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اخبار

آغاز شناسایی فراریان مالیاتی و شرکتهای صوری

سوءاستفاده  ۷۷۲میلیارد تومانی از افراد ناآگاه در ۲پرونده مالیاتی

گروه اقتصــادی  /طی ســالهای اخیر و
بخصوص در دولت سیزدهم اقدامات
متعــددی بــرای افزایــش شــفافیت و
جلوگیــری از فعالیتهــای متقلبانــه
برای فرار از مالیات انجام شــده اســت.
دستیابی به هدف اداره کشور با مالیات
نیازمنــد مسدودســازی منفذهــای فرار
مالیاتی اســت .برهمین اســاس دولت
با ابــزار و اطالعاتــی که دراختیــار دارد،
عرصــه را بــر فراریــان مالیاتــی تنگتر
کــرده اســت .یکــی از ایــن منفذهــا کــه
طی ســالهای اخیر رشــد زیادی داشته
اســت ،شــرکتهای کاغــذی و صوری و
کد فروشــی است که روزگذشته سازمان
امورمالیاتــی از آغــاز شناســایی ایــن
شرکتها خبرداد.
براســاس اعالم مســئوالن ســازمان
امــور مالیاتــی ،ســاالنه  ۴۰تــا  ۵۰هــزار
میلیــارد تومــان فــرار مالیاتــی داریــم.
طبق گزارشــی که وزارت امور اقتصادی
و دارایی پیش از این منتشر کرده است،
حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در ســال
 ۱۳۹۶حدود  536هــزار میلیارد تومان
بــرآورد شــده اســت کــه ایــن میــزان به
منزلــه از دســت رفتــن حــدود  40هزار
میلیارد تومان درآمد مالیاتی و معادل
 ۳۵درصد وصولی درآمدهای مالیاتی
در سال مذکور است.
برخــی از شــرکتهای کاغــذی کــه
فعالیــت اقتصــادی ندارنــد تنهــا بــه
فــروش فاکتــور خریــد یــا فــروش بــه
مؤدیــان مالیاتــی اقــدام میکننــد کــه
ایــن صورتحســابها واهــی و صــوری
اســت .فعالیــت اینگونــه شــرکتهای
کاغذی در روند شــفافیت اقتصاد خلل
ایجاد میکند و موجب عدم شناســایی
ذینفعان واقعی میشود .درواقع این
شــرکتها به جای فروشــنده یا خریدار
واقعی فاکتور صادر میکنند.

خللی که این شــرکتها به سیســتم
اقتصــادی وارد میکننــد تنهــا بحــث
فرارمالیاتــی نیســت ،بحــث اصلــی
فعالیت این نوع شــرکتها پاره شــدن
زنجیــره شــفافیت اقتصــادی اســت،
چــرا که شــرکتهای کاغذی نــه کاالیی
میفروشــند و نــه کاالیــی خریــداری و
تحویل میگیرند و تنها در قبال دریافت
مبلغی ،اســناد بــه فروش میرســانند.
در بخــش مالیــات بر ارزش افــزوده ب ه
دلیــل اینکــه از نهاده چــه واردات و چه
تولیــد مالیات اخذ میکنیم ،حدود ۸۵
تــا  ۹۰درصد مالیات دریافت میشــود،
امــا درخصــوص فعالیت شــرکتهای
کاغذی مهم این است که با قطع حلقه
شــفافیت موجــب میشــود تــا امــکان
دریافــت مالیــات از  ۱۰تــا  ۱۵درصــد
فعالیتها فراهم نشود.
توسط شرکتهای کاغذی و صوری
و همچنیــن شــرکتهایی کــه کارت
بازرگانــی اجــاره میکننــد ۲۵ ،هــزار
میلیارد تومان مالیات شناســایی شــده
داریم که باید از ذینفع اصلی دریافت
شــود .تأســیس شــرکتهای صــوری و
پدیده کدفروشــی ،باعث افزایش روند
قاچــاق اجناس نیز میشــود که این کار
نیز بــه پولشــویی کمک زیــادی میکند
و باعــث ایجــاد یــک ســاختار صــوری
در اقتصــاد میشــود کــه بین توســعه و
ســازندگی شــکاف عمیقی در جامعه و
اقتصاد به وجود میآورد.
این مســأله همچنین باعــث از بین
رفتــن عدالــت مالیاتی میشــود و توان
رقابتپذیــری کســب و کارهــا را از بیــن
میبــرد .ایــن امــر موجــب میشــود که
کســب و کارهایــی که بهصــورت قانونی
مشــغول بــه کار هســتند ،در پیشــبرد
اهــداف اقتصــادی خــود ،بــا مشــکل
مواجه شوند.

عکس :منبع خبرگزاری صدا و سیما

افزایش تجارت با آفریقا با مکانیسم تهاتر

معاون ســازمان توســعه تجارت ایران از تجهیز زیرساختهای صادراتی
و تقویــت حضــور رایزنان بازرگانــی در قاره آفریقا برای توســعه تجارت با
این قاره خبرداد .به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران ،سیداحمدرضا
عالیی طباطبایی با اشــاره به برنامههای این سازمان برای بهرهبرداری از
ظرفیتهــای تجــاری قاره آفریقا در دوره جدید گفــت :مهمترین چالش
در ارتبــاط با قاره آفریقا ،مغفول ماندن فرصتها و عدم شــناخت کافی
اســت .وی بــا بیــان اینکــه تمرکــز ما در ســازمان توســعه تجــارت تقویت
تجــارت و روابط اقتصادی با قاره آفریقاســت ،افزود :یکــی از اصلیترین
پیش نیازها در تجارت با آفریقا ،تقویت زیرســاختهای لجســتیک بویژه
لجســتیک دریایــی اســت .معــاون ارتقــای کســب و کارهــای بینالمللی
ســازمان توســعه تجــارت ایــران بیــان داشــت :برقــراری خطــوط منظم
کشــتیرانی کــه اخیراً در شــرق آفریقا شــاهد آن هســتیم و نیاز بــه تقویت
دارد ،در غرب آفریقا نیز باید پیادهسازی و منظم شود .در گذشته خطوط
کشــتیرانی بهصــورت نامنظــم وجود داشــته اســت .بــا تخصیــص یارانه
حمــل ،ســعی بر این داریــم که این خطــوط را منظم کنیم؛ بــه نحوی که
تجار بتوانند روی این ظرفیت برنامهریزی کنند.
وی بــا اشــاره بــه ظرفیت تهاتر کاالیی بــا قاره آفریقا گفــت :با توجه به
ایجــاد زیرســاخت و اجرایی کردن پلتفرم تهاتر توســط ســازمان توســعه
تجارت با چند کشــور ،امیدواریم بتوانیم این زیرساخت را در مورد آفریقا
نیز داشــته باشیم .عالیی طباطبایی با اشــاره به لیست مصوب  ۱۱۰۰قلم
کاالیــی تهاتر ،گفت :این ســاختار موجود اســت و امیدواریــم در تجارت با
آفریقــا بتوانیم با اســتفاده از تهاتــر ،برخی از حوزههای کاالیــی را تقویت
کنیــم .وی با اشــاره به افزایش  45درصدی صــادرات به آفریقا ،گفت :در
حــال حاضر غنــا رتبه اول صادرات جمهوری اســامی ایران بــه آفریقا را
دارد و بعد از آن کشــورهای آفریقای جنوبی و نیجریه در رتبه دوم و ســوم
قرار دارند.
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سازمان مالیاتی کشور اعالم کرد

تعلیق عرضه خودرو تا اطالع ثانوی در بورس کاال

بــا درخواســت وزارت صمــت ،عرضــه خودرو در بــورس کاال منتفی شــد .به
گــزارش ایرنــا ،مدیر بازرســی و امــور اعضای بــورس کاالی ایــران در نامهای
به شــرکتهای کارگزاری اعالم کرد که با وجود آمادهســازی زیرســاختهای
الزم بــرای انجــام معامالت خــودرو در بورس کاال با توجه بــه نامه معاونت
صنایع حملونقل وزارت صمت مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه
شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی ،عرضــه خــودرو در بــورس کاال تعلیق
میشــود .در متــن نامه محمد نوروزپور مدیر بازرســی و امــور اعضای بورس
کاالی ایران آمده اســت :با توجه به نامه معاونت صنایع حملونقل وزارت
صمــت کــه پایــان وقت اداری به بورس کاال ارســال شــد ،مبنی بــر مصوبات
شــصت و ســومین جلســه شــورای عالــی هماهنگی اقتصــادی و بــا توجه به
ابهامــات حقوقی درخصوص امکان تســری مصوبه مذکور به عرضه خودرو
در بورس کاال ،موضوع جهت اتخاذ تصمیم به شــورای عالی بورس و اوراق
بهــادار ارجاع شــد .در ادامه این نامه ضمن عذرخواهــی از تمامی ذینفعان
آمده است :به رغم آمادهسازی زیرساختهای الزم جهت انجام معامالت
خودرو در بورس کاال ،شــبکه کارگزاری و تولیدکننــدگان خودرو تا زمان ابهام
توسط شورای عالی بورس ،عرضه در بورس کاال تعلیق میشود.
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 ëëشرکتهای صوری زیر ذرهبین
در روزهــای اخیــر دفتــر حقوقــی
ســازمان امــور مالیاتــی کشــور جهــت
شناســایی و برخــورد بــا متخلفــان و
فراریــان مالیاتــی ،بــه ســراغ بررســی
بدهــی شــرکتهای صــوری و شــرایط
شــکلگیری این وضعیت و اســتفاده از
ظرفیتهای قانونی برای مبارزه با فرار
مالیاتی رفته است.
ســازمان مالیاتی کشــور اعــام کرد:
بررســی پروندههای سوءاســتفاده شده
توســط افــراد ســودجو ،نشــان میدهد
گــردش مالــی جرایــم مالیاتــی در این
حوزه بسیار بیشتر از آن چیزی است که
تصور میشــود .برای مثال و بر اســاس
اطالعــات کسبشــده از دفتــر حقوقی
ســازمان امــور مالیاتی کشــور متخلفان
اقتصــادی و مالیاتــی بــا سوءاســتفاده
از اطالعــات هویتــی دو نفــر و بــا ثبــت
شــرکتهای صــوری ،صــدور فاکتــور
و ثبــت خریدوفــروش فصلــی بــه نــام
این افــراد ،بدهی مالیاتــی بالغ بر ۷۰۰
میلیارد تومان ایجاد کردهاند.
در مــوردی از ایــن بررســیها

متخلفــان اقتصــادی بــا سوءاســتفاده
از اطالعــات هویتــی فــردی  ۶۲ســاله
کــه بهعنــوان پیــک موتــوری مشــغول
فعالیــت اســت ۵ ،شــرکت ثبــت کرده
و بــا صــدور فاکتــور فــروش کاال و ثبــت
معامــات فصلی غیرواقعــی ،مالیاتی
حــدود  ۷۵۰میلیــارد تومــان بــرای این
شرکتها و این فرد ایجاد کردهاند.
در پرونــدهای دیگــر اخاللگــران
اقتصــادی با ثبت شــرکت به نام فردی
 ۳۷ساله که معلول ذهنی بوده و تحت
پوشش سازمان بهزیستی است ،نسبت
بــه صــدور فاکتــور و ثبــت معامــات
فصلــی اقــدام و بــرای این فــرد بدهی
غ بــر  ۲۲میلیــارد تومــان
مالیاتــی بالــ 
ی شــده اســت .بررســیهای
شناســای 
انجامشــده حاکی از آن اســت که افراد
ســودجو ،اشــخاص بیبضاعــت و فاقد
صالحیــت و اهلیــت را اجیــر کــرده و
حتــی بــدون حضــور آنــان در مراجــع
ثبت شــرکتها و صرفاً از طریق تنظیم
وکالتنامه اقدام به ثبت شــرکت کرده
و از اشــخاص مذکــور در ســمتهای
مدیرعامــل ،رئیــس هیأتمدیــره یــا

نایبرئیــس اســتفاده میکننــد؛ بــدون
اینکه آن اشــخاص خودشان اطالعی از
موضوع داشته باشند.
ëëرشد قارچگونه شرکتها
در ایــن رابطــه« ،حســین تاجمیــر
ریاحــی» مدیــرکل دفتــر حقوقــی و
قراردادهــای مالیاتــی ســازمان امــور
مالیاتــی کشــور ،بــا بیــان اینکــه ثبــت
اینگونه شرکتها ،معموالً به شناسایی
نشــدن صاحبان واقعــی درآمد و نهایتاً
فرار از پرداخت مالیات انجام میشود،
گفــت :بهدلیــل خألهــای قانونــی،
رویههــای غلــط موجود و ســایر عوامل،
ثبــت اینگونــه شــرکتها در ســالهای
گذشته رشد قارچگونه داشته است.
وی افزود :با ثبت اینگونه شرکتها
و سوءاســتفاده از عــدم اطــاع و آگاهی
افــراد فاقد شــرایط و بیبضاعت مانند
کارتنخوابها ،دستفروشــان و غیره،
معامــات کالنی بــه نام آنــان انجام و
فرار مالیاتی در سطح گستردهای شکل
میگیرد.
گفتنی اســت ،آذرماه ســال گذشــته
نیــز ســازمان امورمالیاتــی از شناســایی

پنج هزار شــرکت کاغذی خبر داده بود
کــه عــاوه بــر نظــام مالیاتی ،سیســتم
بانکی را هم دور میزنند.
ëëعوامل سوءاستفاده کننده ،شناسایی
و تحت تعقیب قضایی قرار میگیرند
ریاحــی ،ضمــن هشــدار به کســانی
کــه به ایــن نحو اقــدام به ثبت شــرکت
بــه منظــور فــرار از پرداخــت مالیــات
میکنند ،اعالم کرد :با رصد و اقدامات
گسترده از طریق سامانهها و بانکهای
اطالعاتی ،اینگونه شــرکتها و عوامل
سوءاســتفاده کننده از آن ،شناسایی و از
طریــق مراجــع قضایی تحــت تعقیب
قضایی قرار میگیرند.
وی تأکیــد کرد :به منظور پیشــگیری
از ثبــت شــرکتهای صــوری ،بایــد
اقدامات الزم در هنگام ثبت شــرکت از
قبیل راســتیآزمایی و بررسی اطالعات
موجــود در بانکهــای اطالعاتــی بــه
عمــل آیــد تــا بــه نــام اشــخاص فاقــد
شرایط ،شرکت به ثبت نرسد.
گفتنــی اســت ،طی ســالهای اخیر،
اشــخاصی فرصتطلــب بــا ثبــت
شــرکت صــوری (کاغذی) به نــام افراد
فاقــد صالحیــت و اهلیــت ،اقــدام بــه
اعمــال مجرمانه از قبیــل فرار مالیاتی،
پولشویی ،قاچاق کاال یا اخذ تسهیالت
بانکی بهصورت غیرمجاز کردهاند که با
توجه بــه اصالحیه قانــون مالیاتهای
مســتقیم مصوب  ۳۱تیرماه  ۱۳۹۴و به
استناد بند ( )۵ماده  ۲۷۴قانون مذکور،
این اشــخاص تحت تعقیــب قضایی و
اعمال مجازات کیفری قرار میگیرند.
ن ذکر است ســازمان امور مالیاتی
شــایا 
کشور در برخورد با سودجویان و دالالن
ثبت شــرکتهای صوری کــه ب ه منظور
فرار از پرداخت مالیات تأسیس و مورد
خریــد و فــروش قــرار میگیرنــد ،بدون
کوچکترین اغماضی اقدام میکنند.

