
پشت پرده تکاپو برای فرار از ثبت الکترونیکی قراردادهای مالی
 قراردادهای مالی وکال، جزو محرمانه ترین اسنادی است که میان وکیل و موکل تنظیم شده و بسیاری از وکال

 حتی تصویر آن را در اختیار موکل قرار نمی دهند

چالش قانونی بودن محدودیت ها در سفر
1- بیماری خطرناک کووید 19 که از آن به کرونا نیز تعبیر می شود 
قدرت سرایت بسیار باالیی دارد و می تواند برای گروه هایی از جامعه 
به ویژه افراد مسن یا دارای بیماری های زمینه ای از جمله کسانی 
که به مشکالت ریه دچار هستند بس��یار خطرآفرین باشد. با این 
وجود باید در نظر داشت که این بیماری نسبت به آنفلوانزا قدرت 
کش��ندگی کمتری دارد و مانند هر بیماری دیگر فصل زمستان، 
شیوع دارد و هم اکنون ترس از آن بیشتر از خود بیماری، کشورهای 
دنیا را درگیر کرده است. در همین خصوص نکته جالب آن که مرکز 
جلوگیری و کنترل بیماری ها در امریکا اعالم کرده در زمس��تان 
امس��ال، تا االن 19 میلیون امریکایی مبتال به آنفلوانزا شده اند که 
180 هزار نفر از آنها راهی بیمارستان شده اند و از این تعداد، حدود 
10 هزار امریکایی که 60 درصد آنها ک��ودک بوده اند جان خود را 

از دست داده اند.
2- به هر حال در چنین شرایطی که کرونا کشور را به وضعیت بحرانی 
سوق داده باید اقدامات و تدابیری اتخاذ شود که اوالً بیماری بر اساس 
اقدامات قانونی مقامات ذیصالح کنترل شود و در ثانی بیماری موجبات 
خشونت اجتماعی را فراهم نکند؛ به ویژه وقتی جریان های رسانه ای و 
فضای روانی، برای برخی از شهرها این تصور را ایجاد می کند که از یک 
سو بیماری را دیگران، خاصه مس��افران به شهرهای آنها می آورند و از 
سوی دیگر شهر آنها ظرفیت خاصی برای پیشگیری، کنترل و درمان 
دارد و مسافرت دیگران به شهر آنها، کیفیت خدمت رسانی را به ایشان 
به شدت مختل می کند. این دغدغه های ذهنی موجب مداخالت محلی 
و مردمی برای جلوگیری از مس��افرت ها ش��ده و در اغلب موارد باعث 

واکنش های سخت می شود.
3- به طور خاص این درگیری ها در استان های شمالی و توریستی بروز 
کرده و برخی مقامات نیز در عمل پویشی به راه انداخته اند که مردم این 
شهرها را به برخورد با مسافران، راهگیری در خیابان ها، مزاحمت های 
لفظی و عملی و در مواردی عدم ارائه خدمات و... دعوت می کنند و این 
مجموعه رفتارهای کارگزاران دولتی و در ادامه مردم این شهرها باعث 
درگیری های اجتماعی و بعضاً قضایی نیز شده است. از نظر اجتماعی، 
این اتفاقات که در روزهای منتهی به پایان سال و تعطیالت عید در حال 
افزایش است یک بحران جدید اجتماعی را می تواند به وجود بیاورد که 

نیازمند تدبیر فوری است.
4- طبق قانون هیچ کس نمی تواند حقوق قانونی شهروندان را از جمله 
حق رفت و آمد آنها محدود کند. این حق طبق اصل سوم، اصل بیستم 
و اصل بیست و دوم قانون اساسی تضمین شده است و هر کس بدون 
مجوز قضایی و قانونی )توأمان( اق��دام کند چون به حقوق ملت تجاوز 
کرده مجرم محس��وب و اگر مقام دولتی باش��د به مجازات ماده 570 
قانون مجازات و اگر غیردولتی باشد به مجازات ماده 617 همان قانون 

محکوم می شود.
5- شورای نگهبان در غیرقانونی بودن ممنوع کردن حق سفر و رفت 
و آمد ش��هروندان در نظریه تفس��یری ش��ماره 4041 بیان می کند: 
»حق مس��افرت و آزادی س��فر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و 
اجتماعی هر شخص است که طبق اصل 20 قانون اساسی همگان از آن 
برخوردارند و بر حسب بند 7 اصل سوم قانون اساسی باید تأمین شود. 
سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت 
دارد ولی نظر به وضع فوق العاده فعل��ی و جنگ تحمیلی با اکثریت آرا 
تأیید شد.« بدین ترتیب حق سفر را صرفاً با ایجاد وضعیت فوق العاده 
طبق اصل 79 قانون اساسی می توان موقتاً و طبق اصل نهم به تعلیق 

درآورد یا محدود کرد.
6-  دولت باید از طریق س��ازوکارهای اصول 79 و 176 قانون اساسی، 
برخی محدودیت های سنجیده شده را برای کاهش سفرها به صورت 
تنبیهی- تشویقی تدبیر کند تا از یک سو مانع سفر از مبدأ یا در جریان 
مسیر- قبل از رس��یدن به مقصد- با همکاری همه نهادهای ذیصالح 
از جمله راهور ناجا در طول جاده ها ش��ود و از سوی دیگر به طور کاماًل 
واضحی بیان کند که هر مداخله ای برای محدود کردن حق سفر مردم، 
صرفاً از توس��ط مقامات دولتی و با رعایت دس��تورالعمل های قانونی 

ممکن است.
7-  به عالوه آنک��ه دولت می تواند با اختیارات ناش��ی از قوانین مربوط 
به ویژه اصول مذکور، با گران  کردن هزینه سفر از طریق وضع و افزایش 
چندبرابری عوارض ج��اده ای و آزادراهی و اختصاص درآمد حاصله به 
درمان بیماری، ضمن عدم تخصیص نیمی از سهمیه بنزین فروردین، 
جهت تشویق اعالم کند به کسانی که سهمیه بنزین خود را فروردین 

استفاده نکنند در مردادماه، سهمیه مضاعف اعطا کند.

چک برگشتی
اگر  چكي را از شخصي  داشتید و هنگام مراجعه براي نقد کردن 
آن حس�اب صادرکننده چك موجودي نداشت، براي دریافت 

طلب خود باید چه کار کنید؟ 

عبارت چک حقوقی و چک کیفری فقط در مورد چک هاي برگش��تي 
)بالمح��ل( اس��تفاده مي ش��ود و مربوط به نوع مس��ئولیت ش��خص 

صادرکننده چک است.
اگر چک کیفري باش��د، مي توان عالوه بر این  که وجه چک را دریافت 
کرد، صاحب حساب )صادرکننده( را نیز به زندان انداخت ولي اگر چک 

حقوقي باشد، فقط مي توان وجه چک را دریافت کرد.
البته ناگفته نماند نوع چک در س��رعت و نحوه رس��یدگي در دادگاه 
متفاوت اس��ت و در چک کیفري زودتر و راحت تر به پول تان خواهید 
رسید اما در چک حقوقي به خاطر آیین دادرسي پرپیچ و خم، دیرتر به 

نتیجه خواهید رسید.
   جهات کیفری چك

دارنده چک باید تا ش��ش ماه از تاریخ صدور چک ب��راي وصول آن به 
بانک مربوط مراجعه کند و ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهي عدم 

پرداخت چک شکایت کند.
-  چک سفیدامضا داده نشده باشد.

- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله است. 
)چنانچه در متن چک قید تحقق شرطي براي وصول نشدن یا در چک 
به صراحت ذکر نشده باشد که چک بابت تضمین معامله اي است و در 
عین حال مدعي علیه به طریق دیگر این مرات��ب را ثابت کند )مثاًل به 
وسیله دفتر تجارتي صادرکننده چک یا قرارداد( چک مورد بحث قابل 

تعقیب کیفري نیست.(
- چک بدون تاریخ نباشد.

- تاریخ واقعي صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در چک نباشد )به روز 
باشد(.

- صاحب حساب با علم به بسته بودن حس��اب بانکي خود مبادرت به 
صادر کردن چک نکرده باشد.

- صادرکننده چک قبل از تاریخ ش��کایت کیفري وجه چک را نقداً به 
دارنده آن پرداخت یا با موافقت شاکي خصوصي ترتیبي براي پرداخت 
آن نداده، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نکرده 

باشد.
- شاکي چک را بعد از شکایت کیفري به دیگري انتقال نداده یا حقوق 
خود را به نحو دیگري واگذار نکرده باش��د، در غیر این صورت شکایت 

کیفري موقوف خواهد شد.

سیدمحمدمهدی غمامی

رونمای�ی از حق الوکال�ه 500 میلی�ون تومانی ب�رای طرح 
یك ش�كایت در دیوان عدال�ت به منظور ابطال بخش�نامه 
س�ازمان ثبت اس�ناد ابعاد ت�ازه ای از درآمده�ای نجومي  
وکال را روش�ن کرده اس�ت. ماجرا ب�ه انتش�ار تصویری از 
صورتجلسه هیئت مدیره کانون سردفتران در فضای مجازی 
بازمی گردد. تصویری که نشان می دهد این کانون برای طرح 
یك ش�كایت در دیوان عدال�ت به منظور ابطال بخش�نامه 
س�ازمان ثبت مبنی بر لزوم اس�كن اثر انگشت سردفتران 
در تنظیم اس�ناد، 500 میلی�ون تومان ب�رای حق الوکاله یا 
همان دس�تمزد وکیل تصویب کرده اس�ت! ماجرا هنگامي  
عجیب تر مي ش�ود که بدانیم اعضای هیئ�ت مدیره کانون 
س�ردفتران و دفتریاران خود حقوقدان و آش�نا به مسائل 
حقوقی هستند و حتی مي توانستند خودش�ان رأسًا برای 
این شكایت اقدام کنند. فارغ از دالیل احتمالی پشت پرده 
این ماجرا این حق الوکاله مش�تی از خروار حق الوکاله های 
غیرشفافی اس�ت که به ازای خدمات حقوقی از شهروندان 
دریافت مي ش�ود. حاال کمیس�یون تلفیق با مصوبه ای وکال 
و کارشناس�ان دادگس�تری را موظف به ثبت الكترونیكی 
قراردادهای مالی خود در سامانه پیش بینی شده توسط قوه 
قضاییه کرده اس�ت. مصوبه ای که این روزه�ا در میان وکال 
حسابی مناقشه برانگیز شده است. بر این اساس هم رئیس 
اتحادیه سراس�ری کانون های وکالی دادگستری ایران در 
نامه ای به ش�ورای نگهبان الزامي  ش�دن ثبت الكترونیكی 
قراردادهای حق الوکاله را نقد ک�رده و در عین حال معتقد 
به شفافیت عملكرد کانون های وکالست. این در حالی است 
که طبق گزارش س�ازمان امور مالیاتی کشور طی سال های 
88 تا 93 مالیات ابراز ش�ده از س�وی 85 درصد وکال صفر 
بوده و تنه�ا 1/2درصد از آن�ان مالیاتی بی�ش از 5 میلیون 
تومان در س�ال ابراز کرده اند. این خوداظه�اری مالیاتی را 
وقتی با حق الوکاله های حقیقی یا حق مش�اوره های برخی 
وکال مقایسه کنیم دس�تمان مي آید یك جای کار مي لنگد.

کارشناسان و نمایندگان مجلس رقم فرار مالیاتی وکال را بین 6 تا 
12 هزار میلیارد تومان تخمین مي زنند. برای اصالح این وضعیت 
و جلوگیری از فرار مالیاتی چندین هزار میلیاردی وکال، شفافیت 
درآمدهای دریافتی این گروه از طریق شفافیت رقم حق الوکاله  ها 
نخستین گام محسوب مي ش��ود. بر همین اساس هم طبق بند 
8 الحاقی به تبصره 6 الیحه بودجه سال 99، وکال و کارشناسان 
دادگستری موظف به ثبت الکترونیکی قراردادهای مالی خود در 
سامانه پیش بینی شده توس��ط قوه قضاییه شده اند. این مصوبه 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمي  به منظور جلوگیری از 

فرار مالیاتی وکال به تصویب رسید. 
آمار و ارقام متفاوتی از فرار مالیاتی وکال از س��وی افراد مختلف 
ارائه مي ش��ود. امیدعلی پارس��ا، رئیس س��ازمان امور مالیاتی 
چالش برانگیزترین اطالعات را در این زمینه رسانه ای کرده است. 
به گفته وی این سازمان اطالعات 300 هزار میلیاردر فراری از 
مالیات را شناسایی کرده که از این تعداد 18 هزار نفرشان وکیل 
هستند که از این تعداد وکیل 3 هزار نفرشان تا به حال یک ریال 
هم مالیات نداده اند. معیار میلیاردر بودن هم درآمد ساالنه یک 
میلیارد تومانی شخص و یا گردش حساب 5 میلیارد تومانی در 
یک سال بود. 18 هزار وکیل حدود یک سوم جامعه وکال هستند؛ 
جامعه ای با درآمدهای میلیاردی، مس��لط به قانون و فراری از 

اجرای قانون! 
  شفاف سازی درآمدهای وکال 

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمي  بند الحاقی 
8 به استناد مواد 103 و 169 مکرر قانون مالیات های مس�تقیم 
ب�ا اصالحات و الحاقات بعدی و به منظ��ور افزایش درآمدهای 
مالیاتی دولت از طریق ابط��ال تمبر مالیاتی، قوه قضاییه مکلف 
اس��ت ظرف مدت یک ماه پ��س از تصویب این قانون، س��امانه 
ق���رارداد الکترونیک تنظیم ق��رارداد الکترونیکی بین وکیل و 
موکل را راه اندازی کند. از زمان راه اندازی این سامانه تمام افراد 
فعال در کسب و کارهای حقوقی اعم از مشاوران و وکالی عضو 
مراکز وکال، کارشناسان رسمي  و مش�اوران خانواده و کانون های 
وکالی دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در 
این سامانه ثب�ت و تنظیم کنند. شناسه )کد( یکتای صادرشده 
برای هر قرارداد توس���ط س���امانه قرارداد الکترونیک، مبنای 
شناسایی وکیل در س��امانه خدمات قضایی به منظور استخراج 
اطالعات مالی مندرج در ق��رارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد 

بود. از زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای قضاوت 
محاکم در زمان بروز اختالفات میان وکیل و موکل اطالعات درج 

شده در قرارداد الکترونیک است.
وکالی دادگس��تری مکلفند طبق قانون مالیات های مستقیم 
معادل نصف آنچه بابت تمبر به وکالتنامه الصاق مي کنند مالیات 
بدهند و برای صندوق حمایت وکال و کارگشایان نیز یک بیست 
و پنجم مالیات را بابت هزینه کانون به حس��ابداری دادگستری 
پرداخت کنند. صندوق دادگستری هم مکلف است سهم صندوق 
حمایت و یک چهارم سهم کانون را از کلیه وکالی کانون در هر 
مورد قبول و در آخر هر ماه به کانون وکالی دادگستری مربوطه 
بپردازد. بنابراین شفاف س��ازی و ملزم ش��دن وکال به پرداخت 
مالیات های واقعی شان موجب افزایش درآمدهای دولت از طریق 

وصول مالیات از وکال و کارشناسان خواهد شد.
  مصوبه ای مناقشه برانگیز 

این مصوبه اما در میان وکال حسابی مناقشه برانگیز شده است. در 
یک سوی این ماجرا کانون های وکال قرار دارند. در همین زمینه 
هم مرتضی ش��هبازی نیا رئیس اتحادیه سراس��ری کانون های 
وکالی دادگستری ایران )اسکودا( در نامه ای به شورای نگهبان 
شفافیت رقم حق الوکاله های وکال را خالف شرع و قانون دانسته 
و این اقدام را در تعارض با ماهیت شرعی وکالت می داند. وی در 
این باره این گونه استدالل کرده است: »خالف هدف بیان شده، 
حکم مذکور در این بند تأثیری بر افزایش درآمد مالیاتی ندارد. 
برای اس��تحضار، در حال حاضر قراردادهای مالی عالوه بر درج 
در سامانه ثنا قوه قضاییه در دفترچه های تمبر مالیاتی وکال نیز 
منعکس مي شود و از سوی دادگاه ها، دفاتر دادگاه ها و کانون های 
وکال نظارت می ش��ود و نهایتاً نیز س��ازمان امور مالیاتی آن را 
بررسی مي کند. از این حیث حکم مندرج در این بند صرفاً باعث 
به هم ریختگی رویه مستقر و کارآمد موجود در طول سال 1399 

و تحمیل هزینه به قوه قضاییه مي شود.«
حمزه شکریان زینی وکیل پایه یک دادگستری و مدیر مؤسسه 
حقوقی دادشهر ایرانیان در نامه ای جداگانه به شورای نگهبان 
این اظهارات مرتضی شهبازی نیا را خالف واقع دانسته و در این  
باره توضیح داد: »گفته شده که در حال حاضر قراردادهای مالی 
وکال، در سامانه ثنا قوه قضاییه و در دفترچه های تمبر مالیاتی 

وکال منعکس می شود. این مطلب به هیچ عنوان صحت نداشته و 
قراردادهای مالی وکال، جزو محرمانه ترین اسنادی است که میان 
وکیل و موکل تنظیم شده و متأسفانه بسیاری از همکاران بنده، 

حتی تصویر آن را در اختیار موکل قرار نمی دهند.«
بنا به تأکی��د وی آنچه به عن��وان حق الوکاله ب��ه دادگاه اعالم 
می ش��ود، صرفاً از طریق مبلغ اعالم��ي  در فرم های وکالت نامه 
صورت می پذیرد که کاماًل انسان محور و در اغلب مواقع، خالف 
واقع است. در واقع، آنچه وکال برمبنای قرارداد مالی از موکالن 
دریافت می کنند، بس��یار بیش��تر از آن اس��ت که در فرم های 
وکالت نامه به دادگاه اعالم می ش��ود و گاه وکالی محترم، مبلغ 
حق الوکاله را یک در میلیون آنچه ک��ه دریافت می دارند اعالم 

نمی کنند.

  راه های فرار مالیاتی وکال
وکال در دو شاخه فعالیتی شان مالیات پرداخت مي کنند. یکی 
هنگام پذیرش وکالت و قراردادی که با موکل خود مي بندند. در 
اینجا برای این قراردادها تمبر باطل مي ش��ود و وکال مطابق با 
تمبر ابطالی مالیات مي دهند. اغلب وکال اما مبلغ قراردادش��ان 
با آنچه در قرارداد ظاهری اعالم مي ش��ود و برایش تمبر باطل 

مي شود متفاوت است.
در حال حاضر آنچه از موکل بابت حق الوکاله اخذ می ش��ود، در 
قرارداد مالی قید می شود که اغلب نسخه ای از تصویر آن هم به 
موکل داده نمی ش��ود و به صورت محرمانه در دفتر وکیل باقی 
می ماند و آنچه به دادگاه ارائه می ش��ود، فرم وکالت نامه است. 
هم اکنون وکال وظیفه دارند درآمد دریافتی خود در قرارداد مالی 
را در فرم های وکالت نامه ارائه شده به دادگاه اعالم کنند که وکال 
از این خأل قانونی، کمال استفاده را نموده و مبلغ دریافتی را بسیار 

ناچیزتر از آنچه در قرارداد مالی است، اعالم می کند.
اما وکال عالوه بر خدمات وکالت مشاوره های حقوقی هم انجام 
مي دهند. مش��اوره هایی که گاهی تا ساعتی 500 هزار تومان و 
حتی مبالغی باالتر ارائه مي شود. این هم درآمد دیگری است که 
وکال موظفند مالیات آن را بدهند اما اغلب آنان در این بخش هم 
پنهان کاری کرده و درآمد های واقعی ش��ان را اظهار نمي کنند. 

همین مسئله هم موجب شده تا در فاصله سال های 88 تا 93، 
85 درصد از وکال مالیات ندهند! این ف��رار مالیاتی هم با اظهار 
درآمدهای غیرواقعی از سوی آنها رخ داده به گونه ای که این 85 
درصد درآمد خود را به گونه ای اظهار کرده اند که درآمدش��ان 
مشمول معافیت مالیاتی باش��د. بر اساس گزارش های سازمان 
امور مالیاتی، طی این هشت سال، مالیات ابراز شده از سوی 85 
درصد وکال صفر بوده و تنها 1/2 درصد از آنان مالیاتی بیش از 5 

میلیون تومان در سال ابراز کرده اند.
  تفاوت معنادار بین تعرفه عرفی و تعرفه قانونی وکال

مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، هر کدام از وکال در 
زمان تنظیم دادخواست بدوی و ارسال آن به دادگاه، باید معادل 
5درصد حق  الوکاله قید شده در وکالت  نامه، تمبر مالیاتی ابطال 
کنند. با این کار در دفترچه مالیاتی وکال مهر مالیاتی مي  خورد و 

به این صورت درآمد هر وکیل شناسایی مي شود.
حامد مجیری کارشناس مس��ائل حقوقی در این باره این گونه 
توضیح مي دهد و مي گوید: »مثاًل وکیلی که 20 میلیون تومان 
بابت پرونده  ای حق  الوکال��ه دریافت کرده بای��د 5 درصد آن را 
تمبر مالیاتی باطل کند و در پایان سال مالیاتی، مطابق همین 
دفترچه باید مثل س��ایر اصناف اظهارنامه الکترونیکی پر کند، 
سپس براساس پلکان مالیاتی )از 15 درصد تا 25 درصد( تمبر 
باطل کند و مالیاتش را پرداخت کند. اما متأسفانه در عمل اتفاق 
دیگری می افتد و به دلیل انسان محور بودن فرآیند ابطال تمبر، 
وکال با سوءاس��تفاده از فرآیند موجود به راحتی می توانند فرار 

مالیاتی کنند.«
به گفته وی وکال با موکل خود دو نوع اوراق امضا می کنند. یکی 
از آنها برگه وکالت  نامه و دیگری برگه قرارداد خصوصی اس��ت. 
مباحث مالی به طور کامل در قرارداد خصوصی به امضا طرفین 
می رسد. طبق ماده 2 آیین نامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه 
سفر وکالی دادگستری و وکالی موضوع ماده 187 قانون سوم 
برنامه توسعه، وکال می توانند افزون بر تعرفه های مصوب پولی 
را از موکل دریافت کنند اما این مبل��غ باید در برگه وکالت نامه 
قید شود؛ در غیر این صورت اگر چنین مسئله  ای تشخیص داده 

شود، وکیل مجرم است.
اما تفاوت معناداری بین تعرفه های مصوب و عرف جامعه وکالت 
وجود دارد. همین مسئله هم موجب ش��ده تا وکال از ابراز رقم 
واقعی حق الوکاله خودداری کنند و بعض��اً از عبارت »مطابق با 
تعرفه« در وکالت  نامه استفاده می کنند. این تفاوت معنادار میان 
تعرفه مصوب و تعرفه عرفی میان وکال، انگیزه آنان را برای اینکه 

میزان دریافتی  واقعی شان را ابراز نکنند باال مي برد.
به گفته مجیری برای مثال بر اساس قانون هر وکیل باید برای 
پرونده کیفری کمتر از 10 سال حبس حداکثر 500 هزار تومان 
و برای پرونده کیفری منجر به قصاص یک میلیون تومان دریافت 
کند اما حق  الوکاله عرف بازار، حدود یکصد میلیون تومان است و 

در این قضیه وکیل کم اظهاری می کند.
  صحه دادستانی بر فرار مالیاتی وکال

اظهارات معاون دادستان کل کشور هم فرار مالیاتی برخی وکال 
را تأیید مي کند. وی در این باره گفته اس��ت: »متأسفانه امروز 
شاهدیم که برخی آقایان وکال ادعا می کنند به صورت تضمینی 
پرونده را پیش می برند و پول های کالن از موکالن خود می گیرند 
بدون اینکه این مبالغ در جایی ثبت و ضبط شود ضمن اینکه این 

کار مطابق موازین نیست و بر خالف بسیاری از مقررات است.«
س��خنگوی قوه قضاییه هم در نشس��ت خبری اش در این باره 
گفت: در الیحه بودجه سال 99 که هنوز صرفاً مصوبه کمیسیون 
تلفیق را دارد حکمي  پیش بینی شده است که ما بعید می دانیم 
در شورای نگهبان مواجه با ایراد و اشکال باشد و آن این است که 
اینها باید در درگاهی که قوه قضاییه تا تیرماه بابت این موضوع 
راه اندازی می کند، قرارداد وکالتشان و مبلغ حق الوکاله را درج 
کنند. پیش بینی ما این است که در شورای نگهبان این مصوبه 
حتماً تأیید شود و ما به دنبال این هستیم که وکال شفاف عمل 

کنند و از شفافیت در همه ابعاد حمایت می کنیم.«
با وجود ای��ن کانون های وکال همچنان در پی فرار از ش��فافیت 
هس��تند. هم اکنون نیز با وجود سپری ش��دن 100 روز از الزام 
کانون های وکال برای بارگذاری اطالعات و قراردادهایش��ان در 
سامانه انتشار و دسترس��ی آزاد به اطالعات این کانون از عمل 
به قانون اس��تنکاف ورزیده اس��ت. این در حالی است که بنا به 
تأکید رهبر معظم انقالب به جز اطالع��ات نظامي  و امنیتی در 

تمامي حوزه ها باید شفاف سازی صورت بگیرد. 

 کبری فرشچی
  گزارش 
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آنچه به عنوان حق الوکاله به دادگاه اعالم 
می ش�ود، صرفًا از طریق مبلغ اعالمي  در 
فرم ه�ای وکالت نام�ه ص�ورت می پذیرد 
که کام�اًل انس�ان محور و در اغلب مواقع، 
خالف واق�ع اس�ت. در واق�ع، آنچه وکال 
برمبنای قرارداد مالی از موکالن دریافت 
می کنند، بس�یار بیش�تر از آن اس�ت که 
در فرم ه�ای وکالت نامه ب�ه دادگاه اعالم 
می ش�ود و گاه وکالی محت�رم، مبل�غ 
حق الوکال�ه را ی�ك در میلی�ون آنچه که 
دریاف�ت می دارن�د اع�الم نمی کنن�د

تفاوت معناداری بین تعرفه های مصوب و عرف 
جامع�ه وکالت وجود دارد. همین مس�ئله هم 
موجب شده تا وکال از ابراز رقم واقعی حق الوکاله 
خودداری کنن�د و بعضًا از عب�ارت »مطابق با 
تعرفه« در وکالت  نامه اس�تفاده می کنند. این 
تفاوت معنادار میان تعرفه مصوب و تعرفه عرفی 
می�ان وکال، انگیزه آنان را ب�رای اینكه میزان 
دریافتی  واقعی شان را ابراز نكنند باال مي برد

وکیلی که 20 میلیون توم�ان بابت پرونده  ای 
حق  الوکاله دریافت کرده بای�د 5 درصد آن را 
تمبر مالیاتی باطل کند و در پایان سال مالیاتی، 
مطابق همین دفترچه باید مثل س�ایر اصناف 
اظهارنامه الكترونیكی پر کند، سپس براساس 
پل�كان مالیات�ی )از 15 درصد ت�ا 25 درصد( 
تمبر باطل کن�د و مالیات�ش را پرداخت کند. 
اما متأس�فانه در عمل اتف�اق دیگری می افتد


