی، صنایع و معادن ایران و تعاون مركزی جمهوری اسالمی ایران الزامی است.2
5- داشتن دفاتر قانوني و ارائه اظهارنامه ثبتي.

6- داشتن حساب جاري در یکي از شعب بانکهاي داخلي و داشتن گواهی عدم چک برگشتی در 
سيستم بانکی كشور، رفع اثر از چک های برگشتی پس از استعالم از بانک مركزی جمهوری اسالمی 

ایران.
7- عدم اشتغال تمام وقت و همچنين رابطه استخدامي با وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و قواي سه 

گانه.

1. اصالحیه ماده )10( آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1397 )موضوع تصویب نامه شماره 49751/ت55549 ه 
مورخ 1397/04/21 هیأت وزیران(.

2.  همان منبع.



39 چالش های استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر در نظام حقوق مالیاتی ایران...

8- عدم ورشکستگي به تقصير و تقلب.
9- نداشتن محکوميت مؤثر كيفري.

10- ارائه گواهی اداره امور مالياتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتيب پرداخت بدهی مالياتی قطعی 
شده موضوع ماده 186 قانون ماليات های مستقيم مصوب 1366 و اصالحيه های بعدی آن.1

11- داشتن گواهی حضور و موفقيت در دور های توجيهی.
تبصره1: گذراندن دوره آموزشی تخصصی آشنایی با تجارت فرا مرزی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و كشاورزی ایران و تعاون ایران برای دریافت كارت بازرگانی توسط اشخاص حقيقی و نمایندگان 
مسئول از سوی اشخاص حقوقی الزامی است. دوره مذكور حداقل به مدت شانزده ساعت حاوی 
سرفصل های مشتمل بر آثار حقوقی و مالی استفاده از كارت بازرگانی، آشنایی با مقررات صادرات و 
واردات، ماليات، امور گمركی، مبارزه با قاچاق كاال و ارز، سياست های ارزی بانک مركزی جمهوری 
اسالمی ایران، اخالق كسب و كار، اینکو ترمز، اعتبارات اسنادی، قانون تجارت و سازمان ها و نهادهای 
داخلی و بين المللی مرتبط با تجارت یا برخی عناوین دیگر به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت 
می باشد. دوره مذكور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بين المللی با تأیيد وزارت 

صنعت، معدن و تجارت قابل تغيير می باشد.
تبصره2- دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته های تخصصی ذی ربط، از شمول این حکم مستثنی 
می باشند. شيوه نامه مربوط شامل تعداد ساعات دوره و سر فصل مباحث و رشته های ذی ربط به 
پيشنهاد مشترک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تأیيد وزیر 

صنعت، معدن و تجارت ابالغ خواهد شد )همان منبع(.
5-2- اشخاص حقیقي غیر ایراني

1-  داشتن كليه شرایط مقرر براي اشخاص ایراني به استثناي برگ پایان خدمت وظيفه یا برگ 
معافيت.

2 – داشتن پروانه كار و اقامت معتبر.
3 – عمل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ایرانيان مقيم آن كشور. 

در موارد خاص كه صدور كارت بازرگاني بدون توجه به عمل متقابل كشور متبوع متقاضي به تشخيص 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت داشته باشد، وزارت مذكور مي تواند مجاز بودن صدور كارت 
بازرگاني براي این قبيل متقاضيان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگاني وصنایع ومعادن 

ایران اعالم نماید.

1. ماده 186 قانون مالیات های مستقیم: صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف 
مراجع صالحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد 

و درصورت عدم رعایت این حکم مسئوالن امر نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. 
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5-3- اشخاص حقوقي )اعم از اینکه تشکيل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکيل آنها در خارج ازكشور 
بوده و سپس در ایران به ثبت رسيده باشند(:

1- مدیر عامل شركت باید داراي شرایـط مقـرر در بندهاي )1-1-2( - )2-1-2( - )3-1-2(- )2-
1-7( - )2-1-8( - )2-1-9( - )2-1-11( و حسب مورد )2-2-2( - )2-2-3( آیين نامه اجرایی 

قانون مقررات صادرات و واردات نيز باشد.
2- مدیران عامل شركتهاي تعاوني، شركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت و توسعه 
مقررات  قانون  اجرایی  نامه  آیين   )7-1-2( جزء  محدودیت  مشمول  مصوب 1358  ایران،  صنایع 

صادرات و واردات خواهند بود.
3- مدیران شركتهاي دولتي، شركتهاي متعلق به نهادهاي انقالبي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت 
صنایع  كه حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتي یا نهاد ذي ربط صادر شده باشد، از ارائه گواهي 

موضوع بند )2-1-9( آیين نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات معاف خواهند بود.
 2-3-4- شركتها باید واجد شرایط مقـرر در اجزای )2-1-4(- )2-1-5( - )2-1-6( - )2-1-8( و 

)2-1-10( آیين نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات باشند.
تبصره: كارت بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یاد شده به نام شركت صادر می گردد.

6- ماليات كارت بازرگانی
دارا بودن كارت بازرگانی به تنهایی منجر به وضع ماليات نمی گردد بلکه درآمد حاصل از رویدادهای 
مالی صورت گرفته براساس كارت بازرگانی مبنای تشخيص و مطالبه ماليات خواهد بود. این امر 
در ارتباط با اشخاص حقيقی بر اساس درآمد مشمول ماليات طبق نرخ ماده 131 قانون مالياتهای 
مستقيم1و برای اشخاص حقوقی وفق مفاد ماده 105 قانون مذكور 25% درآمد مشمول ماليات محاسبه 
و اخذ می گردد.2شایان ذكر است دارندگان كارت های بازرگانی باید ماليات علی الحساب واردات قطعی 
كاال را به ميزان 4 درصد مجموع ارزش گمركی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه های گمركی 

1 . ماده 131 قانون مالیات های مستقیم: نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ 
جداگانه ای می باشد به شرح زیر است:

- تا میزان پانصد میلیون )500,000,000( ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ پانزده درصد )%15(.
- نسبت به مازاد پانصد میلیون )500,000,000( ریال تا میزان یک میلیارد )1,000,000,000( ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ 

بیست درصد )%20(.
- نسبت به مازاد یک میلیارد )1,000,000,000( ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ بیست و پنج درصد )%25(.

تبصره- به ازای هر ده درصد )10%( افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات 
سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه 

بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعالم شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
2. ماده 105قانون مالیات های مستقیم : جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف 
در ایران یا خارج  از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع  غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که 

طبق  مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات  به نرخ بیست و پنج درصد )25%( خواهند بود.
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پرداخت كنند. 1
7- نحوه استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر

نحوه سوء استفاده از این كارت بدین شکل است كه عده ای سودجو افراد نيازمند را شناسایی و با دادن 
مبلغی ناچيز به این افراد از طریق مدارک هویتی آنان كارت بازرگانی دریافت نموده و با اخذ وكالت 
بالعزل از آنها، نسبت به واردات كاال بدون پرداخت ماليات اقدام می نمایند. سازمان امور مالياتی كشور 
پس از وصول آمار واردات كاال از مبادی قانونی كشور، اقدام به رسيدگی و صدور اوراق تشخيص ماليات 
برای صاحب اصلی كارت )كه بی اطالع از تجارت انجام شده می باشد( می نماید. عموماً صاحبان 
كارت بازرگانی از بدهی مالياتی خود پس از اقدامات اجرایی توسط سازمان امور مالياتی از قبيل ممنوع 

الخروجی از كشور، انسداد حسابهای بانکی و توقيف اموال، مطلع می شوند.
گاه نيز ابتدا یک محل به عنوان دفتر كار اجاره شده و درخواست كارت بازرگانی داده می شود كه 
در اكثر موارد این كارت ها به نام اقشار كم درآمد و ساكنان مناطق محروم صادر می گردد كه هيچ 
سررشته ای از  فعاليت های تجاری ندارند. پس از صدور كارت، دفتر كار صوری جمع شده و با دادن 

مبلغی اندک به صاحب آن، كارت وی به اشخاص ثالث واگذار می گردد.
8- عناصر جرم استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر

به بيان  قانونگذار در ماده 274 قانون ماليات های مستقيم جرم مالياتی را تعریف نکرده2و صرفاً 
مصادیقی از جرم مزبور بسنده نموده است كه جرم استفاده از كارت بازرگانی اشخاص دیگر نيز از 
جمله مصادیق آن به  شمار می آید. نظر به اینکه هر جرم متشکل از عناصر عمومی و اختصاصی می 

1 . بخشنامه شماره 101512/95/94123/183094/144/191 مورخ 1395/06/02گمرک جمهوری اسالمی ایران، جهت مطالعه بخشنامه 
www.irica.gov.ir:رجوع شود به سایت

2 . ماده 274 قانون مالیات های مستقیم: موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات های درجه 
شش محکوم می گردند:

 ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خالف واقع و استناد به آن.
 ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن.

ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده )181( این قانون و امتناع از 
انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطالعات مالی موضوع مواد )169( و )169 مکرر( به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به 

دولت با این اقدام.
ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال 

آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده.
- تنظیم معامالت و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معامالت و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخالف واقع.

- خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطالعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی.
- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی.

تبصره 1 ـ اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره 2 ـ اعالم جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی 
صورت می پذیرد.
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باشد در بند حاضر به تشریح عناصر یاد شده پرداخته ایم.
عناصر جرم یا اركان تشکيل دهنده جرم شرایطی  هستند كه اثباتشان برای محکوم نمودن متهم به 
ارتکاب جرم الزم است. در نظام حقوقی رومی ژرمنی عناصر جرم به دو دسته عناصر عمومی و عناصر 
اختصاصی تقسيم می شود. در حقوق كيفری عمومی عناصر عمومی بررسی می شوند و در حقوق 

كيفری اختصاصی عناصر اختصاصی. 
در حقوق كيفری عمومی ایران، عناصر عمومی جرم شامل سه ركن عنصر قانونی، عنصر روانی، و عنصر 

مادی است )اردبيلی، 1384: 6(
بنابراین به لحاظ حقوقی برای آنکه فعلی جرم به شمار آید باید؛  نخست، قانونگذار این فعل را جرم 
شناخته و كيفری برای آن مقرر كرده باشد )عنصر قانونی(؛  دوم،  عمل یا ترک عمل مشخص به منصه 
ظهور و بروز یا كمينه به مرحله فعليت برسد )عنصر مادی(؛  سوم، با علم و اختيار ارتکاب یافته باشد 
)عنصر روانی یا معنوی(؛ این عناصر كه در تمامی جرایم مشتركند عناصر عمومی نام دارند. اما عناصر 
و شرایط دیگری نيز در تحقق جرم موثرند كه موسوم به عناصر اختصاصی اند. این عناصر در جرایم 
مختلف، متفاوتند و موجب تمایز و تشخيص جرائم از یکدیگر می شود.) گلدوزیان، 1384: 73( مثل 

استفاده از كارت بازرگانی اشخاص دیگر به عنوان یکی از موارد جرائم مالياتی.
8-1- عنصر قانونی

عنصر قانونی به این معناست كه تنها رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی جرم محسوب می شود كه در 
قانون برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده باشد1، یا به عبارتی قانون آن را جرم محسوب نموده و 
برای آن مجازاتی معين كرده باشد. این اصل »اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها« ناميده می شود؛ 
بنابراین هيچ جرمی وجود ندارد، مگر آنکه قانون آن را بيان كرده باشد.) اردبيلی، 1384: 25( با توجه 
به اهميت عنصر مذكور در تحقق جرائم اصول مختلفی از جمله اصول 32، 36، 37، 166 و 169 قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران به این موضوع اشاره كرده است. در ما نحن فيه بند )7( ماده 274 

قانون ماليات های مستقيم مصوب 1394 عنصر قانونی جرم مورد بحث را تشکيل می دهد.
8-2- عنصر مادی

تحقق جرم موكول به بروز عوارض بيرونی اراده ارتکاب جرم است. تا وقتی مظهر خارجی اراده به 
صورت هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نيافته، جرم واقع نمی شود. بنابراین صرف داشتن عقيده، 
اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هيچ گونه عمل مادی قابل تعقيب نمی باشد زیرا اصوالً موارد 

مزبور به تنهایی قابل كشف نيستند ) گلدوزیان، 1384، 153(.
عنصر مادی و ضروری جرم گاه رفتاری است كه در وضعی خاص از انسان بروز می كند و گاه به ندرت 

1. ماده )2( قانون مجازات اسالمی مصوب 1392/02/01.
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حالتی است كه بر او مستولی می گردد. رفتار انسان، ظهور خارج اراده اوست، یعنی نيرویی كه درصدد 
تأثير بخشيدن بر محيط و تغيير دادن آن است؛ ولی حالت، تجسم اندیشه و وضعی مداوم است كه 
انسان در آن به سر می برد. حالت مجرمانه، نمودی از گرایش منفی انسان در برابر خواسته قانونگذار 
است كه باید آن را از رفتار از این حيث متمایز دانست كه كنشی در اوضاع و احوال خاص نيست 

)اردبيلی، 1384: 209(.
رفتار در سه حالت قابل تصور است:

1. فعل: جنبش و حركتی از طرف فاعل مثل قتل و سرقت.
 ( انفاق  بوده است مثل ترک  قانون گذار  تکاليفی كه موضوع حکم  ایفای  از  امتناع  2. ترک فعل: 

اردبيلی،1384: 210(.
3. فعل ناشی از ترک فعل: مواردی كه جرم انجام شده یا اقدام به ارتکاب فعل غيرقانونی در شرایطی 
است كه مرتکب خود قانوناً مکلف به حفظ ارزش هایی چون جان و مال و آزادی دیگران باشد مثل 
رها كردن طفل یا فرد عاجز در محل خالی از سکنه یا تسليم نقشه ها یا اسرار دفاع ملی توسط مأمور 

به حفظ آنها ) گلدوزیان، 1384 : 160(.
در بحث حاضر عنصر مادی جرم مورد نظر به صورت فعل تحقق می یابد. به عبارتی دیگر مجرم می 

بایست از كارت بازرگانی اشخاص دیگر استفاده نموده باشد. 
3-8 - عنصر روانی )معنوی(

وجود یک عمل مادی كه قانون آن را جرم دانسته برای احراز مجرميت بزهکار و مجازات وی كافی 
نيست. بزهکار باید از نظر روانی یا بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه و عمد داشته باشد )جرایم 
عمدی مثل قتل عمد( یا در اجرای عمل به نحوی از انحا و بی آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر 
بزند خطایی انجام دهد كه بتوان وی را مستحق مسئوليت جزایی )در صورت وجود این مسئوليت( 

شناخت )جرایم غير عمدی مثل عبور راننده از چراغ قرمز(.) نوربها، 1383: 196(
درجات عمد در ارتکاب جرایم به سوء نيت عام و سوء نيت خاص قابل تقسيم است. سوء نيت عام 
عبارت از اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم و سوء نيت خاص، اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا 
شخص متضرر از جرم است. در برخی از جرایم عالوه بر سوء نيت عام فرد باید سوءنيت خاص نيز 

داشته باشد تا جرم محقق شود.) گلدوزیان، 1384: 184( 
علی ایحال از نحوه نگارش مقنن در ماده 274 قانون ماليات های مستقيم برداشت می گردد كه جرائم 
مالياتی با احراز »عمد عام« تحقق می یابند. البته این موضوع در ارتباط با بند )7( ماده مزبور محل 
تأمل است چرا كه مقنن در تدوین بند یاد شده صریحاً اعالم نموده است كه استفاده از كارت بازرگانی 

اشخاص دیگر می بایست به منظور فرار مالياتی باشد. 
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در احراز عمد خاص همانگونه كه درخصوص قيد »به قصد فرار از ماليات« )مذكور در ماده 201 قانون 
ماليات های مستقيم( عده ای بر این باورند كه عنصر روانی جرم در این مورد مقيد به حصول نتيجه 
یعنی تحقق »عمدخاص« می گردد. بدین لحاظ و به جهت اینکه در سایر موارد برای تحقق عنصر 
روانی در جرائم مالياتی چنين شرطی قائل نشده است. به نظر می رسد كه تأكيد قانونگذار به »قصد 
فرار از ماليات« عنصر روانی را در این مورد عالوه بر احراز»عمدعام« یعنی مرتکب با علم به ممنوعيت 
قانونی رفتاری كه انجام می دهد وقتی كه با قصد فرار از ماليات اقتران پيدا می كند عنصر روانی جرم 

را با عمد خاص مقيد می كند.)وليدی، 1393: 241(
این در حالی است كه وفق مفاد بند )1( ماده 2 قانون تجارت خرید یا تحصيل هر نوع مال منقول 
به قصد فروش یا اجاره معامالت تجاری بوده و عامل به آن تاجر محسوب می گردد. حسب قوانين و 
مقررات موضوعه تاجر موظف به انجام تکاليفی منجمله داشتن دفاتر قانونی و تشکيل پرونده مالياتی 
می باشد. همچنين كاالهایی كه به تشخيص گمرک برای فروش، وارد یا صادر می گردد، اعم از اینکه 
به همان شکل یا پس از انجام عمليات توليدی، تفکيک و بسته بندی به فروش برسد تجاری تلقی 

خواهند شد. 
از سوی دیگر وفق مفاد  ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات، مبادرت به امر صادرات و واردات كاال 
به طور تجاری، مستلزم داشتن كارت بازرگانی است كه بر اساس ضوابط قانونی، توسط وزارت  بازرگانی 
صادر می گردد  و براساس تبصره 4 بند 3 ماده 10 آیين نامه اجرایی قانون پيش گفته، دارندگان كارت 

بازرگانی حق واگذاری آن به غير برای استفاده از مزایای كارت بازرگانی را ندارند. 
همچنين قانونگذار در  تبصره 3 ماده 2 قانون اخيرالذكر، به وزارت بازرگانی اجازه واردات كاال بدون نياز 
به كارت بازرگانی را برای شروع به كار صادركنندگان و واردات كاالهای مورد نياز توليدكنندگانی كه 
به طور مستمر نياز به واردات  ندارند و ليکن درمواقع لزوم خود راساً وارد می نمایند، پيش بينی نموده 
است )كارت بازرگانی موردی(. ليکن افرادی كه با استفاده از كارت بازرگانی اشخاص دیگر )ولو یک بار( 
مبادرت به ورود كاال می نمایند، در حقيقت هدف اصلی آنان، عدم ثبت معامله به نام ایشان و فرار از 
پرداخت ماليات متعلقه می باشد بنابراین می توان چنين استنتاج نمود كه عمد خاص در فعل ارتکابی 

مستتر بوده و صرف استفاده از كارت بازرگانی اشخاص دیگر عنصر روانی جرم را اثبات می نماید.
9- مجازات جرم استفاده از كارت بازرگانی اشخاص دیگر)مسئوليت های كيفری و مدنی(

تا قبل از الحاق ماده 274 به قانون ماليات های مستقيم و جرم انگاری صریح استفاده از كارت بازرگانی 
اشخاص دیگر به قصد فرار از پرداخت ماليات، عمل مرتکبين این جرم به استناد ماده )2( قانون تشدید 
مجازات مرتکبين ارتشا و اختالس و كالهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام1 قابل 
1. ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداری: ماده 2 - هرکس به نحوي از انحا امتیازاتي را که به اشخاص خاص 
به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض مي گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولي گفته می شود در معرض خرید و 
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تعقيب و مجازات بود ليکن پس از تصویب آخرین اصالحيه قانون ماليات های مستقيم جرم اشاره 
شده از جمله جرائم مالياتی به شمار آمد كه وفق مفاد ماده 274 قانون ماليات های مستقيم مرتکب 

یا مرتکبان آن حسب مورد به مجازات های درجه شش محکوم می گردند.
مستند به ماده 19 قانون مجازات اسالمی مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسيم می شود كه 

مجازات های درجه شش عبارتند از:
حبس بيش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بيش از بيست ميليون )20.000.000(ریال تا هشتاد 
ميليون )80.000.000( ریال، شالق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم 
منافی عفت، محروميت از حقوق اجتماعی بيش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه 
ها، ممنوعيت از یک یا چند فعاليت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج 
سال، ممنوعيت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج 

سال، ممنوعيت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال.
براساس تبصره ماده 36 قانون اخيرالذكر انتشار حکم محکوميت قطعی در جرائم مالياتی كه ميزان 
مال موضوع جرم ارتکابی، یک ميليارد)1.000.000.000(ریال یا بيش از آن باشد، الزامی است و در 
رسانه ملی یا یکی از روزنامه های كثيراالنتشار منتشر می شود. همچنين براساس بند)ب(ماده 109 
قانون مجازات اسالمی جرائم مالياتی )جرائم مالياتی كه ميزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک ميليارد 
)1.000.000.000(ریال یا بيش از آن باشد(مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حکم و اجرای مجازات 
نمی گردند.1بحث مرور زمان خود نيازمند تدوین مقاله ای دیگر است كه پرداختن به آن در این مقال 

نمی گنجد.
شایان ذكر است براساس ماده 277 قانون ماليات های مستقيم، مرتکب یا مرتکبان جرائم مالياتی 
و  ماليات  اصل  پرداخت  قانون، مسؤول  این  تا )276(  مواد )274(  مقرر در  بر مجازات های  عالوه 
جریمه های متعلق قانونی كه تا مهلت مقرر در ماده )157( این قانون مطالبه نشده باشد و همچنين 

ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می باشند.
با این توضيح كه هر چند مهلت زمان مطالبه و تشخيص ماليات در مواردی كه مکلفين به تسليم 
اظهارنامه از تسليم آن خودداری نموده اند یا اصوالً طبق مقررات مکلف به تسليم اظهارنامه در سر 
فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کاالهایي که مقرر بوده طبق ضوابطي توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور 
کلي مالي یا وجهي تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانوني بوده است مجرم محسوب و عالوه بر رد اصل مال به مجازات 

سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدي عادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد خواهد شد. 
 تبصره - در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک این 

قانون خواهد بود.
1 . ماده 109 قانون مجازات اسالمی: جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند: الف- جرائم علیه امنیت داخلی 
و خارجی کشور ب- جرائم اقتصادی شامل کالهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده)36( این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده پ- جرائم موضوع 

قانون مبارزه با مواد مخدر
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رسيد پرداخت ماليات نيستند مطابق با مفاد ماده 157 قانون ماليات های مستقيم حداكثر پنج سال 
از تاریخ سر رسيد پرداخت ماليات می باشد ليکن براساس ماده 277 قانون مذكور درخصوص مرتکب 
یا مرتکبان جرائم مالياتی مطالبه اصل و جرایم مالياتی بدون ملحوظ كردن این مهلت قانونی مجاز 

شمرده شده است به عبارتی دیگر مطالبه ماليات در این خصوص فاقد مرور زمان است.
در پایان این بند متذكر می شویم كه مقنن اشخاصی كه با اعمال خود زمينه ارتکاب جرم یاد شده 
را برای مرتکبين آن تسهيل می نمایند معاون در جرم قلمداد نموده و در ماده 276 قانون ماليات 
های مستقيم در صورتی كه این اشخاص حسابدار، حسابرس، موسسات حسابرسی، مأموران مالياتی 
و كاركنان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری باشند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم نموده و 
در غير اینصورت مجازات معاونت سایر اشخاص از جمله دارندگان كارت بازرگانی طبق قانون مجازات 

اسالمی تعيين می شود.
مضافاً حسب مفاد ماده )2( قانون تشدید مجازات مرتکبين ارتشا و اختالس و كالهبرداری هركس به 
نحوی از انحا امتيازاتی نظير جواز صادرات و واردات را در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن 
سوءاستفاده نمایدو یا به طور كلی مال یا وجهی تحصيل كند كه طریق آن فاقد مشروعيت قانونی باشد 
مجرم محسوب می گردد كه در این خصوص مركز تحقيقات فقهی حقوقی قوه قضایيه نيز در پاسخ 
به استعالم بعمل آمده از سوی دفتر حقوقی سازمان امور مالياتی كشور اظهار داشته »مطابق ماده 
)2( قانون تشدید مجازات مرتکبين ارتشا و اختالس و كالهبرداری، واگذاری امتيازاتی از جمله كارت 

بازرگانی به صورت وكالت یا موارد مشابه مجاز نبوده و مطابق این ماده جرم می باشد.«
همچنين مطابق با تبصره )4( بند )3( ماده 10 آیين نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات 
در صورت احراز واگذاری كارت، اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و كشاورزی ایران و تعاون ایران 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانند نسبت به تعليق و یا ابطال كارت اقدام نمایند. به عالوه 
مستند به تبصره بند )6( چنانچه در طول اعتبار كارت بازرگانی گزارشی مبنی بر رفتار سوء تجاری 
دارنده كارت دریافت شود نهادهای یاد شده می توانند تا زمان حصول رسيدگی توسط مراجع ذی 

ربط نسبت به تعليق یا ابطال كارت بازرگانی اقدام نمایند. 
شایان ذكر است در تبصره )5( بند مزبور دارنده كارت بازرگانی و استفاده كننده از آن متضامناً مسئول 

رد و تسویه دیون دولتی و ماليات مقرر می باشند. 
مع هذا در این مورد از یک سو رئيس محترم مجلس شورای اسالمی طی نظریه شماره 41402ه/ب 
مورخ 1397/05/22 عنوان رئيس محترم جمهور با این استدالل وضع هرگونه ماليات منوط به حکم 
قانون ماليات های مستقيم  مصوب1394  به  الحاقی  قانون است و به موجب بند»7« ماده)274( 
استفاده از كارت بازرگانی اشخاص دیگر »به منظور فرار مالياتی« مستوجب تحمل مجازات های مندرج 
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در صدر همين ماده الحاقی می باشد،  بنابراین، تعيين مسئوليت تضامنی برای استفاده كننده از كارت 
بازرگانی دیگران از حيث نيازمند بودن به وضع قانون و خارج بودن تعيين چنين مسئوليتی از حوزه 

صالحيت دولت و مآالً مشتمل بودن بر توسعه شمول قانون، مغایر قانون دانسته است.1
از سوی دیگر در موارد مشابه هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 932 مورخ 1396/09/21 
در مواردی كه بازرگان دارای كارت پيله وری2 بوده و به موجب وكالت نامه رسمی كليه اختيارات 
بازرگانی خود را در جهت واردات كاال به دیگران اعطا نموده است چنين اظهار داشته كه با عنایت 
به اینکه كارت پيله وری به نام دارنده آن بوده و ایشان با اعطای وكالت به اشخاص دیگر مبادرت به 
استفاده از كارت مذكور در وارد نمودن كاال نموده اند همچنين با توجه به ماده 674 قانون مدنی چون 
موكل مأخوذ به تعهدات وكيل خود می باشد، مکلف به اجرای تعهدات وكيل خود در مقابل اشخاص 
ثالث می باشد و نظر به اینکه استفاده از كارت پيله وری قائم به شخص بوده و به همين دليل قابل 
واگذاری به دیگری نيست و صرف انجام واردات توسط وكيل به منزله واگذاری آن تلقی نمی شود، 

كماكان مسئوليت پرداخت ماليات را برعهده دارنده آن دانسته است.3
در پایان یادآور می شویم كه به موجب تبصره )2( ماده 274 قانون ماليات های مستقيم اعالم جرم 
و اقامه دعوا عليه مرتکبين جرائم مالياتی در مراجع قضایی از طریق دادستان انتظامی مالياتی و سایر 
مراجع قانونی صورت می پذیرد. با این وجود برخی از مراجع قضایی در شکایت های مطروحه از سوی 
اشخاص و یا ادارات حقوقی سازمان امور مالياتی كشور با این استدالل كه متولی اعالم جرائم مالياتی، 
دادستان انتظامی مالياتی می باشد از انجام رسيدگی قضایی خودداری نموده و اقدام به صدور قرار منع 
تعقيب می نمایند و یا برخی دیگر از مراجع قضایی ضمن مکاتبه، بر لزوم اعالم جرم توسط دادستان 

انتظامی مالياتی در پرونده های مطروحه تأكيد می نمایند.
این درحالی است كه مراجع قضایی در موارد اعالم جرم توسط هر شخصی مکلف به رسيدگی و صدور 
تصميم مقتضی می باشند مضافاً اینکه قسمت اخير تبصره یاد شده مبنی بر »سایر مراجع قانونی« 

مشتمل بر نهادهای قضایی، نهادهای نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی می باشد.
10- چالش های تقنینی و اجرایی 

از آنجایی كه در سنوات اخير استفاده از كارت بازرگانی اشخاص دیگر منجر به ورود لطمه به بدنه 

 www.rrk.ir 1. جهت مطالعه نظریه رجوع شود به سایت
2. افراد ساکن در بخش های مرزی کشور که سه سال مستمر در این مناطق سکونت داشته و دارای اهلیت مندرج در ماده )211( قانون 
مدنی برای خرید و فروش کاال می باشند، می توانند با دریافت کارت پیله وری به نام خود، نسبت به مبادالت مرزی در چارچوب مقررات ماده 

)20( آئین نامه مقررات صادرات و واردات اقدام نمایند.
از تاریخ صدور می باشد )از ماده 19 آئین نامه  اداره بازرگانی محل صادر می گردد و دارای یک سال اعتبار  تبصره: کارت پیله وری توسط 

مقررات صادرات و واردات(.
. www.divan-edalat.ir 3. جهت مطالعه رأی مذکور رجوع شود به سایت
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اقتصادی كشور گردیده است، مقنن به منظور پيشگيری و برخورد با مرتکبين، با الحاق ماده 274 در 
اصالحيه قانون ماليات های مستقيم مصوب 1394/04/31 اقدام به جرم انگاری این مهم نموده است، 
ليکن اصالحيه مذكور چه در مرحله وضع قانون و چه در مرحله اجرا با مشکالت و چالش هایی رو برو 

بوده كه در این بند به اهم آن ها به شرح ذیل می پردازیم:
1- قانونگذار به منظور مقابله با فرار مالياتی اقدام به جرم انگاری نموده كه این مهم در مقام عمل، 
از كارت  آنها مقيد نمودن جرم استفاده  از مهمترین  دارای پيچيدگی های چشمگيری است كه 
بازرگانی اشخاص دیگر به قيد »به منظور فرار مالياتی« می باشد. به نظر می رسد این شرط مترادف با 
سوءنيت خاص در قانون مجازات اسالمی است كه در غالب موارد با توجه به اصل برائت و عدم امکان 
اثبات سوء نيت افراد در استفاده از كارت بازرگانی اشخاص دیگر با هدف فرار مالياتی، انتساب بزه را 

به متهمان در مراجع قضایی با اشکال جدی مواجهه می نماید. 
مضاف آنکه واگذاری و اجاره تعداد كثيری از كارت های بازرگانی به استفاده كنندگان با تنظيم وكالت 
در دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد كه با توجه به قانونی بودن وكالت و پذیرش اصل نيابت، این 

عمل غيرقانونی در لوای ظاهر قانونی مورد استفاده افراد سودجو قرار گرفته است.
اخيراً معاونت اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم قوه قضائيه با ارسال مکاتباتی1به منظور محدود 
نمودن این اختيارات قانونی، دفاتر اسناد رسمی را از تنظيم وكالت نامه و دیگر اسناد رسمی كه ماهيت 
آن واگذاری كامل امتياز كارت بازرگانی به غير از دارنده آن بوده و نيز گمرک جمهوری اسالمی ایران 
را از پذیرش  درخواست ارائه دهندگان كارت های بازرگانی كه به اشکال مختلف )صلح، هبه، وكالت 
بالعزل با حق توكيل و...( قصد ترخيص كاال را دارند منع نموده است. هر چند این مکاتبات واجد 
ایرادات قانونی2می باشند اما می توانند گام مثبتی برای اعمال محدودیت در صدور وكالتنامه به منظور 

استفاده از كارت های بازرگانی محسوب گردند.
2-عدم رعایت موازین قانونی در صدور كارت های بازرگانی با این توضيح كه در بررسی پرونده های 
مرتبط با استفاده از كارت های بازرگانی اشخاص دیگر، از مهمترین مسائلی كه زمينه ساز این امر می 
باشد، سهولت در صدور آن است. از آنجا كه سابقاً صدور كارت بازرگانی بدون لحاظ سقف در اعتبار 
مبادله )رتبه بندی(، موجب واردات حجم باالیی كاال در مقطع زمانی بعضاً كوتاه مدت گردیده بود، 
قانونگذار در اصالح تبصره )3( بند )2( ماده 10 آیين نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات 
سقف ارزشی واردات را برای اشخاص حقيقی و حقوقی دریافت كننده كارت بازرگانی در سنوات اول 

1. موضوع نامه های شماره 9000/800/20232 مورخ 1396/11/25 عنوان گمرک جمهوری اسالمی ایران و شماره 9000/800/20233 
مورخ 1396/011/25 عنوان سازمان ثبت اسناد و امالک کشور.

2. با عنایت به مفاد ماده 656 قانون مدنی که به موجب آن »وکالت عقدی است که یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب 
خود می نماید« و همچنین پذیرش اصل نیابت در اعمال حقوقی به نظر می رسد محدود نمودن اعطای وکالت واجد ایراد قانونی باشد.
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تا سوم در نظر گرفته است.1 
قانونگذار در بند 2 یاد شده، برای صدور كارت بازرگانی شرایطی را مقرر نموده است كه دریافت 
كنندگان آن می بایستی از این شرایط برخوردار باشند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وكشاورزی ایران 

نيز به عنوان متولی احراز این امر، مکلف به رعایت این موازین در صدور كارت می باشد.
3- مقنن به منظور ثبت شركت ها شرایطی را پيش بينی نموده است ليکن سهل انگاری مراجع ذی 
ربط در بررسی و احراز شرایط متقاضيان ثبت شركت به ویژه در سنوات اخير موجب تشکيل شركت 
های صوری و به اصطالح كاغذی )صرفاً با هدف انجام فعاليت های غيرقانونی منجمله اخذ كارت 
بازرگانی در قالب اشخاص حقوقی( گردیده است كه از جمله آن می توان به ثبت چندین شركت در 

یک محل واحد اشاره نمود.
 4- ثبت شركت در مناطق آزاد تجاری با سوءاستفاده از خألهای قانونی از دیگر مشکالت مطروحه در 
موضوع ما نحن فيه می باشد. با اشاره به این نکته كه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی با رویکرد 
رشد صنعت و اشتغال، جذب سرمایه های خارجی، ایجاد فرصت های شغلی جدید،كسب درآمد ارزی و 
افزایش صادرات،دستيابی به فناوری پيشرفته، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و كمک به مهار تورم 
و محروميت زدایی تاسيس شده اند، لذا معافيت گمركی و مالياتی فعاالن اقتصادی در حوزه های توليد 

و صنعت در مناطق آزاد تجاری ، امری ضروری به نظر می رسد .
ليکن وجود برخی خألهای قانونی در مناطق ویژه و آزاد تجاری نيز موجبات سوء استفاده برخی از 
بازرگانان را فراهم آورده به گونه ای كه تعدادی از اشخاص حقوقی كه در مناطق آزاد تجاری به ثبت 
رسيده اند، با استفاده از كارت های بازرگانی اشخاص دیگر، اقدام به واردات گسترده كاال نموده و به 

دليل عدم ثبت فعاليت در دفاتر قانونی، مشمول ماليات نيز نمی گردند.
5- اخذ چهار درصد ماليات علی الحساب در مبادی گمركات كشور، اگرچه در بسياری از موارد با 
مبلغ واقعی ماليات منطبق نمی باشد، اما می تواند موجب وصول مبالغ معتنابهی از ماليات متعلقه 
در مبداء گردد. اما با این وجود معافيت بازرگانان خوش حساب )مودیان فاقد بدهی كه طی سه سال 
اخير اظهارنامه و حساب سود زیان را ارائه نموده باشند( از پرداخت مبلغ مذكور در مبادی گمرک می 
تواند به موضوعی قابل بحث تبدیل و وصول ماليات را مجدداً با چالش جدی روبرو سازد. چراكه برخی 
از اشخاص سودجو قبل از شروع فعاليت با ارسال اظهارنامه های غير واقعی كه ظاهراً مبين فعاليت 

غيرمشمول ماليات بوده زمينه برخورداری از معافيت مذكور را برای خود ایجاد می نمایند.
سابق بر این، گمرک جهت اعمال این معافيت، اقدام به استعالم از ادارات كل امور مالياتی ذیربط می 
نمود، با این وصف كه استعالم خوش حسابی مودیان جهت برخورداری از معافيت، مستلزم مراجعه 
1. اصالحیه ماده )10( آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1397)موضوع تصویب نامه شماره 49751/ت55549ه 

مورخ 1397/04/21 هیئت وزیران(.
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مودی به اداره امور مالياتی و تسویه بدهی مالياتی معوقه بود، ليکن در حال حاضر این امر با مراجعه به 
سيستم EPL در گمركات صورت گرفته و استعالم اخيرالذكر به عمل نمی آید كه حذف آن، موجب 
سوء استفاده برخی از دارندگان كارت بازرگانی گردیده و بعضاً برخی از مودیان دارای بدهی مالياتی 

معوقه و یا دفاتر مردود نيز جزو مودیان خوش حساب تلقی گردیده اند.
6- موانع جدی در اعالم جرم عليه استفاده كنندگان از كارت بازرگانی اشخاص دیگر از دیگر چالش 
های موجود است. در راستای تکاليف مقرر در ماده 274 قانون ماليات های مستقيم، باالخص بند 7 
ماده مذكور یکی از مهمترین معضالت در اعالم جرم عليه استفاده كنندگان از كارت بازرگانی اشخاص 
دیگر، وجود وكالتنامه های رسمی فيما بين دارنده و استفاده كننده كارت بازرگانی در مقام وكيل و 

موكل می باشد.
انجام  به  اقدام  از وی،  نيابت  به  بوده و  واقع وكيل دارنده كارت  استفاده كننده، در  این موارد   در 
فعاليت های تجاری برای موكل خویش )دارنده كارت بازرگانی( می نماید كه این امر می تواند رسيدگی 
به پرونده های این گونه افراد را در مراجع قضایی با مانعی جدی مواجه نماید و حتی در برخی از موارد 
نيز شاهد اخذ اقرارنامه رسمی از دارندگان كارت های بازرگانی مبنی بر پذیرش كليه مسئوليت ها و 
عواقب ناشی از فعاليت تجاری منجمله بدهی مالياتی می باشيم كه نتيجه آن، مسئوليت دارنده كارت 
بازرگانی )كه عمدتاً افرادی فاقد تمکن مالی می باشند( در مقابل مبالغ هنگفت بدهی و بال وصول 

ماندن ماليات متعلقه بوده و از منظر قانونی، مسئوليتی بر عهده استفاده كنندگان نمی باشد.
اینکه رأی هيات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 932 مورخ 1396/9/21، دارندگان  مضافاً 
با اعطاء وكالت به دیگران مبادرت به واردات كاال نموده اند، در مقابل  كارت های پيله وری را كه 
اشخاص ثالث متعهد محسوب و صرف واردات كاال توسط وكيل را به منزله واگذاری تلقی ننموده 

است.1
همچنين باید ملحوظ نظر داشت كه صرف مسئول دانستن استفاده كنندگان از كارت بازرگانی و 
مبری نمودن دارندگان آن، تالی فاسد در پی داشته و فی الواقع صدور مجوزی ضمنی برای افراد فاقد 
صالحيت برای اخذ كارت بازرگانی آن هم با تضمين عدم وجود عواقب بعدی )از جمله عدم لزوم 

پرداخت بدهی مالياتی( خواهد بود.
7- تخصصی بودن فرآیند رسيدگی های مالياتی و بدیع بودن جرائم مالياتی )كه ارتباط تنگاتنگی 
با فرایند مذكور دارد( و همچنين عدم آشنایی برخی از بازپرسان و قضات با مواد قانونی مندرج در 
قانون ماليات های مستقيم، منجر به تطویل در فرآیند رسيدگی به پرونده های قضایی گردیده است. 
بعالوه عدم تشکيل دادسرا و دادگاه ویژه مالياتی موضوع ماده 278 قانون ماليات های مستقيم از جمله 

.www.divan-edalat.ir 1. جهت مطالعه رأی رجوع شود به
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اشکاالت دیگری است كه به دليل تزاید پرونده های مطروحه در مراجع قضایی موجب افزایش مدت 
زمان رسيدگی به پروندهای جرائم مالياتی می گردد.1 

8- فقر مالی و فرهنگی و عدم آگاهی افراد در مواجهه با عواقب مالياتی و كيفری ناشی از استفاده از 
كارت بازرگانی آنان توسط اشخاص دیگر كه دارندگان آن عمدتاً از جمله اقشار ضعيف و بی بضاعت 

جامعه هستند عماًل مطالبه  و وصول ماليات را برای سازمان امور مالياتی كشور دشوار نموده است.
9- نظر به اینکه تنظيم وكالت نامه های دارای حق توكيل به غير )به كرات( باعث شده تا امکان 
شناسایی مودیان واقعی )استفاده كنندگان از كارت بازرگانی( را با مشکل مواجه نماید، سازمان امور 
با صدور دستورالعمل شماره 200/97/22/ص مورخ 13972/08/19شرایط و نحوه  مالياتی كشور 
رسيدگی در هيأت موضوع تبصره ماده 157 قانون ماليات های مستقيم3 را به منظور شناسایی 
صاحب اصلی كاال و همچنين اتخاذ رویه واحد در هيأت های حل اختالف مالياتی به ادارات كل امور 

مالياتی سراسر كشور ابالغ نموده است.
مع هذا مفاد دستورالعمل مذكور محل تأمل است چرا كه صالحيت هيات مقرر در تبصره ماده 157 
قانون ماليات های مستقيم صرفاً حل اختالفات مالياتی می باشد، بنابراین در مواردی كه دارنده كارت 
بازرگانی پس از مواجهه با مبالغ معتنابه مالياتی و متعاقباً عمليات اجرایی، مدعی استفاده از كارت 
بازرگانی توسط شخص یا اشخاصی دیگر می باشد و اتهام كالهبرداری و یا جعل امضا و مدارک 
)آنهم بدون امکان ارائه هرگونه مستنداتی( را توسط افرادی بعضاً دالل و واسطه بين ایشان و استفاده 
كنندگان نهایی مطرح می نماید، لذا رسيدگی به این امور فراتر از صالحيت هيات های حل اختالف 

مالياتی بوده و بررسی این ادعا مستلزم رسيدگی در مراجع ذیصالح قضایی است.
10- اجرای قرار تأمين )موضوع ماده 161 قانون ماليات های مستقيم(4در ارتباط با این دسته از 
دارندگان كارت های بازرگانی در مواردی كه كاالهای وارداتی كماكان در مرحله ترخيص در مبادی 
1. ماده 278 قانون مالیات های مستقیم: رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان ها و مناطقی 
که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و 

مکان استقرار مستقلی را برای آن ها تأمین نماید.
.www.intamedia.ir 2 . جهت مطالعه دستورالعمل رجوع شود به

3. تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم: در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از 
طرف هیأت حل اختالف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله ای که باشد کان لم یکن تلقی می گردد و در این صورت ادارة 
امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی 

واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.
4. ماده 161 قانون مالیات های مستقیم: در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط 
مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود ادارة امور مالیاتی باید با ارائة دالیل کافی از هیأت حل اختالف مالیاتی قرار 
تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت، صدور قرار را الزم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. ادارة امور 
مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مؤدی و اشخاص 
ثالث پس از ابالغ اخطار کتبی ادارة امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ 
مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف عالوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز خواهند بود.
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گمركات كشور می باشند، به دليل طوالنی بودن انجام فرایند ارزیابی و فروش توسط ادارات مالياتی 
ذی ربط بعضاً از یکسو موجب از بين رفتن سالمت برخی از كاالهای توقيفی گردیده و زمينه ادعا را 
برای صاحبان كاال فراهم می نماید و از سوی دیگر نيز موجب افزایش هزینه های مترتب در گمرک 

منجمله هزینه انبار، جابجایی و ... می گردد. 
11- نتیجه گیری و پیشنهادات 

هر چند كارت بازرگانی به عنوان ابزاری جهت كنترل و ایجاد محدودیت در امر واردات و صادرات 
كاالها از مبادی قانونی كشور محسوب می گردد، ليکن به دليل ضعف و گاهاً سهل انگاری دستگاه 
های نظارتی و اجرایی، روزنه های بسياری را در زمينه ارتکاب جرائم به ویژه در بحث استفاده از كارت 

بازرگانی اشخاص دیگر فراهم نموده است.
فراتر از این در مرحله دادرسی در مراجع قضایی وجود  ابهاماتی در نحوه نگارش و جرم انگاری توسط 

مقنن منجر به برداشت های متفاوت از سوی بازپرسان و قضات گردیده است.
از سوی دیگر، تخصصی بودن مباحث مالياتی و عدم اشراف مراجع قضایی به چنين مباحثی عالوه بر 
تشدد آرا صادره منجر به تطویل فرآیند رسيدگی گردیده است. مضاف آنکه هر چند جهل به قانون 
رافع مسئوليت نيست ليکن عدم آگاهی دریافت كنندگان كارت های بازرگانی از عواقب سوء واگذاری 
كارت های موصوف و مآالً ایجاد زمينه ارتکاب جرائم مالياتی برای مرتکبين مشکالت پيش رو را 

دوچندان نموده است.
لذا در راستای كاهش و پيشگيری از وقوع جرم یاد شده پيشنهاداتی به شرح ذیل ارائه می گردد:

1- اتصال سامانه های آنالین سازمان امور مالياتی كشور با اتاق بازرگانی و گمرک می تواند امکان 
دسترسی به اطالعات دقيقتری از بازرگانان منجله اسامی بدهکاران مالياتی و اعالم ميزان حجم واردات 

و صادرات را به منظور تعيين ميزان ماليات مربوطه فراهم نماید.
2- اطالع رسانی دقيق به نحو موثر از تبعات مالياتی و كيفری ناشی از تنظيم وكالتنامه با اشخاص 
دیگر به متقاضيان دریافت كارت بازرگانی، كه تعداد كثيری از آنها را افراد كم سواد، ناآشنا به مسائل 
اقتصادی و مالياتی و با درآمد معيشتی بسيار پایين تشکيل می دهند گام مثبتی در كاهش این روند 

می باشد.
3- ایجاد تعامل بيشتر ميان پليس آگاهی و سازمان امور مالياتی كشور كه خوشبختانه در این خصوص 

تفاهم نامه هایی فيمابين مراجع موصوف تنظيم گردیده است.
4- اهتمام و دقت نظر اتاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران بر رعایت موازین قانونی مقرر در بندها 
2 و 3 ماده 10 آیين نامه اجرایي قانون مقررات صادرات و واردات در هنگام صدور كارت بازرگانی و 

تمدید آن.
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5- تأكيد بر توجه بيشتر مأموران مالياتی بر لزوم رعایت بند 3-1 ماده 10آیين نامه اجرایي قانون 
مقررات صادرات و واردات به هنگام صدورگواهی موضوع ماده  186 قانون ماليات های مستقيم جهت 

تمدید كارت بازرگانی.
6- هماهنگی با مراجع درون سازمانی و برون سازمانی بویژه گمرک جهت تسریع در ارسال مدارک 

مورد تقاضای سازمان امور مالياتی كشور و ادارات كل تابعه جهت تعيين ماليات متعلقه.
7- تسریع در فرآیند رسيدگی و صدور اوراق مالياتی به منظور قطعيت و مطالبه ماليات و ارسال پرونده 

به ادارات وصول و اجراء در صورت عدم پرداخت آن.
8- اجرای قرار موضوع ماده 161 قانون ماليات های مستقيم و توقيف اجناس در گمرک تا تعيين 

مودیان واقعی و مطالبه ماليات متعلقه.
9- تشکيل دادسرا و دادگاه ویژه مالياتی در راستای اجرای مفاد ماده 278 قانون ماليات های مستقيم 

به منظور رسيدگی تخصصی به جرائم مالياتی.
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چکیده 

ماليات یکی از مسائل مهم اقتصادی در هر جامعه است. هر جا كه ماليات باشد، اجتناب از آن نيز 
به خودی خود وجود خواهد داشت. تمکين مالياتی برای دولت ها در سراسر جهان به منظور تأمين 
بودجه، مهم است. هدف این پژوهش، مطالعه تأثير عوامل اجتماعی بر اجتناب مالياتی است. نمونه 
آماری شامل 550 نفر از حسابداران و مدیران مالی شركت ها و حسابرسان در بخش دولتی و خصوصی 
با  و  پرسش نامه جمع آوری شده  و  دلفی  روش  از طریق  پژوهش  داده های  است.  در سال 1396 
استفاده از مدل معادالت ساختاری به كمک نرم افزار ليزرل، مورد تحليل قرار گرفته است. یافته های 
این پژوهش حاكی از تأثير غيرمستقيم عوامل اجتماعی بر اجتناب  مالياتی است. ایدئولوژی سياسی 
به واسطه اعتماد عمومی، به طور غيرمستقيم بر اجتناب مالياتی تأثير منفی معنی داری دارد. هرچه 
قدرت محافظه كاری  اجتماعی و اقتصادی افزایش یابد، اعتماد عمومی به دولت نيز افزایش می یابد و 
این منجر به كاهش اجتناب مالياتی می شود. نتایج این پژوهش اطالعات سودمندی را در خصوص 
عوامل اجتماعی تأثير گذار بر اجتناب مالياتی دراختيار استفاده كنندگان آن قرار داده و می تواند برای 
سازمان امور مالياتی در برنامه ریزی برای تدوین راهکارهای ارزان تر و مؤثرتر برای كاهش اجتناب 

ماليات دهندگان مورد استفاده قرار بگيرد.
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