بررسي مصوبات كميسيون تلفيق بودجه سال  1398كل كشور
بند الحاقي « »4به تبصره « »6و بند الحاقي « »3به تبصره «»16
(شفافيت اقتصادی با استفاده از اطالعات بانكي)

در سالهاي اخير همواره موضوع استفاده از اطالعات حسابها و تراكنشهاي بانكي براي امور حاكميتي مانند
جلوگيري از فرار مالياتي و افزايش توان مالياتستاني ،مبارزه با پولشويي ،شناسايي اخاللگران در نظام اقتصادي (اعم
از بازار مسكن ،بازار ارز و سكه و  ،)...ارزيابي وسع مالي و نياز به دريافت يارانه و  ...مورد بحث بوده است ،ولي تاكنون
مشخصات اليحه

به دليل برخي مخالفتها از سوي مسئوالن ،اقدام مؤثري در اين رابطه صورت نگرفته است.
يكي از معدود اقدامات انجام شده در اين رابطه ،تصويب ماده ( )169مكرر قانون مالياتهاي مستقيم در

دوره دهم ـ سال سوم

 1394/4/31بوده است كه بر اساس آن بانكها موظف شدهاند «جمع گردش و مانده ساالنه انواع سپردههاي مؤديان

شماره ثبت:

مالياتي و سود آنها» را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند .بر اساس ماده ( )8آييننامه اجرايي تبصره « »5اين
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ماده قانوني كه يك سالونيم پس از تصويب قانون ،در ديماه  1395به تصويب رسيده است ،كليه بانكها و مؤسسات

شماره چاپ:

اعتباري موظف هستند به صورت ساالنه كل گردش حسابهاي ديداري و جمع گردش و مانده كليه سپردههاي
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غيرديداري و سود متعلق به آن را براي اشخاص حقوقي و جمع گردش بدهكار يا بستانكار كليه حسابهاي اشخاص

تاريخ چاپ:
1397/10/5
معاونت پژوهشهای
اقتصادی
دفتر :مطالعات
اقتصادی

مشخصات گزارش
شماره مسلسل:
22016329

حقيقي كه در طي سال شمسي پنج ميليارد ريال 1و بيشتر باشد را به سازمان امور مالياتي ارائه نمايند .با اين حال
به دليل ضعف ضمانت اجراي اين حكم تعداد كمي از بانكها به اين حكم تن دادهاند و اطالعات مورد نياز را در اختيار
سازمان امور مالياتي قرار دادهاند .به همين دليل كميسيون تلفيق با اضافه كردن بند الحاقي « »4به تبصره «»6
درصدد مرتفع كردن اين نقيصه برآمده است .در بخشي از اين حكم آمده است« :بانكها و مؤسسات مالي و
اعتباری در صورت عدم رعايت تكاليف فوق و ساير تكاليف مقرر در ماده ( )169مكرر قانون مالياتهای
مستقيم و آييننامه اجرايي آن عالوه بر جريمههای مزبور در قانون مالياتهای مستقيم مشمول جريمهای
معادل دو درصد ( )%2حجم سپردههای اشخاص نزد بانك و مؤسسه مالي و اعتباری در هر سال ميشوند.
اين جريمهها از طريق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود».
البته حكم مزبور در ماده ( )169مكرر قانون مالياتهاي مستقيم اشكاالت ديگري هم به شرح ذيل دارد:
 .1ارسال اطالعات به صورت ساالنه است و اين تواتر ارسال داده اگرچه براي جلوگيري از فرار مالياتي احتماالً

تاريخ انتشار:

كفايت ميكند ،ولي براي رصد تراكنشها و گردش حسابها به منظور مبارزه با پولشويي يا جلوگيري از اخالل در

1397/12/4

نظام اقتصادي كافي نيست.
 .2در حكم فوقالذكر عمده تمركز بر مجموع تراكنش ساالنه است نه هر فقره از تراكنش و لذا ايضاً براي اهداف
غيرمالياتي ،خصوصاً موضوع مبارزه با پولشويي ،كفايت نخواهد كرد.
 .1در اصالحيه مورخ  1396/7/26اين مبلغ به پنجاه ميليارد ريال افزايش يافت.
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 .3در آييننامه حكم فوقالذكر و اصالحيه آن ( )1396/7/26تنها جمع گردش و مانده ساالنه حسابهاي اشخاص حقيقي كه مجموع
گردش بدهكار يا بستانكار آنها بيش از پنجاه ميليارد ريال باشد از سوي بانك گزارش ميشود و بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي
الزامي به گزارش اين تراكنشها ندارند .اين در حالي است كه عمده مفاسد اقتصادي و فعاليت هاي اخاللگرانه در نظام اقتصادي كشور و
نيز فرار مالياتي شركتها از طريق استفاده از حسابهاي اشخاص حقيقي به وقوع ميپيوندد .اين موضوع در پروندههاي مفاسد اقتصادي
كه عاملين آنها در سال  1397محاكمه شدند به وضوح قابل مشاهده است.
براي مثال در محتويات پرونده آ قاي وحيد مظلومين ملقب به سلطان سكه آمده است كه اين فرد در قالب  219حساب اشخاص
حقيقي و دهها حساب متعلق به ساير اشخاص حقوقي اقدام به جابهجايي دهها هزار ميليارد تومان وجه كرده است.

بنابراين بخش عمده طراحي سازوكار براي شفافسازي تراكنشها بايد معطوف به حسابهاي اشخاص حقيقي باشد .در صورت اصالح
سازوكار تراكنش حسابهاي شخصي ،مسئله شفافيت تراكنشهاي بانكي تا حد زيادي حل ميشود.
 .4اساساً برخي از حساب هاي اشخاص حقيقي و حتي حقوقي توسط مؤدي اظهار نميشد و لذا از رصد سازمان امور مالياتي پنهان
ميماند و اين سازمان ابزاري براي شناسايي اين حسابها نداشت.
 .5تاكنون به تراكنشهاي درونبانكي كه اطالعات آن صرفاً در اختيار همان بانك است و اطالعات آن در هيچيك از زيرساختهاي
نظام پرداخت ثبت و ضبط نميشد ،توجهي نشده است و لذا ضروري است امكان رصد بانك مركزي بر تراكنشهاي بانكي اعم از درونبانكي
و بينبانكي فراهم گردد.
در بند الحاقي « »3به تبصره « »16گزارش كميسيون تلفيق بودجه  1398حكمي آمده است كه در صورت تصويب نهايي ،در حد
قابل توجهي اشكاالت فوقالذكر را مرتفع خواهد كرد .متن اين حكم به شرح ذيل است:
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بند الحاقي « -»3به منظور افزايش شفافيت تراكنشهاي بانكي ،مبارزه با پولشويي و جلوگيري از فرار مالياتي:
 .1بانك مركزي مجاز است ظرف مدت يك ماه پس از الزماالجرا شدن اين قانون حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي فاقد شماره ملي و افراد
حقوقي فاقد شناسه ملي را مسدود نمايد.
 .2كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري موظفند براساس درخواست سازمان امور مالياتي فهرست حسابهاي بانكي و اطالعات مربوط به
كليه تراكنشهاي بانكي (درونبانكي و بينبانكي) موديان را به صورت ماهيانه در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند.
 .3بانك مركزي با تصويب شوراي پول و اعتبار ،براي شفافيت تراكنشهاي بانكي به صورت يكسان يا متناسب با سطح اشخاص حقيقي حد
آستانهاي (سقفي) را تعيين كند و انتقال وجه با مبلغ باالتر از حد آستانه (سقف) را براي اشخاص حقيقي از طريق كليه تراكنشهاي بانكي
(درونبانكي و بينبانكي) و ساير ابزارهاي پرداخت ،مشروط به درج «بابت» و در صورت نياز ارائه اسناد مثبته نمايد.
اشخاص حقيقي كه از حساب بانكي خود استفاده تجاري ميكنند ميتوانند با دريافت كد اقتصادي و اتصال حساب بانكي خود به كد اقتصادي،
از شمول مفاد بند «ج» مستثنا شوند.

جمعبندی و ارائه پيشنهادهای اصالحي
تصويب نهايي احكام فوقالذكر كه به تصويب كميسيون تلفيق رسيدهاند ،ميتواند در ادامه اقدامات مثبت و اميدواركننده اخير بانك
مركزي 1اعم از تجميع اطالعات حساب هاي بانكي بر اساس كد ملي اشخاص حقيقي و شناسه ملي اشخاص حقوقي ،الزام به درج بابت در
تراكنشهاي ساتنا و پايا ،وضع محدوديت بر تراكنشهاي بانكي از طريق پايانههاي فروش ( ،)POSممنوعيت صدور چك تضميني در
وجه حامل و ظهرنويسي اينگونه چكها و غيرفعال كردن برخي از پايانههاي فروش كه اطالعات هويتي دارندگان آن ثبت نشده بود و ...
منجر به احاطه بيشتر حاكميت بر جريان وجوه (كه آينهاي از جريان كاال و خدمات در كشور است) شده و از قبل آن منجر به جلوگيري
فعال و پيشيني از فعاليتهاي مجرمانه و پولشويي و اخالل در نظام اقتصادي كشور ،افزايش درآمد مالياتي دولت ،ايجاد زيرساخت اطالعاتي
براي اعمال حمايت هدفمند از اقشار نيازمند و نيز وضع مالياتهاي تنظيمي بر معامالت ارز ،سكه و مسكن و در نهايت ايجاد زيرساخت
براي هدايت نقدينگي به سمت فعاليتهاي مولد شود.
لذا ضمن موافقت با كليات احكام فوقالذكر پيشنهاد ميشود اصالحات جزئي ذيل جهت تكميل در بند الحاقي « »3به تبصره «»16
لحاظ شود:
جزء «»1

در انتهاي جزء « »1اضافه شود« :و كليه بانكها نيز موظند از پرداخت سود به اين حسابها خودداري نمايند».

جزء «»2

در انتهاي جزء « »2اضافه شود« :همچنين بانكها موظف هستند امكان دسترسي برخط بانك مركزي به اطالعات تراكنشهاي
بانكي (درونبانكي و بينبانكي)« ،بابت» درج شده براي آنها و اسناد مثبته آن را فراهم نمايند».

جزء «»3

در صدر اين جزء عبارت «موظف است» اضافه شود.
در خط آخر عبارت «بند «ج»» به «جزء « »»3تغيير نمايد.

https://www.cbi.ir/showitem/18477.aspx
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