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به بعد1400دي  140013دي 13قبل از 
تقیم مسمالیاتهايمهلت اعتراض به برگ تشخیص در قانون 

روز بعد از ابالغ 30م .م.ق238طبق ماده
و

مهلت اعتراض به برگ مطالبه مالیات بر ارزش افزوده
قانون آزمایشی مالیات بر 29طبق ماده(روز بعد از ابالغ20

)ارزش افزوده

مهلت اعتراض به برگ تشخیص در قانون مالیاتهاي
مستقیم   و به برگ مطالبه جهت 

مالیات بر ارزش افزوده
روز بعد از ابالغ30

م.م.قمهلت مسئول مربوطه جهت رسیدگی در 
و براي روز پس از ثبت درخواست 30

جهت رسیدگیافزوده برارزشمالیات 
روز پس از ثبت درخواست20

مسئوالن مربوطه جهت رسیدگی/مهلت مسئول
روز پس از ثبت درخواست45

و قانون مالیات بر ارزش افزودهم.م.قبراي 

رفع اختالف و قطعیت   یا 

ارجاع به هیئت حل اختالف

رفع اختالف و قطعیت 
ف یا به هیئت حل اختالالتفاوتتعدیل و ارسال ما به یا 

ارجاع به هیئت حل اختالف

که در مرحله اجراي مؤدياز اعتراض مواردي
م.م.ق238مفاد ماده 

ست؛مسئوالن مربوط قرار گرفته ا/مورد پذیرش مسئول
د در مراحل بعدي دادرسی مالیاتی، مورد رسیدگی مجد

.قرار نخواهد گرفت

م.م.ق238تغییرات مهم ماده 



به بعد1400دي  140013دي 13قبل از 
هچنانچمی شود،ابالغمؤديبهوصادرمالیاتتشخیصبرگکهموارديدر

یاخصاًشابالغاز تاریخروزسیظرفمی تواندباشدمعترضآنبهنسبتمؤدي
والیلدارائهباومراجعهمالیاتیامورادارهبهخودتام االختیاروکیلوسیلهبه

ستاموظفمربوطمسؤول.نمایدمجددرسیدگیکتباً تقاضايمداركواسناد
روزیسازبیشکهمهلتیظرفومربوطدفتردرمؤديدرخواستثبتازپس

واداسنودالیلکهصورتیدرورسیدگیموضوعبهنباشدمراجعهتاریخ از
وردراآندانست،کافیتشخیصبرگمندرجاتردبرايراشدهابرازمدارك
وناداسدالیلکهصورتیدرونمایدامضاءودرجتشخیصبرگظهررامراتب 

قبولمورداونظرودهدتشخیصدرآمدتعدیلدرمؤثرراابرازيمدارك
وکلممیزامضاءبهومنعکستشخیصبرگظهرمراتبگیرد،مؤدي قرار

ردبرايرامؤديابرازيمداركواسنادودالیلگاههرورسیدخواهدمؤدي
درالًمستدرامراتببایدندهدتشخیصمؤثردرآمدتعدیلیابرگ تشخیص

حلهیأتبهرسیدگیبرايراامرپروندهومنعکستشخیصبرگظهر
.نمایداختالف ارجاع

قانون)238(ماده جایگزینزیرمتنافزودهارزشبرمالیاتدائمیقانون48مادهطبق
:یابدمی تسريقانوناینبهوشودمی مستقیم هايمالیات

هچنانچ شود،میابالغ مؤديبهوصادرمالیاتتشخیصبرگکهموارديدر
خصاً شابالغتاریخاز روزسیظرف تواندمیباشدمعترضآنبهنسبتمؤدي

ادارهازباً کتمداركواسنادودالیلارائهباخود االختیار تاموکیلوسیلهبهیا
.نمایدمجددرسیدگیتقاضايمالیاتیامور

، شوندمیمشخصمالیاتیامورسازمانطرفازکهمربوطمسؤوالن/مسؤول
وچهلازبیشکهمهلتیظرف ومؤديدرخواستثبتازپسموظفند

کهتیصوردرو رسیدگیموضوعبهنباشددرخواستثبتتاریخاز  روزپنج
کافیتشخیصبرگمندرجات ردبرايراابرازشدهمداركواسنادودالیل

درمؤثرراابرازيمداركواسنادودالیلکهصورتیدروردراآندانستند ،
مشخصرامالیاتمشمولدرآمدتعدیلموارددهندتشخیصدرآمدتعدیل
مشمولدرآمدتعدیلدرمربوطمسؤوالن/مسؤولنظرمؤديچنانچه.نمایند
یرغدر.استقطعی شده،تعدیلمالیاتمشمولدرآمدنمایدقبولرامالیات

مؤدي،اعتراضموردمبلغتا التفاوتمابهبهرسیدگیبرايصورتاین 
هرگاههمچنین. شودمیارجاعمالیاتیاختالفحلهیأتبهموضوع

رآمددتعدیلیاتشخیصبرگردبرايرامؤديابرازيمداركواسنادودالیل
برايرامراتبومنعکسپروندهدرمستدالًراموضوعبایدندهندتشخیصمؤثر

.نمایندارجاعمالیاتیاختالفحلهیأتبهرسیدگی

هبمالیاتیامورسازمانپیشنهاد بامادهایناجرائیدستورالعملـ1تبصره
. رسدمیداراییواقتصادياموروزیرتصویب

مؤدیانسامانهطریقازرامربوطهاطالعاتمؤديکهموارديدرـ2تبصره
اهیفروشگ هايپایانهومؤدیانسامانهقانوناحکاممطابقباشد،کردهاظهار
.شدخواهدرفتار

م.م.ق238ماده 



م.م.ق238دستورالعمل اجرایی ماده 



م.م.ق238دستورالعمل اجرایی ماده 



م.م.ق238دستورالعمل اجرایی ماده 

پذیرش اعتراضات
1401/02/18از 

ی صرفاً الکترونیک
امکان پذیر است



م.م.ق238دستورالعمل اجرایی ماده 



به بعد1400دي  140013دي 13قبل از 
بولیقمالیاتتشخیصبرگابالغتاریخازروزسیظرفمؤديکهصورتیدر

گبرمأخذبهمطالبه راموردمالیاتیاکنداعالمکتباً آنبهنسبتراخود
وودخبینموجوداختالفیابدهدراآنپرداختترتیبیاپرداختتشخیص

لحاظازامرپروندهنماید رفعقانوناین238مادهشرحبهرامالیاتیاموراداره
مؤديکهموارديدرومی گرددتلقیمختومهمالیاتمشمولدرآمدمیزان
ادارهبهمذکورمادهدرمقرردر مهلتیاوننمایداعتراضکتباً روزسیظرف
الیاتمتشخیصبرگدرشدهتعییندرآمدنکندمراجعهمربوطمالیاتیامور

.استقطعی
و203مادهتبصرهمقرراتطبقمالیاتتشخیصبرگکهموارديدر-تبصره

 اقداممادهاینمقرراتبشرحموديوباشدشدهابالغقانوناین208ماده
درمیشودشناختهمالیاتتشخیصبرگبهمعترضحکمدرباشدنکرده

 تاریخازروزسیمهلتظرفموديمواردیکهدرهمچنینواینصورت
هیأتبهیرسیدگبرايامرپروندهکنداعتراضتشخیصبرگبهکتباًابالغ
.گرددمیارجاعمالیاتیاختالفحل

)239(ماده تبصرهجایگزینزیرمتنافزودهارزشبرمالیاتدائمیقانون49مادهطبق
: یابدمیتسريقانوناینبهوشودمی مستقیمهايمالیات قانون
تبصرهأخیرقسمتو)1( تبصرهمقرراتطبقمالیاتتشخیصبرگکهموارديدرـتبصره 

اینمقررات شرحبهمؤديوباشدشدهابالغقانوناین)208(ماده و)203 (ماده)2(
روندهپو شودمیشناختهمالیات تشخیصبرگبهمعترضحکمدرباشدنکرده اقدامماده
. گرددمیارجاعمالیاتیاختالفحلهیأتبهرسیدگیبرايامر

تنها ابالغ هاي قانونی امکان طرح مستقیم
:در هیئت حل اختالف مالیاتی را دارند یعنی

پرونده هاي ابالغ شده به مودي تنها درصورتی در 
هیئت حل اختالف قابل طرح هستند 

مورد اعتراض مودي  واقع شده 238که در مرحله 
باشند

م.م.ق239ماده 



به بعد1400دي  140013دي 13قبل از 
اق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن،ات:3نمایندگان بند*

تعــــاون، جامعــــه حســــابداران رســــمی، مجــــامع 
حرفه اي،تشکل هاي صنفی، شوراي اسالمی شهر 

بازنشستهیاقاضی اعم از شاغل *

امورمالیاتیاداره امور هیئت ها با سازمان *

انشاء رأي توسط نماینده سازمان امورمالیاتی*

جامعه:3بندنمایندگانهايتشکلافزایش*
،کالومرکز،کالونکانو،مالیاتیسمیرینورمشا

ادهخانوورهمشاوسمیرنشناسارکا
یاتیمالاموردرمطلعدانانحقوقیابازنشستهقضات*
استانهردادگستريکلرئیسانتخاببه
کاملاستقاللدارايمالیاتیاختالفحلهیأتهاي*

حلهیأتهاي ايدبیرخانهامورادارهصرفاًوبوده
سازمانباجلساتتشکیلومالیاتیاختالف

استامورمالیاتی
روزسهظرفحداکثریاوجلسههماندررأيانشاي*

)2(بندنمایندهتوسطجلسه،برگزاريازپسکاري
هبوآمدهعملبهدادگسترينمایندهیعنیماده این

 رسدمیاعضاتمامیامضاي
زاقبلهفتهیکپروندهبهموديکاملدسترسی*

هیئتجلسه

م.م.ق244تغییرات مهم ماده 



م.م.ق244ماده 

حلتهیأشده،پیش بینیدیگريمرجعقانوناینمقرراتضمنکهموارديدرجزمالیاتیاختالفاتکلیهبهرسیدگیمرجع
.استمالیاتیاختالف 

:شدخواهدتشکیلزیرشرحبهنفرسهازمالیاتیاختالفحلهیئتهر

.کشورمالیاتیامورسازماننمایندهنفریکـ1

نداشتهوجودانهااستمراکزیاشهرستانهادرشرایطواجدبازنشستهقاضیکهصورتیدر.بازنشستهیاشاغلازاعمقاضینفریکـ2
.نمودخواهدیمعرفهیأتعضویتبرايراشاغلقاضینفریکقضائیهقوهرئیسکشور،مالیاتیامورسازماندرخواستبه بناباشد

جامعمیارسمیحسابدارانجامعهیاتعاوناتاقیاایراناسالمیجمهوريمعادنوصنایعوبازرگانیاتاقازنمایندهنفریکـ3
یاوباشدشدهقانونیابالغمالیاتتشخیصبرگکهصورتیدرمؤديانتخاببهشهرشوراي اسالمییاصنفیتشکل هايیاحرفه اي
نوعبههباتوجمالیاتیامورسازمانننمایداعالمراخودانتخابمؤدي قانونیمهلتدرتشخیصبرگبهاعتراضتسلیمباهمزمان
.کردخواهدانتخابرا نفریکمزبورنمایندگانبینازرسیدگیموردمالیاتموضوعیامؤديفعالیت

وآراءقطعیاکثریتمزبورباهیأت هايرأيواسترسمینفرسهباحضورمالیاتیاختالفحلهايهیئتجلسات-1تبصره
.گرددقیدرأيدرمتنبایداست،ولی نظراقلیتالزم االجرا

رکشومالیاتیامورسازمانعهدهبههیأت هاجلساتتشکیلمسؤولیتومالیاتیاختالفحلهايهیئتاموراداره-2تبصره
صویبتبهکشورمالیاتیامورسازمانپیشنهادبهبناکهآیین نامه ايبراساساختالفحلهیأت هاي اعضاءحق الزحمهومی باشد

لقابمی شودپیش بینیمذکورسازمانبودجهدرمنظورهمینبهکهاعتبارياز محلرسیدخواهدداراییواقتصادياموروزیر
.بودخواهدپرداخت



م.م.ق244ماده 
آن هايتبصرهومستقیم هايمالیاتقانون)244 (مادهجایگزینزیرمتنافزودهارزشبرمالیاتدائمیقانون50مادهطبق

: یابدمیتسريقانوناینبهو شودمی

الفاتاختحلهیأت شده ، بینیپیشدیگريمرجعقانوناینمقرراتضمنکهموارديدرجزمالیاتی هاياختالفکلیهبهرسیدگیمرجع
: شودمیتشکیلزیر شرحبهنفرسه ازمالیاتیاختالفحلهیأتهر.است مالیاتی

کشورمالیاتیامورسازماننمایندهنفریکـ 1
انتخابومالیاتیامورسازماندرخواستبهامانتووثاقتشرطبامالیاتیاموردرمطلعدانانحقوقیابازنشستهقضاتمیانازنفریکـ 2

استانهردادگستريکلرئیس
رسمیمشاورانجامعهایران،رسمیحسابدارانجامعهایران،تعاوناتاقایران،کشاورزيومعادنوصنایعبازرگانی،اتاقازنمایندهنفریکـ 3

برايهکخانوادهمشاورانورسمیکارشناسانوکال، مرکزوکال،کانونشهر،اسالمیشورايایران،اصنافاتاق اي،حرفهمجامع،ایرانمالیاتی
خودندهنمایبه عنوانرابنداینمراجعازیکیمالیاتمطالبهیاتشخیصبرگبهاعتراضباهمزمانمؤدي.شوندمی منصوب سالسهمدت
باهمزمانیاوباشدشدهقانونیابالغمالیات تشخیصبرگکهصورتیدر. نمایدمیمعرفیمالیاتیاختالفحلهیأتجلساتدرشرکتجهت
مورداتمالیموضوعیامؤديفعالیتنوعبهتوجهباننماید،اعالمراخودانتخابمؤديقانونیمهلتدرتشخیصبرگبه اعتراضتسلیم

. شودمیانتخابنفر یکمادهاین)5(تبصرهرعایتبامزبورنمایندگانبینازرسیدگی،

است، االجراءالزموقطعیآراءاکثریتباهیأترأيو یابدمیرسمیتعضوسههرحضوربامالیاتیاختالفحلهیأتهايجلساتـ1تبصره
.گرددقیدرأيمتندربایداقلیتنظرولی

یلتشکومالیاتیاختالفحلهیأتهاي ايدبیرخانهامورادارهصرفاًوبودهکاملاستقاللدارايمالیاتیاختالفحلهیأتهايـ2تبصره
مثبتهداركمواسنادبهمتکیواعضاکلیهطرفیبی وعدالتاصلرعایتبارأيانشاي. باشدمیمالیاتیامورسازمانعهدهبههیأتهاجلسات

وآمدهعملبهماده این)2(بندنمایندهتوسطجلسه،برگزاريازپسکاريروزسهظرفحداکثریاوجلسههماندرمتقنشواهدودالیلو
.استیشفاهیاکتبیصورتبهدفاعیاتارائهوجلسهدرکاملحضوربهمجازويقانونینمایندهیامؤدي. رسدمیاعضاتمامیامضايبه

حلتهايئهیعملکردبرمؤثرنظارتاعمال منظوربهمالیاتیامورسازمان.برسدويامضايبهوقیدصورتجلسهدربایدشفاهیاظهارات
.کنداقداممقتضینحوبههیأتجلساتبرگزاريفرآیندمستندسازيبهنسبتاستمکلفمالیاتی،اختالف



م.م.ق244ماده 

پرونده ومالیاتیمنابعمراحل،نیزوجلساتمدتوتعدادبا متناسبمادهاین)3(و)2(بندهايموضوعاعضايالزحمهحق تعیینـ3تبصره
تورالعملیدسمطابقشود،می  بینیپیشکشورمالیاتیامورسازمانساالنهبودجهدرمنظورهمینبه کهاعتباريمحلازرسیدگیموردهاي
اعضاحساببهکشورمالیاتیامورسازمانطرفازمتمرکزصورتبه اعضا الزحمهحق. گرددمیابالغوتهیهمذکورسازمانتوسطکهاست

. شودمیپرداخت

حلهیأتهاياعضايبه عنوانراماده این)3(و)2(بندهاياجرايدرشدهمعرفی نمایندگاناستمکلفمالیاتیامورسازمانـ4تبصره
.نمایددعوتمزبورهیأتهايدرشرکتجهتآنهاازماده این)5(تبصرهرعایتباوبپذیردمالیاتیاختالف

 بهمادهاین)3(بنددرمذکورمراجعواستانمالیاتیکلمدیراستان،هردادگستريکلرئیستوسطشدهمعرفی افرادکلیهاسامیـ5تبصره
مالیاتیراموسازمانتوسطقانوناینشدن االجراءالزمازپسماهسه ظرفحداکثرومتمرکزصورتبهکه ايسامانهدر هاشهرستانتفکیک
بیشترنظرموردشهرستاندرکهموارديدرپروندههربراي)3(و)2(،)1(بندهايموضوعافرادانتخاب. گرددمیدرجشود،می ایجادکشور

مالیاتی،امورزمانساکلرئیسنظرزیرمستقیماً سامانهاین. شودمیانجاممزبورسامانهتوسطتصادفیصورتبهباشد،داشتهوجودنفریکاز
. گرددمیمدیریت

هیأتضاياعدسترسیزمینهمقتضینحوبههیأتجلسهتشکیلازقبلهفتهیکحداقلاستمکلفکشورمالیاتیامورسازمانـ 6تبصره
.نمایدفراهماعتراضموردپروندهمندرجاتبهمربوطمقرراتبرابررامالیاتیاختالفحل

ازسالیکدرمتناوبجلسهچهاریامتوالیجلسهسهازبیشترکهصورتی درمادهاین)3(و)2(بندهايدرمذکورافرادازیکهرـ 7تبصره
تاسموظفمورد،حسبمربوط،مرجعواستانهردادگستريکلرئیسو شودمیلغوآنانحکمنمایند،خودداريهیأتجلساتدرحضور
.نمایدمعرفیراجایگزینفردکاري روزدهظرف

استمکلفمالیاتیامورسازمانمؤثر،نظارتوشهرونديحقوقرعایتوطرفیبی واستقاللاصلوعدالتاجرايمنظوربهـ 8تبصره
ایجادازمانسکلرئیسذیلخودساختاردرمالیاتیدادرسیمرکزعنوانتحتمستقل،صورتبه رامالیاتیاختالفحلهیأتهايادارهساختار

. شودمیتشکیلاستانمالیاتیکلادارهازمستقلاستانهردرمالیاتیدادرسیواحدهاي.نماید



م.م.ق244ماده 

بهالیحههرگونهارائهماده،این)3(بندموضوعمراجعازیکیانتخابمؤدي،توسطاعتراضثبتمؤدیان،سامانهاستقرارازپسـ 9تبصره
طالعاهرگونهودادرسینتایجازاطالعهیأت،جلساتتشکیلتاریخابالغنیاز،مورداطالعاتومداركاسناد،مشاهدهاختالف،حلهیأتهاي

. شودمیانجاممذکورسامانهطریقازمالیاتیدادرسیپروندهخصوصدردیگر

حداقلاراعتراضموردپروندهمفادبهويقانونینمایندهیاومؤديکاملدسترسیزمینهاستمکلفکشورمالیاتیامورسازمانـ 10تبصره
.نمایدفراهمهیأتتشکیلازقبلهفتهیک

.است ممنوعمادهاینموضوع)3(و)2(بندهاينمایندگانفهرستدرهمزمانعضویت ـ11تبصره
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ختاریازماهیکظرفمی توانندمالیاتیامورادارهیامؤدي
ناداستبه،مالیاتیاختالفحلهیأتقطعیرأيابالغ
ابرسیدگی،نقصیاموضوعهو مقرراتقوانینرعایتعدم

رأيضنقوشکایتمالیاتیعالیشورايبهکافیدالیلاعالم
.کننددرخواسترارسیدگیتجدیدو

زیرمتنافزودهارزشبرمالیاتدائمیقانون51مادهطبق
و شودمیمستقیمهايمالیات قانون)251 (مادهجایگزین

:یابدمی تسريقانوناینبه
دوظرفتوانندمیمالیاتیانتظامیدادستانیامؤدي

تیمالیااختالفحلهیأتقطعیرأيابالغتاریخازماه
وعهموضمقرراتوقوانینرعایتعدماستنادبه،تجدیدنظر

مالیاتیعالیشورايبهکافیدالیلاعالمبارسیدگی،نقصیا
.کننددرخواسترارسیدگیتجدیدونمودهاعتراض

م.م.ق251ماده 

امکان اعتراض ارزش افزوده
در شوراي عالی مالیاتی
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:استزیرشرحبهمالیاتیعالیشوراياختیاراتووظایف

درقانونایناجرايبهمربوطبخشنامه هايونامه هاآئینتهیهـ1
ورامسازمانکلرئیسیاداراییواقتصادياموروزیرطرفازکهمواردي
تهیهمالیاتیعالیشورايکهموارديدریاومی گرددارجاع کشورمالیاتی

مالیاتیامورسازمانکلرئیسبهتهیهازپسمی داندضروريراآن
.کندپیشنهادکشور

راياجشیوهمورددرنظراعالموپیشنهادمنظوربهمطالعهوبررسیـ2
ینقوانتغییرواصالحپیشنهادهمچنینومالیاتیمقرراتوقوانین

یاییداراواقتصادياموروزیربهآنهاازبعضیحذفیاومالیاتیو مقررات
.کشورمالیاتیامورکل سازمانرئیس

وياقتصاداموروزیرکهمالیاتیمسائلوموضوعاتمورددرنظراظهارـ3
مشورتبراياقتضاءحسبکشورمالیاتیامورکل سازمانرئیسیادارایی

نایموضوعموارددرمی نماید،ارجاععالی مالیاتیشورايبهنظراظهارو
امورزیروتنفیذازپسمالیاتیعالیشوراي اعضاياکثریتنظربند

ورد،محسبکشور،مالیاتیامورسازمانکلرئیسیاداراییواقتصادي
.استالزم االتباعمالیاتیمراجعومأمورانکلیهبراي

لحاظازکهمالیاتیاختالفحلهیأت هايقطعیآراءبهرسیدگیـ4
موردرسیدگینقضیاموضوعهمقرراتوقوانینرعایتعدم

.باشدشدهواقعمالیاتیامورادارهیا مؤديشکایت

افزودهارزشبرمالیاتدائمیقانون52مادهطبق
اکثریتنظرعبارتمستقیم هايمالیاتقانون)255 (ماده)3(بنددر

مومیعهیأتاعضاياکثریتنظر«عبارتبهمالیاتیعالیشوراياعضاي
. یابدمیتغییر»قانوناین)258(مادهموضوعمالیاتیعالیشوراي 

م.م.ق255ماده 
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رویه هايمشابهمواردبهنسبتمالیاتیعالیشورايشعبدرهرگاه

یاداراییواقتصادياموروزیرارجاعحسبباشدشدهاتخاذمختلف
هیاتیمالیاتعالیشورايرئیسیاکشورمالیاتیامور سازمانکلرئیس

ردوشعبرؤسايوشورارئیسحضوربامالیاتیعالیشورايعمومی
وراشرئیسانتخاببهشوراآناعضايازنفریکشعبهرئیس غیاب

آنهبنسبتوکردهبررسیرااختالفموردموضوعوشدخواهدتشکیل
هیاترأيصورتایندر.می نمایدرأي صدوربهاقدامونظراتخاذ

الیعشورايشعببراياستقطعیاعضاتمامآرايسومدوباکهعمومی
ابهمشموارددرمالیاتیمأمورانومالیاتیحل اختالفهیأتهايومالیاتی

.استالزم االتباع

افزودهارزشبرمالیاتدائمیقانون53مادهطبق
الحاقمستقیمهايمالیات قانون)258(ماده بهذیلتبصره

: شودمی
رايآمشابهمواردبهنسبتکهمواردي درمادهاینحکم ـتبصره

نیزدباششدهصادرمالیاتیاختالفحلهیأتهايتوسطمتفاوتی
.استجاري

م.م.ق258ماده 
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جهدرمجازات هايبهحسب مورد،مرتکبانیامرتکبومی شودمحسوبمالیاتیجرمزیرموارد
:می گردندمحکومشش

آنبهاستنادوواقعخالفمداركواسناددفاتر،تنظیمـ1

آنازحاصلدرآمدکتمانواقتصاديفعالیتاختفايـ2

الثثاشخاصیاخوداقتصاديومالیاتیاطالعاتبهمالیاتیمأموراندسترسیازممانعتـ3
مالیاطالعاتارسال برمبنیقانونیتکالیفانجامازامتناعوقانوناین)181(مادهاجرايدر

ابدولتبهزیانکردنواردوکشورمالیاتیامورسازمانبه)مکرر169(و)169(موادموضوع
اقداماین

بارابطهردافزودهارزشبرمالیاتومستقیممالیات هايبهمربوطقانونیتکالیفانجامعدمـ4
عیین تقانونیدرمواعدمالیاتیامورسازمانبهآنایصالودیگرمؤدیانیاکسرمالیاتوصول

شده

بهدیگرمؤدیانقراردادهايومعامالتیادیگران،نامبهخودقراردادهايومعامالتتنظیمـ5
واقعبرخالفخودنام

ويحامالیاتیاظهارنامهتسلیموتنظیمخصوصدرقانونیتکالیفانجامازخودداريـ6
متوالیسالسه درهزینه ايودرآمدياطالعات

مالیاتیفرارمنظوربهدیگراشخاصبازرگانیکارتازاستفادهـ7

ـ اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت هاي مندرج در قانون ارتقاي سالمت نظام 1تبصره
.تشخیص مصلحت نظام نیستمجمع 07/08/1390اداري و مقابله با فساد مصوب 

از اعالم جرائم و اقامه دعوي علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائیـ2تبصره
.و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرددادستانی انتظامی مالیاتی طریق 

قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده 54طبق ماده

عبارتمستقیمهايمالیات قانون)274 (ماده)2(تبصرهدر
ظامیانتدادستانی«عبارتجایگزین»کشورمالیاتیامورسازمان«

هارمچبابازنهمفصلاحکاموتبصرهاینحکم. گرددمی»مالیاتی
قانوناینبه))217 (مادهاستثنايبه(مستقیمهايمالیات قانون

. یابدمیتسري

م.م.ق274ماده 



:نسخه هدیه نرم افزار را از سایت شرکت دانلود نمایید
https://hamrahansystem.com/

https://hamrahansystem.com/
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