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مروري بر تکالیف مالیاتی وکالي دادگستري

1مرتضی سیمایی صراف

مقدمه

یک شغل عادي نیست وکالت شغلی است که هم جنبـۀ خصوصـی   ، وکالت دادگستري

همـواره بـر خـط    دادگسـتري  ، باشـد وکیـل  و هم داراي شئونات مناصـب رسـمی مـی   ، دارد

، این دوگـانگی سـبب شـده   .در حرکت است، باریکی در میانۀ این دو سرزمینِ بیگانه از هم

از طرفـی فضـاي   .ایران نتواند دریافت درستی از ایـن شـغل داشـته باشـد    »شبه مدرن«جامعۀ 

کنـد  مـی  مبتنی بر منافع شخصی تلقی، وکالت را یک شغلِ مطلقاً خصوصی، عمومی جامعه

وکالت را از سایر مشاغل جدا کرده و تکـالیف  ، ارکان مختلف حاکمیت، دیگر و از طرفی

در قـوانین و  ، مصـداق بـارز ایـن نگـاه متنـاقض     .گیـرد مـی  ماالیطاقی براي این شغل در نظر

نظـام حقـوق مالیـاتی در    ، از سـویی دیگـر  .شـود مـی  دیده، تکالیف مالیاتیِ مختص به وکال

، تحولّاتی که مدعی است.ر تحولّات بسیار عمیقی گشته است دچا، در چند سال اخیر، ایران

هـاي   به یک نظام هوشمند مبتنی بـر پایگـاه  »داروغه مسلکی«نظام مالیات ستانی را از سیستم 

ممیـزین  ، iTAXموسـوم بـه   ، به نحوي که در این نظام هوشـمند ، جامع اطالعاتی سوق داده

در کنار ایـن دوعامـل   .بر عهده دارند»الیاتتشخیص میزان م«مالیاتی کمترین دخالت را در 

»حقـوق مالیـاتی  «ضعف آموزشِ )تصور نادرست از شغل وکالت و تحولّات قوانین مالیاتی(

بـه مباحـث   ، هـیچ ورودي ، وکالي محترم دادگسـتري ، باعث شده، حقوقهاي  در دانشکده

، ر مالیاتی نسبت به وکالحقوق مالیاتی نداشته و در برابر اشتباهات و یا تعرّضات سازمان امو

در ابتـدا قـوانین مالیـاتی مـرتبط بـا وکـالي       ، در این یادداشت مختصر.کامالً بی دفاع باشند
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، شـایان ذکـر اسـت   .شـود مـی  دادگستري معرفی و سپس به تکالیف مالیاتی ایشان پرداختـه 

شـود  مـی  هم وکالي پایه یک دادگستري و هم کارآموزان عزیز را شـامل ، تکالیف مذکور

.شودمی استفاده»وکالي دادگستري«صرفاً از لفظ ، ولی براي اختصار در کالم

قوانین مالیاتی مرتبط با شغل وکالت

ســه قــانون مصــوب مجلــس وجــود دارد کــه ، در حــال حاضــر در نظــام حقــوقی ایــران

ایـن سـه قـانون بـه ترتیـبِ گسـتردگی احکـام        .اسـت »مالیـات «، موضوعشان به طور خـاص 

:ازعبارتند 

هـاي   قانون مالیـات .با اصالحات بعدي 1366مستقیم مصوب سال هاي  قانون مالیات -1

»قانون مالیـاتیِ مـادر  «به نوعی ، است 1345مستقیم سال هاي  مستقیم که یادگار قانون مالیات

چرا که مباحث مهمی همچـون سـاختار سـازمان    .آیدبه حساب میها  در نظام حقوق مالیات

احکـام مربـوط بـه دو    .آئین دادرسی مالیاتی در این قانون مطرح شـده اسـت   امور مالیاتی و

نیـز در  )بـاب سـوم  (و مالیات بر درآمـد  )باب دوم(منبع مالیاتی مهم یعنی مالیات بر دارایی 

از حیـث نحـوة جمـع     مسـتقیم هـاي   وجه تسمیۀ این قانون بـه مالیـات  .این قانون آمده است

مالیات بـر دارایـی و   (ها  به طوري که این مالیات.ون استموضوع این قانهاي  آوري مالیات

.1شودمی از جانب مودي به سازمان امور مالیاتی تسلیم»مستقیماً«)مالیات بر درآمد

بنـابر  .مجلـس شـوراي اسـالمی    2/3/1400قانون مالیات بـر ارزش افـزوده مصـوب     -2

در  1400ارزش افـزودة مصـوب سـال    قانون مالیات بـر  ، اعالم مسئولین سازمان امور مالیاتی

است که ایـراداتش برطـرف شـده و بـه طـور       1387سال )85اصل (واقع همان قانون موقتی 

»مالیات بـر مصـرف  «، موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده.دائمی به تصویب رسیده است

مسـتقیم،  هـاي   براي عالقه مندان به حوزه حقوق مالیاتها این توضیحِ اضافی ضروري است که برخی از اقسام مالیـات  .1

تکلیفـی همچـون مالیـات تکلیفـی     هـاي   همچـون مالیـات  .رسند به صورت غیر مستقیم به دست سازمان امور مالیاتی می

.منتهی این موارد استثناء بوده و سبب از بین رفتن قاعده کلی نمی شود.اجاره و مالیات تکلیفی حقوق
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 مبالغی است که اشخاص در هنگـام خریـد  ، منظور از مالیات بر مصرف.است 1»عوارض«و

این مبـالغ  ، کاال یا خدمات به عرضه کنندة کاال و خدمات پرداخت کرده و عرضه کنندگان

بـه  ، 2دریافتی را در فواصـل زمـانی مشـخص و بـا رعایـت مـوازینی از جملـه اعتبـار مالیـاتی         

گازدار هاي  در حال حاضر به نوشیدنی، به عنوان مثال.3نمایندمی سازمان امور مالیاتی تسلیم

قصـد  ، لـذا اگـر شخصـی   .گیـرد مـی  مالیات بر ارزش افـزوده تعلـق  ، ن نوشابهو قندي همچو

عالوه بـر ثمـن   ، باید در هنگام خرید این کاال، خرید یک عدد نوشابۀ گازدار را داشته باشد

عرضـه کننـدة   (مبلغی را نیز به عنوان مالیات بر ارزش افزودة این کـاال بـه فروشـنده    ، معامله

مالیات بـر ارزش افـزوده   هاي  دورره(دة کاال نیز در پایان فصل فروشن.پرداخت نماید)کاال

مبـالغی را کـه بابـت مالیـات بـر مصـرف از       )باشـند مـی  بر مبناي فصول سال یعنی سـه ماهـه  

همـین  .دهـد مـی  به صورت یک جا به سازمان امـور مالیـاتی تحویـل   ، خریداران اخذ نموده

مبـالغی اسـت کـه بـه موجـب قـوانین       عوارض نیـز  .در مورد خدمات نیز حاکم است، قاعده

.گیـرد می تعلق، به برخی کاالها و خدمات، از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده، مختلف

.همچون مالیات بر ارزش افزوده است، روش جمع آوري عوارض

تـوان   ولی از جمع و قیاس احکام راجع به این دو می.تفاوت مالیات با عوارض در قوانین، تعریف به مفهوم نشده اند .1

در حـالی کـه   .باشـد  مـی بین مالیات و عوارض، در خصوص محل مصرف آنها هاي  فهمید که یکی از مهم ترین تفاوت

بنا بـر احکـام قـانون بودجـه     (جمع آوري شده در خزانۀ کل کشور واریز شده و از آنجا با صالحدید دولت هاي  مالیات

بـه عنـوان   .شود، ولی محل مصرف عوارض، در خود قانونی است که آن عوارض را تعیین کرده تقسیم می)کل کشور

اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل بـرون شـهري مسـافر و    «:فزوده تصریح داردقانون مالیات بر ارزش ا 32مثال، ماده 

درصـد بهـاي بلـیط را     5کنند، مکلفند  و دریایی می)به اسثتناي ریلی(فروش بلیط در داخل کشور با وسایط نقلیه زمینی 

بـه  .»نماینـد .....اخـذ  حسب مورد، به عنـوان عـوارض شـهرداري از مسـافران     )صورتحساب(با درج در بلیط یا قرارداد 

شود به عنوان عوارض شهرداري اخـذ و   ها تعیین می عبارت دیگر به موجب این ماده، مبلغی که از فروش این قبیل بلیط

.گردد ها واریز می سپس همان مبالغ، عیناً، به حساب شهرداري

اعـم از  (عوارضی که مودي بابـت خریـد کـاال     مالیات و:اعتبار مالیاتی«:قانون مالیات بر ارزش افزوده 1بند د ماده  .2

»یا خدمت به موجب این قانون پرداخت کرده است)نهاده و کاالي نهایی

التفـاوت مالیـات و   مابـه «:، مالیات بر ارزش افزوده را اینگونـه تعریـف نمـوده اسـت    1400سال .ا.ا.م.ق 1بند ج ماده  .3

»ة معینعوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دور
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مجلـس شـوراي    21/7/1399فروشگاهی و سامانۀ مودیـان مصـوب   هاي  قانون پایانه -3

نبود اطالعات کـافی از  ، »عدالت مالیاتی«ازمشکالت اساسی در راه رسیدن به یکی .اسالمی

در تحولّـات جدیـدي کـه در قـوانین مالیـاتی کشـور       .باشدمی هاي اقتصادي مودیانفعالیت

کالن  _»اطالعاتی جامعهاي  پایگاه«از طریق ایجاد ، این ضعف، گرددمی سعی، ایجاد شده

، میان مودیان و سازمان امـور مالیـاتی  »تبادل مستمر اطالعات«و ایجاد بسترهایی براي _داده

تمـامی  ، نمایـد مـی  مودیان را مکلـف ، به این صورت که سازمان امور مالیاتی.بر طرف شود

به سـازمان امـور مالیـاتی    ، مالی و اقتصادي خود را به صورت مستمرهاي  اطالعات و فعالیت

 محقـق ، فروشـگاهی و سـامانه مودیـان   هـاي   ایانـه طریـق قـانون پ  از، این مهم.گزارش دهند

هـیچ منبـع یـا پایـۀ مالیـاتی      ، فروشگاهی و سـامانۀ مودیـان  هاي  قانونِ پایانه، در واقع.شودمی

جدیدي را ایجاد نکرده و فقط به تکالیف قانونی مودیان در ارتباط با نحوة ارسال اطالعـات  

بـه تعریـف   ، بـراي تبیـین بیشـترِ موضـوع    .زدپـردا ، مـی مودیـان هاي  مالی و اقتصاديِ فعالیت

بـه  .پـردازیم مـی  »سـامانۀ مودیـان  «و»فروشـگاهی هـاي   پایانـه «مختصري از مفاهیم حقـوقیِ  

دسـتگاه کـارتخوان   ، رایانـه :پایانـه فروشـگاهی  «:م.س.ف.قـانون پ  1موجب بند ب مـاده  

هـاي   بـه شـبکه   درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسـیله دیگـري کـه امکـان اتصـال     ، بانکی

ــدور        ــت ص ــته و از قابلی ــان را داش ــامانه مودی ــور و س ــمی کش ــت رس ــی پرداخ الکترونیک

:همـین قـانون   1و نیـز بـه موجـب بنـد پ قـانون      .»صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد

کارپوشـه  ، سامانه اي است تحت مدیریت سازمان که در آن بـه هـر مـودي   :سامانه مودیان«

میـان مودیـان و سـازمان منحصـراً از طریـق آن      و تبادل اطالعات فته ویژه اي اختصاص یا

باید معامالت خود را اعـم از  ، 1به بیان خیلی ساده؛ فعاالن اقتصادي.»شودمی کارپوشه انجام

.به اطالع سازمان برسانند، از طریق سامانه مودیان، خرید و فروش

توجه به این نکته ضروري است که از نظر قوانین مالیاتی، فعالیت هایی که منجر به درآمد شـوند، فعالیـت اقتصـادي     .1

ها و مشاغل از وجوه اقتصاديِ آنها، مهم تر و پر رنـگ   ولو این که؛ وجوه غیر اقتصادي این فعالیت.گردند محسوب می

شود و این امـر نبایـد نادیـده انگاشـتن شـأن       ی، همواره از ادبیات اقتصادي استفاده میبه عالوه، در قوانین مالیات.تر باشد

.برخی از مشاغل همچون پزشکی و وکالت تلقّی گردد
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برخـی احکـام مالیـاتی بـه     ، ۀ کشـور در قـوانین بودجـۀ سـالیان   .احکام مالیاتی بودجه -4

فقـط یـک سـال    ، به دلیل عمرِ یکسالۀ قـوانین بودجـه  ، این احکام مالیاتی.رسندمی تصویب

وکــالي ، کــل کشــور 1400بودجــه  6در بنــد س تبصــره ، بــه طــور مثــال.شــوندمــی اجــرا

مکلف به ثبت قراردادهاي مالی خود در سامانه اي کـه توسـط قـوة قضـاییه بـه      ، دادگستري

هـا   دولـت »مالیات سـتانیِ «با توجه به رویکرد .1گردیده اند، کندمی همین منظور راه اندازي

.شوندمی سال به سال بیشتر، احکام مالیاتی مندرج در قوانین بودجه، هاي اخیردر سال

قـوانین و مقـررات دیگـري هـم هسـتند کـه احکـام یـا         ، گـردد می خاطر نشان، در پایان

آئین  3و  2همچون ماده .ی براي وکالي دادگستري در نظر گرفته اندتکالیف مالیاتی خاص

28/12/1398حق المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب ، نامۀ تعرفه حق الوکاله

از حیـث  ، یا قوانین مربوط به وکالت و نیز آئین دادرسی مدنی و کیفـري .رئیس قوه قضاییه

خارج از موضوع این یادداشـت قـرار   ، این موارد اخیرکه .نحوة پرداخت تمبر مالیاتی وکیل

.دارند

هـاي مسـتقیم    قانون مالیـات )مکرر169(و)103(به استناد مواد «:کل کشور 1400قانون بودجۀ سال  6بند س تبصره  .1

مـاه پـس از    ي مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف یکمنظور افزایش درآمدها و به

ابالغ این قانون، سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیـل و موکـل را تکمیـل کنـد بـه نحـوي کـه دسترسـی بـرخط          

تمـام  .ه به سامانه مزبور فراهم گرددسازمان امور مالیاتی و مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائی

هاي وکالي دادگستري موظف ا ند قراردادهاي مالی خود بـا موکـل را در ایـن     وکالي فعال عضو مراکز وکال و کانون

یکتاي صادرشده براي هـر قـرارداد توسـط سـامانه قـرارداد الکترونیـک، مبنـاي        )کد(شناسه.سامانه ثبت و تنظیم نمایند

هاي وکالي دادگستري در سامانه خدمات قضائی به منظور اسـتخراج اطالعـات مـالی     وکال و کانون شناسایی مشاوران،

.مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود

سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خالف گویی وکیل عالوه بر پیگیري موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمـال  

سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف مدت سـه  .نماید پنج برابر اختالف کشف شده اقدام میجریمه مالیاتی تا سقف 

ماه زیرساخت الزم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیـاتی در سراسـر کشـور    

»شود تاخیر در راه اندازي سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می.را فراهم کند
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تکالیف مالیاتی وکالي دادگستري

دسته اول تکـالیف عـامی   .وکالي دادگستري با دو نوع از تکالیف مالیاتی مواجه هستند

، همچون الـزام بـه پرداخـت مالیـات بـر درآمـد امـالك       .گیردمی که به هر شهروندي تعلق

و هـا   مالیات بر مصـرف کـاال و خـدمات و سـایر اقسـام مالیـات      ، کسمالیات خودروهاي لو

دسـته  .ها ارتباطی به نوع شغل یا فعالیت اقتصادي اشـخاص نـدارد  عوارضی که پرداخت آن

موضوع .گرددمی به وکالي دادگستري مترتّب»شغل وکالت«حیث دوم نیز تکالیفی که از

:عبارتند ازاین تکالیف .دسته دوم تکالیف است، این مبحث

اخیـر و همگـام بـا توسـعۀ     هاي  قوانین مالیاتی در سال.ثبت نام در نظام مالیاتی کشور -1

تغییرات زیـادي  )دولت الکترونیک(و الکترونیکی شدن خدمات دولتی »فناوري اطالعات«

بـه  .مسـتقیما اسـت  هـاي   قـانون مالیـات   169از جمله این تغییرات اصالح مـاده  .نموده است

ثبت موظف بـه  )از جمله وکال(کلیۀ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل ، ن قانونموجب ای

منظور از ثبـت نـام در نظـام مالیـاتی     ، به عبارت ساده تر.هستندنام در نظام مالیاتی کشور

در گذشـته  .همان تشکیل پرونده در اداره مالیاتیِ محل فعالیت ایـن اشـخاص اسـت   ، کشور

امـا در  .الزامی به تشکیل پرونده مالیاتی نداشتند، وکالت کارآموزان)1390حدود سالهاي (

ثبـت نـام در نظـام    (مکلـف بـه تشـکیل پرونـده     ، حال حاضر کارآموزان محترم وکالت نیـز 

بـه صـورت کـامالً الکترونیکـی     ، نکته حایز اهمیت اینکه این ثبت نام.هستند)مالیاتی کشور

ام در نظام مالیاتی کشور بایـد صـرفاً بـه سـایت     براي ثبت ن، بوده و مودیان مالیاتی)اینترنتی(

tax.gov.ir  پـیش ثبـت نـام و ثبـت نـام      «وارد قسـمت مربـوط بـه    ، مراجعه و در این صـفحه

، مراجعه کنندگان این سایت باید در نظر داشته باشند که ثبت نام قطعـی .شوند»الکترونیک

در صـورت  .م خواهـد بـود  ثبت نـا  44منوط به تکمیل همه مراحل ثبت نام و رسیدن به گام 

رقمـی بـراي متقاضـی ارسـال      10یـک کـد رهگیـري    ، ثبت نام موفقیت آمیز در این سـایت 

.خواهد شد

.م.م.ق 95مـاده  .نگهداري دفاتر و یا اسناد و مدارك مـرتبط بـا درآمـدهاي مـودي     -2

و مستقیم را به نگهـداري دفـاتر   هاي  همۀ مشاغل موضوع فصل چهار باب سوم قانون مالیات
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، آئین نامه اجرایی مربوط به نوع دفـاتر «اسناد و مدارك بر وفق قوانین و مقررات و از جمله 

نمـوده  »1آئین نامه تحریر دفـاتر «معروف به »....نگهداري آنها هاي  اسناد و مدارك و روش

از ، و براي هـر گـروه  )2ماده (مشاغل را به سه گروه دسته بندي نموده ، این آئین نامه.است

بـر ایـن   .تکـالیف مجزّایـی در نظـر گرفتـه اسـت     ، حیث نگهداري دفاتر و اسـناد و مـدارك  

.بیشترین تکالیف مربوط به گروه اول و کمترین تکالیف مربوط به گروه سوم اسـت ، اساس

، بـر ایـن اسـاس   .2گیرنـد مـی  وکالي دادگستري معموالً در گروه سوم این دسته بندي قـرار 

نیازي به نگهداري دفـاتر  ، گیرندمی سوم این آئین نامه قرار وکالي دادگستري که در گروه

مکلفند براي هر سال مالیاتی اسناد و مدارك مربـوط بـه معـامالت خـود از قبیـل      «نداشته اما 

اسناد درآمدي فروش کاال یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کاال و خدمات و 

هداري و خالصـه درآمـد و هزینـه سـاالنه خـود را بـه       انجام شده را نگهاي  سایر اسناد هزینه

نکتـه قابـل توجـه بـراي وکـالي محتـرم       »3.بر اسـاس آن تنظـیم نماینـد   2شرح فرم پیوست

دادگستري در خصوص نگهداري اسناد و مدارك مالی این است که چون بعضاً مبالغی کـه  

خسـارات  ، محکـوم بـه  مبلـغ  ، از قبیـل هزینـه دادرسـی   ، اسـت )مـوکلین (مربوط به دیگـران  

وارد حسـاب بـانکی   ...اشتراکی و هاي  سهم حق الوکاله سایر همکاران در وکالت، احتمالی

بسیار حایز اهمیت خواهد بود تـا در  ، نگهداري از این اسناد و مدارك مالی، گرددمی وکال

ت در مـورد مـد  .حل اختالف مالیاتی بتوان از آنها استفاده کـرد هاي  در هیئت، صورت نیاز

م بـراي رسـیدگی   .م.ق 157و  156در مواد ، زمان نگهداري این اسناد هم باید گفت هرچند

آئین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مـدارك و روشـهاي نگهـداري آنهـا اعـم از      «نام کامل این آئین نامه، .1

و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائـۀ آنهـا بـراي رسـیدگی و تشـخیص درآمـد مشـمول        )مکانیزه(ماشینی 

!باشد می»مستقیمهاي  ن مالیاتقانو 31/4/1394اصالحی مصوب  95مالیات موضوع ماده 

مشاغلی که مجموع فروش کاال و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیـات قطعـی شـده    «:آئین نامه 2ماده  .2

و بـه بعـد کـه تـا      1391عملکـرد سـال   )مجموع اصـلی و مـتمم  (طبق آخرین برگ مالیات قطعی )قبل از کسر معافیت(

وع سال مالیاتی ابالغ شده باشد، هرکدام بیشتر از ده میلیارد و تا سی میلیارد ریـال باشـد در   تاریخ دي ماه سال قبل ازشر

»گیرد گروه دوم و اگر بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال باشد در گروه سوم قرار می

.آئین نامه 6بند پ ماده  .3
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و بـراي رسـیدگی بـه درآمـدهاي مودیـانی کـه       )یـک سـال  (به اظهارنامه مالیـاتی اشـخاص   

اما با توجه بـه اینکـه   ، مهلت مرور زمان مالیاتی تعیین گردیده)پنج سال(اظهارنامه نداده اند 

هیچ محدودیت زمانی در قـوانین مالیـاتی تعیـین    »درآمدهاي کتمان شده«براي رسیدگی به

ترتیبی اتّخاذ نماینـد  ، هم وکالي محترم و هم سایر مشاغل، گرددمی توصیه، نگردیده است

.که هیچ گاه این اسناد و مدارك معدوم و خارج از دسترس نگردند

همــۀ  169در مــاده مســتقیم هــاي  قــانون مالیــات.صــدور صورتحســاب الکترونیــک -3

براي انجام معامالت خود صورت «:اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل را مکلف کرده که

قراردادهـا و  ، حسـاب هـا  حساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورت

در.»1سایر اسناد مشـابه درج و فهرسـت معـامالت خـود را بـه سـازمان مـذکور ارائـه کننـد         

مبـالغ دریـافتی از   ، اشـخاص مکلـف گردیدنـد   ، م.م.ق 169دقیق همین ماده راستاي اجراي 

انجـام  ، نمـود مـی  هاي استانداردي که سازمان امـور مالیـاتی تعیـین   مشتریان خود را از روش

.فـروش و غیـره  هـاي   صـندوق ، اینترنتیهاي  درگاه، پوزهاي  هایی چون دستگاهروش.دهند

هـاي   قـانون پایانـه   1398در سـال  .گردنـد  مـی  یفمشمول این تکـال ، وکالي دادگستري نیز

این قانون داراي موضوعات و احکام مختلفی .فروشگاهی و سامانۀ مودیان به تصویب رسید

»3پایانـه فروشـگاهی  «و»2صدور صورتحساب الکترونیک«از جمله ترتیبات جدید در مورد 

مستقیم کنـار  هاي  نون مالیاتقا 169ماده ، است به طوري که با اجراي گام به گام این قانون

فروشـگاهی و سـامانۀ   هـاي   وکـالي دادگسـتري مشـمول قـانون پایانـه     .گذاشته خواهد شـد 

صدور صورتحسـاب الکترونیـک و   ، یعنی ملزم به ثبت نامه در سامانۀ مودیان.مودیان هستند

وکــالي هــاي  بعــد از تعــامالت کــانون، بــا وجــود ایــن.داشــتن پایانــه فروشــگاهی هســتند 

صـندوق حمایـت وکــال و   هـاي   بـه خصـوص تـالش   ، دادگسـتري بـا سـازمان امـور مالیـاتی     

وکـالي سراسـر   هاي  وکالي دادگستري عضو کانون، مقرّر گردید، کارگشایان دادگستري

.مستقیمهاي  قانون مالیات 169صدر ماده  .1

فروشگاهی و سامانه مودیانهاي  قانون پایانه 1بند ث ماده  .2

فروشگاهی و سامانه مودیانهاي  قانون پایانه 1بند ب ماده  .3
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وکـالي  ، در حـال حاضـر  ، بر همین اسـاس .سامانۀ مخصوص به خود را داشته باشند، کشور

اقدام به ثبت نام در این سامانه نمـوده   pgpal.irدادگستري باید با مراجعه به آدرس تارنماي 

.حساب نماینداقدام به صدور صورت، و براي در اختیار قراردادن خدمات حقوقیِ خود

بنا بر تکلیف ، نمایندمی از دستگاه پوز استفاده، چنانچه وکالي محترم، شایان ذکر است

انـد مشخصـات ایـن    مکلـف ، فروشگاهی و سامانۀ مودیـان هاي  قانون پایانه 11ماده  مقرر در

خدمات دهـی  ، در غیر این صورت، ثبت نمایند، ها را در سایت سازمان امور مالیاتیدستگاه

.قطع خواهد شد، از جانب بانک مرکزيها  به این دستگاه

شـود  مـی  یک شغل محسوب، وکالت،از نظر قوانین مالیاتی.تسلیم اظهارنامه مالیاتی -4

میزان درآمد خود را به سازمان امـور مالیـاتی اعـالم    ، و صاحب این شغل باید به طور ساالنه

چرا که مسلّماً صاحب درآمـد سـعی در   .محاسبۀ این درآمد کار بسیار دشواري است.نماید

حقیقـت و تنبیـه   سعی در کشف ، درآمد دارد و سازمان امور مالیاتی»کم اظهاري«یا کتمان

با ایجـاد قـوانین   ، تاریخی بین صاحبان درآمد و صاحبان قدرتهاي  این کشمکش.متخلفین

 97مـاده  ، از جمله این قـوانین .در حال کاسته شدن هستند، روزهاي  دقیق و متّکی به فناوري

»درآمد مشمول مالیـات «، بر این اساس.مستقیم استهاي  قانون مالیات 1394اصالحی سال 

به استناد اظهارنامه مالیاتی که خود مـودي تنظـیم و تسـلیم سـازمان نمـوده      ، اشخاص حقیقی

از ارائۀ اظهارنامه مالیاتی در مهلت قـانونی  «و چنانچه مودي مالیاتی .1شودمی محاسبه، است

سـازمان امـور مالیـاتی کشـور نسـبت بـه تهیـه اظهارنامـه         ، و مطابق با قوانین خود داري کنـد 

برآوردي بر اساس فعالیت و اطالعات اقتصادي کسب شـده مودیـان ازطـرح جـامع     مالیاتی 

ترتیبـات  .»2کنـد مـی  مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشـخیص مالیـات اقـدام   

هـاي   توسـط اصـالحیۀ قـانون مالیـات    ، قانونی که در صورت عدم تسـلیم اظهارنامـه مالیـاتی   

»علـی الـرأس  «روش محاسـبۀ درآمـد بـه صـورت      جـایگزین ، مستقیم در نظـر گرفتـه شـده   

 عمـل »فعـال مـا یشـاء   «مبسوط الید و همچـون  ، ممیز مالیاتی، در روش علی الرأس.باشدمی

م.م.ق 97ماده  .1

م.م.ق 97پاراگراف دوم ماده  .2
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، اظهارنامه مالیـاتی تسـلیم نکـرد   ، تأکید شده که چنانچه مودي، اما در روش جدید.نمودمی

نسـبت بـه   ، لیـاتی اطالعات کسب شده از طرح جـامع ما بر اساس ، ممیز مکلف است

احتمـال  ، تخمـین ، گمان، تشخیص درآمد مودیان اقدام نماید و نمی تواند به صورت حدس

.اقدام کند، و امثال ذالک

نسـبت بـه تسـلیم اظهارنامـۀ خـود در موعـد       ، وکالي دادگستري مکلف اند، به هر روي

از جمله وکـالي  (فصل مودیان موضوع این «:م مقرّر دارد.م.ق 100مادة .مقرر اقدام نمایند

شغلی خود را در یـک سـال   هاي  مکلف اند اظهار نامه مالیاتی مربوط به فعالیت)دادگستري

.....سال مالیاتی منطبق با سال شمسی است(مالیاتی  سـال بعـد    آخر خردادماهتنظیم و تا )

131مـاده  به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نـرخ مـذکور در   

.»این قانون پرداخت نماید

در ، وصول مالیات و احترام به حقوق مودیـان مالیـاتی  هاي  البته در راستاي کاهش هزینه

، تا مودیان و سازمان امور مالیـاتی ، م راه حلی در نظر گرفته شده است.م.ق 100تبصره ماده 

در.اقدام نمایند، این اشخاص نسبت به تعیین مبلغی براي مالیات عملکرد، با توافقی دوجانبه

سـازمان امـور مالیـاتی    ، ملزم به تسلیم اظهارنامه نبوده و به تبعِ آن، مودیان مالیاتی، این روش

بسـیار  ، روش تـوافقی .هم وارد رسیدگی به اسناد و مدارك و یـا دفـاتر مودیـان نمـی شـود     

، ي کـوچکی دارنـد  به خصوص مودیانی کـه کسـب و کارهـا   ، مناسب براي مودیان مالیاتی

م ذکـر  .م.ق 100شروط دیگـري هـم دارد کـه در تبصـرة مـاده      ، استفاده از این روش.است

.1شده است

آنـان را کـه میـزان    تواند برخی از مشـاغل یـا گروههـایی از    سازمان امور مالیاتی کشور می«:م.م.ق 100تبصره ماده .1

این قانون باشد از انجام بخشی از تکـالیف  )84(فروش کاال و خدمات ساالنه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده

از قبیل نگهداري اسناد و مدارك موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معـاف کنـد و مالیـات مودیـان مـذکور را      

در مواردي که مودي کمتر از یک سـال مـالی بـه فعالیـت اشـتغال داشـته باشـد        .نماید صورت مقطوع تعیین و وصول به

هـاي   حکـم ایـن تبصـره مـانع از رسـیدگی بـه اظهارنامـه       .شـود  مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می

».مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود
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قـانون بودجـۀ    6در بنـد س تبصـرة   .ثبت قراردادهاي مالیِ وکـال در سـامانۀ مربوطـه    -5

 سـامانه اي راه انـدازي نمایـد تـا    ، قوة قضاییه را مکلف نمـوده ، قانونگذار، کل کشور 1400

خـود را در آن  »قراردادهـاي مـالی  «بتواننـد  )کـانون و مرکـز مشـاوران   (وکالي دادگستري 

.باشـد »قـرارداد حـق الوکالـه   «، رسد منظور ازقراردادهاي مالیمی به نظر.سامانه ثبت نمایند

در»وکـال هاي  وکالت نامه«چیزي غیر از سامانه اي است که ، این سامانه، الزم به ذکر است

عـدم  ، ضمانت اجراي عدم ثبت قراردادهـاي مـالیِ وکـال در ایـن سـامانه     .گرددمی آن ثبت

البتـه همـان   .1امکان ثبت قرارداد وکالت در سامانه قرارداد الکترونیک وکالت خواهـد بـود  

بـه  .حکـم یـک سـاله داشـته و دایمـی نیسـتند      ، قوانین بودجـه ، طور که پیش تر نیز گفته شد

بمانـد کـه   .دایمی دیگري نیز در حال حاضر وجود نـدارد این تکلیف در هیچ قانون ، عالوه

قوه قضاییه هم به تکلیف خـود در ایـن بنـد عمـل ننمـوده و هـیچ گـاه چنـین سـامانه اي راه          

امید که براي قانون گذار درس عبرتی شود تا زین پـس در حـد تـوان اجرایـی     .اندازي نشد

.قانون گذاري نماید، اجراییهاي  دستگاه

، هـر شخصـی مکلـف اسـت    ، بر اساس قوانین مالیاتی.یات علی الحسابپرداخت مال -6

بـه  .پرداخـت نمایـد  ، اقتصادي خـود را در پایـان سـال مالیـاتی    هاي  مالیات مربوط به فعالیت

منظـور افـزایش درآمـدهاي     هـاي مسـتقیم و بـه    قـانون مالیـات  )مکـرر 169(و)103(به استناد مواد «:6بند س تبصره.1

ماه پس از ابالغ ایـن قـانون، سـامانه     مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک

.تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را تکمیل کند

هاي وکالي دادگستري موظفند قراردادهاي مـالی   و وکالي عضو مراکز وکال، و کانون تمام افراد فعال اعم از مشاوران

یکتاي صادرشده براي هر قرارداد توسط سامانه قـرارداد  )کد(شناسه.خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند

انه خـدمات قضـائی بـه منظـور     هـاي وکـالي دادگسـتري در سـام     الکترونیک، مبناي شناسایی مشاوران، وکال و کـانون 

.استخراج اطالعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود

سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خالف گویی وکیل عالوه بر پیگیري موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمـال  

سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف مدت سـه  .نماید جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختالف کشف شده اقدام می

ماه زیرساخت الزم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیـاتی در سراسـر کشـور    

».شود تاخیر در راه اندازي سامانه، مشمول استنکاف از اجراي محسوب می.را فراهم آورد
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درآمـد و سـود و   ، نماینـد و بعـد از پایـان سـال    می فعالیت، یک سال، مشاغل، عبارت دیگر

، در مـوارد بسـیار اسـتثنایی   .پردازنـد مـی  مالیـات ، زیان خـود را محاسـبه و بـر همـان اسـاس     

مبلغی از مالیـات  ، نماید تا قبل از پایان سال مالیاتیمی قانونگذار برخی از اشخاص را مکلف

م.م.ق 103وکـالي دادگسـتري بـه اسـتناد مـاده      .متعلّقه را به صورت علی الحساب بپردازند

وکـالي دادگسـتري   ، بر ایـن اسـاس  .همیشه مشمول پرداخت علی الحساب مالیاتی بوده اند

ثبتـی و غیـره   ، شـبه قضـایی  ، در هنگام تقدیم وکالت نامه خود به مراجع قضایی، مکلف اند

.نسبت به پرداخت تمبر علی الحساب مالیاتی خود اقدام نمایند

چنـد نکتـه در خصـوص مالیـات علـی الحسـاب       ، خالی از لطف نیست که در این مجال

:وکال ذکر شود

نحوة محاسبۀ مالیات علی الحساب بر اساس آئین نامـۀ تعرفـۀ حـق    ، حال حاضردر  :یک

ریـیس قـوة    28/12/1398حق المشاوره و هزینه سفر وکـالي دادگسـتري مصـوب    ، الوکاله

قـرارداد  «این آئین نامه؛ تمبر مالیاتی وکال بایـد بـر اسـاس     2به موجب ماده .قضاییه است

و.محاسـبه شـود  ، گـردد می مرجع مربوطه ارائه که به »حق الوکاله بین وکیل و موکل

مقرر در هاي  محاسبه بر اساس تعرفه، در صورت عدم وجود یا ارائۀ چنین قراردادي

قرارداد حـق الوکالـه خـود را ارائـه     ، لذا چنانچه وکیل دادگستري.این آئین نامه خواهد بود

.نامه را نداردمرجع مربوطه حق مراجعه به مبالغ مندرج در آئین ، نموده باشد

مبــالغ علــی الحســابی کــه وکــالي ، در محاســبۀ مالیــات نهــایی وکــالي دادگســتري:دو

یک درصد «به عالوة جایزه اي معادل ، پرداخت نموده اند، دادگستري در طول سال مالیاتی

از مالیات متعلّق به همان «باید محاسبه شده و »مبلغ پرداختی به ازاي هر ماه تا سر رسید مقرر

1.شود»لکرد کسرعم

داختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون بـراي  علی الحساب پر«:م.م.ق 190ماده  .1

پرداختی به ازاي هر ماه تا سر رسـید مقـرر    مبلغ %)1(اي معادل یک درصد  عملکرد موجب تعلق جایزه پرداخت مالیات 

موعـد موجـب تعلـق     نپرداخـت مالیـات پـس از آ   .متعلـق همـان عملکـرد کسـر خواهـد شـد       خواهد بود که از مالیات

»خواهد بود مالیات به ازاي هر ماه %5/2اي معادل  جریمه
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ــل :ســه ــواردي کــه موک ــدرج در تبصــره  ، در م ــزء اشــخاص من ــاده  2ج ــانون  103م ق

دولتـی و  هـاي   موسسـات دولتـی و شـرکت   ، مستقیم باشد یعنـی؛ وزارتخانـه هـا   هاي  مالیاتی

چـون ایـن اشـخاص در هنگـام     ، و موسسات وابسته بـه دولـت و شـهرداري هـا    ها  شهرداري

لف به کسر مالیات علی الحساب و تسلیم آن به سازمان امور مک، خود به وکالهاي  پرداختی

لذا وکالي دادگستري که وکالت این اشخاص را بـر عهـده   )مالیات تکلیفی(مالیاتی هستند 

تقـدیمیِ خـود بـه مراجـع مربوطـه      هـاي   الزامی به ابطال تمبر مالیاتی در وکالـت نامـه  ، دارند

ایشان کسر و به سازمان امـور  هاي   از پرداختیقبالً، چرا که این مالیات علی الحساب.ندارند

شود می متأسفانه بر اثر کم اطالعی برخی از همکاران محترم دیده.مالیاتی تقدیم شده است

که این مالیات علی الحساب هم توسط موکـل کسـر شـده و هـم مجـدداً در هنگـام تقـدیم        

.بر روي وکالت نامه الصاق گردیده است، وکالت نامه

در.دریافت مالیات ارزش افزوده بابت خدمات ارائه شده توسـط موسسـات حقـوقی   -7

مشـمول دریافـت مالیـات    ، نمایندمی وکالي دادگستري بابت خدماتی که ارائه، حال حاضر

مشـمول دریافـت مالیـات ارزش افـزوده از     »موسسـات حقـوقی  «اما .بر ارزش افزوده نیستند

قـانون   2اطـالق مـاده   ، اسـتناد قـانونی ایـن تکلیـف    .دموکلین و مراجعه کنندگان خودهسـتن 

در قـانون مالیـات بـر ارزش     1و فراخوان مرحله هفـتم  1400مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

فـی مـابین یـک    ، لذا اگر قرارداد مشـاوره یـا خـدمات حقـوقی    .است 1387افزوده مصوب 

یافـت مالیـات بـر    این قـرارداد مشـمول در  ، وکیل دادگستري و شخص دیگري منعقد گردد

اما اگر همین قرارداد فی مـابین یـک موسسـه حقـوقی و شـخص      .ارزش افزوده نخواهد بود

مکلـف بـه   ، مشـمول مالیـات بـر ارزش افـزوده خواهـد بـود و موسسـه مـذکور        ، دیگر باشد

.گرددمی دریافت مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی

کلیه اشخاص حقوقی فعال با هر حجـم از فـروش و یـا درآمـد از محـل عرضـه کـاال و ارائـۀ         «:فراخوان مرحله هفتم .1

اسـتثناي اشـخاص   قبلی تا کنون بـراي اجـراي قـانون فراخـوان نشـده انـد، بـه        هاي  خدمات مشمول که موجب فراخوان

.»قانون مالیات بر ارزش افزده 12صرفاً معاف موضوع ماده هاي  حقوقی با فعالیت
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:نتیجه گیري

دادگستري مکلف اند در نظام مالیاتی کشور ثبت نـام نمـوده و تشـکیل پرونـده     وکالي 

همچنین مکلف به نگهداري اسناد و مدارك مالی مربـوط بـه فعالیـت شـغلیِ     .مالیاتی بدهند

پرداخـت اجـاره بهـاي محـل     ، مـدارکی همچـون پرداخـت هزینـه دادرسـی     .وکالت هستند

با تغییرات اخیـر در قـوانین مالیـاتی    .سفر و غیرههاي  هزینه، زاتخرید لوازم و تجهی، فعالیت

مکلـف بـه صـدور    ، فروشـگاهی و سـامانه مودیـان   هـاي   به خصـوص تصـویب قـانون پایانـه    

براي انجـام ایـن تکلیـف بایـد در     .صورتحساب الکترونیکی براي ارائۀ خدمات خود هستند

، تري هسـتند وکالي دادگسهاي  سامانۀ مخصوصی که براي وکالي دادگستري عضو کانون

و در نهایت مکلف به تقدیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد یا انجـام توافـق بـا    .ثبت نام نمایند

.سازمان امور مالیاتی در پایان سال مالیاتی خواهند بود


