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 11/08/1398 تاریخ 4دستور جلسه    – قانون شناسه

  1380مصوب  انون مالیات های مستقیمق( 97)ماده  (3)مراتب اعتراض به اجرای بند  عنوان موضوع 

 کمیسیون سرمایه گذاری، بانک، بیمه و مالیات  مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع 

 انیررمر یریررو ردگ ییشنا ررا کرره بررا رویکرررد کشررور ا ررت یمهررو و م رر یاز طرررج  ررا یکرری یاتیررطرررج مررامع مال

  ررد و بررا  حقرره افیررو وصرروم مال افیررمال صیو تشررخ افکشررورپ دررردازال اطالعرر یاطالعرراف االرراقن ادتصرراد

 شیااررزا افپیرروصرروم مال نررهی ز کررا ش از مم رره انیرردر انجرراا امررور و ارادرره خرردماف برره مود عیو تسررر لیتسرره

 مالیرراتی در د ررتور کررار برنامرره  رروا درررار گراررت  یدرآمررد ا شیااررزا پیاتیررکررا ش ارررار مال پیمشررتر تیرضررا

عم یرراتی نگردیررده  کامررلبرره صررورف  کنررونتررا متا ررفانه  ادررداماف بسرریاری انجرراا گراتررهپاینکرره و لرریکع ع یررر  

طررج نیرز خوا رد ایرع دروانیع مربروب بره   ذکر ا ت عدا امرای طررج مرامع منجرر بره عردا امررای  قزا بها ت   

 خوا د شد ضرر و زیان مودیان مالیاتی   گردید و در نهایت مومب

پ اشررخاح حقیقرری موضرروق ایررع دررانون را مک رر  برره 1394مصررو   ویقتمسرر ی ررا افیرردررانون مال 1(97)مرراده 

 توانررد یمرر یاتیرر ررازمان امررور مالنمرروده ا ررت   تنظرریو و تهیرره انهارنامرره مالیرراتی طتررر مقرررراف مربوطرره 

 ی را و شراخص ار رایاز آنهرا را برر ا راع مال یدتروم و تالرداد یدگین ر رورا برد یااتیردر  یاتیرمال  یانهارنامه  ا

از ارادره  یکره مر د یدرصرورتو  دررار د رد یدگیور نمونره انتخرا  و برابرر مقررراف مرورد ر ربه ط  ایشده و    عییتال

ا راع   برر  کشرور  یاتیر رازمان امرور مال  پکنرد  یو مطرابر برا مقررراف خروددار  یدر مه رت درانون  یاتیانهارنامه مال

انهارنامرره  هیررنسررتت برره تهپ یاتیررطرررج مررامع مالطریررر از  انیررکسررب شررده م د یو اطالعرراف ادتصرراد تیرراالال

ر مه رت اعتررا  مودیران د  و مطالتره مالیراف متال ررپ طترر برری تشرخیص مالیراف ادرداا کنرد   یبررآورد  یاتیمال

 د ر یدگی درار می گیرد   تالییع شده در دانون نیز مور

ذیررل ایررع مررادهپ  ررازمان امررور مالیرراتی مونرر  برره عم یرراتی کررردن نظرراا مررامع مالیرراتی در  2لریکع طتررر تتصررره

امرررا خوا ررد  1380ق ا ا مصررو   97 را ررر کشررور ا ررت و در صررورف عرردا امرررا تررا ودررت تالیرریع شرردهپ مرراده 

 گردید 

 
باشرند به ا رتناد انهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقرراف  آمد مشرموم مالیاف اشرخاح حقیقی موضروق ایع دانون که مک   به تسر یو انهارنامه مالیاتی میدر :1394ق.م.م مصووب   97ماده  -1

 ای مالیاتی دریااتی را بدون ر یدگی دتوم و تالدادی از آنها را بر ا اع مالیار ا تواند انهارنامهمربوب تنظیو و اراده شده و مورد دذیرال درارگراته باشدپ خوا د بود   ازمان امور مالیاتی کشور می

و مطابر با مقرراف خررودداری کندپ  ازمان ع شده و یا به طور نمونه انتخا  و برابر مقرراف مورد ر یدگی درار د د درصورتی که مودی از اراده انهارنامه مالیاتی در مه ت دانونی و شاخصهای تالیی

شرده مودیان از طرج مامع مالیاتی و مطالته مالیاف متال ر به مومب بری تشرخیص مالیاف   امور مالیاتی کشرور نسرتت به تهیه انهارنامه مالیاتی برآوردی برا راع االالیت و اطالعاف ادتصرادی کسرب

مربوب ادداا کندپ اعترا  مودی طتر  کند  در صررورف اعترا  مودی انان ه نر  مدف  رری روز از تاریخ ابالگ بری تشررخیص مالیافپ نسررتت به اراده انهارنامه مالیاتی مطابر مقرراف  ادداا می

  ای عدا تس یو انهارنامه مالیاتی در موعد مقرر دانونی نیست  ا و اعمام مجازافگیردپ ایع حکو مانع از تال ر مریمهدانون مورد ر یدگی درار می مقرراف ایع

  ( ایع دانون در امرای ایع ماده ماری ا ت 239حکو موضوق تتصره ماده)

را در  ررا رر کشرور  یاتیدانونپ بانک اطالعاف مربوب به نظاا مامع مال  عیابالگ ا  خیکشرور مون  ا رت حداک ر نر  مدف  ره  رام از تار  یاتی رازمان امور مال :1394ق.م.م    97ماده  تبصوره -2

  ی ا افی( دانون مال271( و )154(پ )153(پ )152(پ )98(پ )97ا رتپ مواد) امده یبه صرورف کامل به امرا  در ن یاتیکه نظاا مامع مال  یاتیمدفپ در اداراف امور مال عیا ی  در طدیمسرتقر و االام نما

 خوا د بود  یمجر  1380مصو   ام    ویمستق
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مالیراف مودیران باعنایت به عدا امرای ایع طررجپ اداراف امرور دارایری برا ا رتناد بره ایرع تتصررهپ درآمرد مشرموم  

فی بررای مودیران مشرموم ع راع تشرخیص مری د نرد و برا اعمرام ضررایب  زینره  رای م رالررا به صورف ع ری ا

 ایع دانون ایجاد می نمایند 

درآمررد پ مررواردی کرره 1380مصررو  دررانون مالیرراف  ررای مسررتقیو  (97)مرراده بررر ا رراع  قزا برره ذکررر ا ررت

 شده بود اده می شودپ تالییع د صیتشخ الرأعیع  ریاز طر یمود  افیمشموم مال

ر صوورتی کوه د"اشرالار مری دارد:  حرذ  گردیرده ا رتپ    1394اصرالحیه  رام    کره درمراده درانونی  ایرع    (3بند )

اداره امووور مالیوواتی  یوور دفوواتر و اسووناد و موودارز ابوورازی بوورای مداسووبه درآموود مشوومو  مالیووات بووه ن وور 

ناموه مربووم موورد قبوو  واقوع رعایوت مووازین قوانونی و آیینرسیدگی تشخیص شود و یا به علت عودم  قابل

کتبوا بوه موودی ابو پ و پرونوده بورای رسویدگی بوه   نشود که در این صورت مراتب باید با ذکور دییول کوافی

سوازمان اموور مالیواتی کشوور احالوه گوردد. موودی هیأتی متشکل از سه نفر حسوابر  منتخوب رسویل کول  

اریخ ابو پ بوا مراجعوه بوه هیوأت منبوور نسوبت بوه رفوع اشوکا  رسویدگی و ادای یک ماه از توتواند ظرف می

حسوب موورد اقودام نمایود و در هور حوا  هیوأت ناموه  توضیح کتبی در مورد ندوه رعایت موازین قانونی و آیین

مکلف است ظرف ده روز پل از انقضوای یوک مواه فووق ن ور خوود را بوا توجیالوات و دییول یزم و کوافی بوه 

امور مالیاتی اع م نماید تا بر اسا  آن اقودام گوردد. ن ور هیوأت بوا اکمریوت منوام اعتبوار اسوت و ن ور   اداره

گووردد. در مووواردی کووه هیووأت ن وور اداره عضوووی کووه در اقلیووت قوورار گیوورد بایوود در صووورت جلسووه در  

راتوب را بوه کنود بایود مامورمالیاتی را در موورد  یور قابول رسویدگی بوودن دفواتر موودی موردود اعو م می

 " مالیاتی نین اع م نماید دادستانی انت امی

ربایجرران شررردی برره منظررور برر رری و مرتفررع شرردن بیرخانرره شررورای گفتگرروی آذد پبررا عنایررت برره مطالررب ارروق 

 را در د تور کار شورا درار داد  موضوق مطروحه  مشمولیع ایع دانونپ  مشکالف مودیان مالیاتی

ایرادات و مشک ت 

 مطروحه

 مری باشرندمالیراتی طترر درانون و مقررراف ادرداا بره تنظریو و ارادره انهارنامره مالیراتی مودیران  با عنایت به اینکه  

مونرر  برره  1394ق ا ا مصررو   97بررا ا ررتناد برره تتصررره ذیررل مرراده و باتومرره برره اینکرره  ررازمان امررور مالیرراتی 

 رره  ررام تالیرریع شررده  ع یررر و گذشررت لرریکع برروده ا ررتپ ررام  3عم یرراتی کررردن طرررج مررامع مالیرراتی نررر  

عم یراتی نگردیرده ا رت و ادارف دارایری  م نران مطرابر تتصرره   پور کامرل در ا رتانبطرایرع طررج  نپ  دانو  تو ط

مومررب گردیررده مرراموریع موضرروق  عو ایررمرری نماینررد  بررا مودیرران برخررورد 1380مصررو   ررام  (97)ذیررل مرراده 

   یقه ای عمل نمایند   در ر یدگی  ا  مالیاتی

لریکع عردا امررای    ان ذکرر ا رت مودیران مالیراتی  ریی نقشری در عردا امررای طررج مرامع مالیراتی ندارنردشای

 ایع طرج به دلیل ایجاد بار مالی نارضایتی االاقن ادتصادی را ایجاد کرده ا ت  

 پیشنالادات
و عم یراتی نگردیرده  بره طرور کامرل    پدر زمران مقررر درانونی  ره  راله  یاتیرمرامع مالنظاا  طرج    نکهیبه ا  تیبا عنا

   :گردد  یم شنهادیندارند لذا د  یطرج نقش عیا یدر عدا امرا  یاتیمال  انیمود
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 در  مری باشرد بره طرور کامرل امرایری گرردد ترا متاحر   یاتیرکه مر  تالهداف  رازمان امرور مال  یاتینظاا مامع مال

 یاتیررو وصرروم مال صیدر تشررخ یمحررور قهی رر مومترراف ع کرره االررر یبرره شررکل ع رر افیررمال صیدارراتر و تشررخ

 مرتفع گردد   پباشد می

فالرست مستندات 

 و مدارز پشتوانه 

 ؛1380   ام دانون مالیاف  ای مستقیو مصو    1

 ؛1394   ام مصو دانون مالیاف  ای مستقیو    2

خطررا  برره   کمیسرریون  رررمایه گررذاریپ بانررکپ بیمرره و مالیرراف 17/7/98مررور   98/د359  نامرره شررماره 3

  دبیرخانه شورای گفتگو

 


