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 استعالم 

نامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات و واردات قرار چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روی رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالت

ن های تجاری دیگری در راستای فرار مالیاتی از ایشرکت مشخص شود نهایتاًدهد که منجر به اعمال مالیات سنگین برای دارنده کارت بازرگانی شود و 

 اند: کرده سوءاستفادهکارت بازرگانی 

  آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟ -0

نحو  شده تشکیل شود لیکن استفاده از کارت بازرگانی به سوءاستفادهچنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی  -2

 باشد، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟ شدهواقعهای قضایی مختلف الذکر در حوزهفوق

 اسخ پ

 رسیدگی مرجع قضایی بر عهدهکه عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی اوالً: تشخیص این -0

اقع، به فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خالف و منظوربهاشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر مب: ثانیاً. است موضوع به کننده

 اعمال چنانچه قانون، این 210 ماده به توجه با و شودمی محسوب مالیاتی جرم 0930 اصالحی مستقیم های¬قانون مالیات 0و  0استناد بندهای 

چنانچه تاریخ ( باشد، قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد و در فرض استعالم، 0/0/0935ن اصالحی یادشده )قانو اجرای تاریخ از یادشده

هی بدی. ( قابلیت تعقیب ندارد و فاقد وصف مجرمانه استاجراقابلاست، به لحاظ فقد عنصر قانونی ) 0/0/0935مزبور قبل از  جرائمارتکاب 

 های قانون اصالح مالیات 200ماده  0باشد، طبق بند  0935فرار از مالیات بعد از سال  منظوربهگانی دیگری است چنانچه استفاده از کارت بازر

 قانون 021 ماده به عنایت با نیز را بازرگانی کارت دارنده و شود می محسوب مالیاتی جرم( 90/0/0930 مصوب) 0911 مصوب مستقیم

  عاون جرم تحت پیگرد قرار داد.م عنوانبهتوان ا این ماده، میب تطبیق صورت در و 0932 مصوب اسالمی مجازات

بیان شد، رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی  0 دربندو با توجه به آنچه  0932قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  900با توجه به ماده  -2

گی به اتهام مباشر جرم )مرتکب جرم مالیاتی( را دارد و در معاونت در جرم مالیاتی در صالحیت دادگاهی است که صالحیت رسید عنوانبه

فرضی که شخصی با استفاده از کارت بازرگانی در چندین حوزه قضایی مختلف مرتکب جرم مالیاتی شده است، مرجع صالح به اتهامات وی طبق 

 نعنوابهبه اتهام دارنده کارت بازرگانی  شود و همین مرجع، صالح به رسیدگیقانون آیین دادرسی کیفری مشخص می 907مقررات ماده 

 . معاونت در ارتکاب جرم مالیاتی است
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