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آشنایی با روند رسیدگی تا قطعیت پرونده مالیاتی

گــــزارش:
بــا عنایــت بــه همــاهن ی و وعــو نامــه شــماره /95/716الــ  ،جلســه ر ســاعت  8:30صــ روز
یکشــن ه مــور  95/12/07بــا حضــور رئــی کمیســیون ســرمایه گ ـ ارا وتــامی مــالی اتــا بازرگــانی،
ومشاور مالیاتی اتـا و بـا حضـور امضـان کننـدگان لیسـت پیوسـت ور م ـا سـال جلسـا اتـا برگـزار
گروید.
ور ابتــدا آقــاا هــامونی رئــی

م تــرن کمیســیون ســرمایه گ ـ ارا اتــا بازرگــانی بیرجنــد ضــم ع ـرض

خـوش آمـد گـویی بـه حاضـری ور جلسـه گفـت هـد از برگـزارا ایـ کارگـاه آشـنایی بـا طـر جــام
مالیــاتی ،قــانون مالیــا هــاا مســتمی  ،معافیــت هــاا مالیــاتی  ،مالیــا بــر ارزش افــزووه اســت و ور
صور استف ال اعضـان اتـا بازرگـانی سـعی خـواهی کـرو ور سـال آتـی ،بـا برنامـه ریـزا منسـج جهـت
آشــنایی فعــاقن اقت ــاوا بــا ناــان مالیــاتی وهمالنــی رفـ مشــکس مالیــاتی آنــان جلســا مش ـاوره ور
ای خ وص برگزار نمایی .
ع اسعلی هامونی مشاور مالیـاتی اتـا بازرگـانی بیرجنـد و مـدر

ایـ کارگـاه آموزشـی ور ابتـدا ،بـا بیـان

اینکه به ولیا طر جام مالیاتی مـاوه 169مکـرر بـه وجـوو آمـده اسـت ،گفـت :ور ایـ مـاوه آمـده اسـت
کــه بــه مناــور شــفافیت فعالیــت هــاا اقت ــاوا و اســتمرار ناــان یکپارچــه اطسعــا مالیــاتی ،پای ــاه
اطسعــا هــویتی ،عملکــروا و وارایــی موویــان مالیــاتی و همالنــی ســایر اشــصاص حمــوقی کــه اطسعــا
مــورو نیــاز پای ــاه ایجــاو شــده ور ســازمان امــور مالیــاتی را ور اختیــار وارنــد و یــا بــه ن ـوا موج ــا
ت

یا ورآمد و وارایی براا اشصاص را فراه می آورند.
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وا ورایـ جلســه بــه بیــان مــاوه 97قــانون مالیــا هــاا مســتمی پرواخــت و مــوارو زیــر ورآمــد مشــمول
مالیا مووا از طریق علی الر

تشصیص خواهد:

 -1ورصــورتی کــه تــا موعــد ممــرر ترازنامــه و حســا ســوو وزیــان و یــا حســا ورآمــد وهزینــه و حســا
سوو و زیان  ,حسب مورو  ,تسلی نشده باشد
 -2ورصورتی که مـووا بـه ورخواسـت کت ـی اواره امورمالیـاتی مربـو ازارائـه وفـاتر و یـا مـدار

حسـا

ور م ا کـار خـوو خـوووارا نمایـد ( مناـور از م ـا کـاررورمورو اشـصاص حمـوقی نیـز همـان اقامت ـاه
قانونی آنها می باشد م ر ای کـه مـووا قـ س مرکـز عملیـا خـوو را بـراا ارائـه وفـاتر و اسـناو و مـدار
کت ــا بــه اواره امــور مالیــاتی مربــو اعــسن نمــووه باشــد  ) .ور اجــراا ای ـ بنــد هرگــاه مــووا از ارائــه
قسمتی از مـدار

حسـا خـوووارا نمایـد چنانالـه مربـو بـه هزینـه باشـد از احتسـا آن جـزن هزینـه

هاا قابا ق ول خوووارا می شوو و ور صـورتی کـه مربـو بـه ورآمـد باشـد ورآمـد مشـمول مالیـا ایـ
قسمت از طریق علی الر

تعیی خواهد شد .

-3ورصورتی که وفاترواسـناو و مـدار

ابـرازا بـراا م اسـ ه ورآمـد مشـمول مالیـا بـه ناـر اواره امـور

مالیاتی غیرقابا رسیدگی تشـصیص شـوو و یـا بـه علـت عـدن رعایـت مـوازی قـانونی و آیـی نامـه مربـو
مورو ق ول واق نشوو که ور ای صور مراتـب بایـد بـا ذکـر وقیـا کـافی کت ـا بـه مـووا ابـسغ و پرونـده
براا رسیدگی به هیأتی متشـکا از سـه نفـر حسـابر

منتصـب رئـی

کـا سـازمان امـور مالیـاتی کشـور

احاله گروو .
مــووا مــی توانــد ظــر ی ـ

مــاه از تــاری ابــسغ بــا مراجعــه بــه هیــأ مزبــور نس ـ ت بــه رف ـ اش ـکال

رســیدگی و اواا توضــی کت ــی ور مــورو ن ــوه رعایــت مــوازی قــانونی و آئــی نامــه حســب مــورو اقــدان
نمایــد و ور هــر حــال هیــأ مکل ـ اســت ظــر وه روز پ ـ

از انمضــاا ی ـ

توجیها و وقیا قزن و کافی به اواره امور مالیاتی اعسن نماید تا براسا

مــاه فــو ناــر خــوو را ب ـا

آن اقدان گروو .

وا اوامــه واو :ط ــق مــاوه  132قــانون مالیا هــاا مســتمی ورآمــد مشــمول مالیــا ابــرازا ناشــی از
فعالیتهــاا تولیــدا و معــدنی ور واحــدهاا تولیــدا یــا معــدنی ور بصشهــاا تعــاونی و خ وصــی کــه از
اول سـال  1381بـه بعـد از طـر وزارتصانـههاا ذیـرب بـراا آنهـا پروانـه بهرهبـروارا صـاور یـا قـرارواو
اســتصرا و فــروش منعمــد میشــوو ،از تــاری شــرو بهرهبــروارا یــا اســتصرا بــه میــزان هشــتاو
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ورصد( )80%و به مـد چهـار سـال و ور منـاطق کمتـر توسـعه یافتـه بـه میـزان صـد ورصـد( )100%و بـه
مد وه سال از مالیا موضو ماوه  105ای قانون معا هستند.
ور پایان ایـ جلسـه ،مشـاور مالیـاتی اتـا بیرجنـد  ،بـه سـااق و ابهامـاتی کـه از سـوا موویـان مطـر
شد ،پاس واوه شد..

