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عنوان موضوع

بحث و بررسی درخصوص مشکالت واحدهای تولیدی در ثبت مصوبات مجامع شرکتها بدلیل بدهی مالیاتی

مرجع طرح موضوع

انجمن صنایع مدیران استان سمنان
به استناد ماده  106قانون تجارت " درمواردی که تصمیمات مجمع عموومی متمومي ی وی ازامور یوش باشودی
ازصورت جلسه مجمع بایدجهت ثبت به مرجع ثبت شرکت هاارسال گردد:
 -1انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان .
 -2تصویب ترازنامه .
 -3کاهش یاافزایش سرمایه وهرنوع تغییردر اساسنامه .
 -4انحالل شرکت ونحوه تصفیه آن".

نسوخه

از طرفی به استناد تبصره  3ماده  186قانون مالیاتهای مستقیم" سازمان امور مالیاتی کشور م لف است ،اسامی مدیران
موسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنیي اسامی هر ی
از مدیران عامش و اعمای هیأت مدیره موسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معامالت
غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مح ومیت قطعی یافتهاند را به همراه مشخصات آنان به
اداره ثبت شرکتها اعالم کند.
شرح موضوع

اداره مذکور موظف ا ست ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت
مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ
مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.
در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معامالت غیرواقعی مندرج در ایي ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف
است از انجام ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص یادشده و همچنیي ثبت عمویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و
سایر شرکتها و موسسات به مدت سهسال خودداری کند".
براساس مواد قانونی فوق ثبت تغییرات شرکتها در سامانه ثبت شرکتها منوط به تعییي ت لیوف و اخوم مفاصوا سسواب از
سازمان امور مالیاتی است لی ي در ایي میان گاهی برخی از شرکتها بدون هرگونه تغییرات در هیئت مدیره و یا بازرسویي
خود و یا تغییرات در سرمایه و صرفا بجهت تمدید مدت اعتبار مدیران و بازرسان (براساس اساسنامه) بجهت بودهی هوای
مالیاتی دچار مش الت در ثبت شده و در نتیجه بدلیش عدم اعتبار اعمای هیئت مدیره ام ان دریافوت تسوهیالت ،دسوته
چ و  ...را نداشته و در نهایت واسدها قادر به انجام هیچگونه اقدام قانونی نخواهند بود.

ایرادات و مشکالت
مطروحه

-

عوودم ام ووان ثبووت اطالعووات در سووامانه ثبووت شوورکتها علیوورغم انجووام هیچگونووه تغییوور در اعمووای هیئووت
مدیره بدلیش بدهیهای مالیاتی
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سازمان امور مالیاتی استعالمهای ممکور را بجهت تعییي ت لیف نحوه پرداخت بودهی توسوم موودی را ی وی از ابزارهوای
خود در دریافت مالیات از مودیان میداند لوی ي بجهوت نگواه سموایتی سوازمان از واسودهای تولیودی در شورایم جنو
اقتصادی و رفع مش الت موجود و باعنایت به این ه در واقع هیچگونه تغییری در مصووبات مجوامع نسوبت بوه دوره قبوش
ایجاد نشده است پیشنهاد یش مورد تصویب قرار گرفت.
-

" واحدهای تولیدی که مصوبات مجاام نهااا بادور هنهوهاه ت ییان ضا اهیاای هیرا ،مادرنان با ا اارن
اانماره و  ...فاانباا باانای راام ضواا تودرااد میاااوض ماااووح اااسااه م افااا ح ااا

پیشنهادات

فهرست مستندات و
مدارک پشتوانه

ااا مار مالیااات

هاوهد".

-

تبصره  3ماده  186ق.م.م

-

ماده  106قانون تجارت
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