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 (1اجرایی )دستور جلسه  رویهمقررات و  شناسه دستور

 عنوان دستور

  بییا ارتبییا  در اقییخا  و بر ییورد چگییونگیپیشییندادات ارا ییه شییخه در   ییو     بررسییی

 مالیاتدیای  قیانون  مکیرر  169 میاده  موضیوع  اطالعیات  دریافی   سیامانه  از واصله های اطالعیه

 هیا شیرک   گرفتیه  صیورت  معیامالت  بیه  مالییاتی  ادارات رسیخگی رویه حیث از 1380 مستقیم

 امثالدم و کاغذی های شرک  المکان، مجدول اشخا  با

 شرح دستور

 مکررم  169مرا      م مقرام ارررا    سرازما  امر م مانیرات     برخر  فارانیا اصتدرا       اعتررا   مراتب به بنا

 اسررررام  تارررردا   از   طالعیرررره یررررا  واصرررر هاو بنررررا برررره  صررررام   مانیررررات یررررا  م ررررتقی 

بره   فاصرد اعتترام  مؤ یرا  بترت مرام شرد      "ذیر  عنر ا    ش افروو     زمانیرات برر ام    م سرامامه شرکت یا ما 

مر  باشرد و    اما  ترامی  م ایرا اعرالم   مر  ممایرد  نریکا    اعرالم   " نی  صدوم صر مت س راغ ریرر واصار     

 گرر    سر    مر    اسام  تاردا   یررر  شررکت بردو  ذکرر ترامی  بره فکرسرت مرهک م ا رافه           به تدمیج

 امرر م مانیررات  ما عمررس بمررا سررت   یررا  سررازما   م میا مانیررات  برره  نیرر  ایررا فقررد تررامی   اعررالم مرر 

چنامچرره شرررکت  سترر   م سررا  یررا  صترر  از اعررالم سررازما  امرر م مانیررات  بررا ایررا    سررا  ؛مرر  مماینررد

  باشرد   اشرته ا  ماام ره   -نمکرا  و مامنرد     یرا  کارره  و موکر   ا   بره اصرمالش شررکت     - یا شرکت

اطالعیرره یررا  واصرر ه از سررامامه  میافررت    مر  برخرر م  و اصرردام  م امتتررا  بررا   چررر  امهبخشررنطترر  

   مرر م    200/93/537)شررمام    م ررتقی  مکرررم صررام   مانیررات یررا       169اطالعررات م  رر د مررا      

 م مررد مشررم      اینر مرره شرررکت یررا بررا     ماررامالتو مرر  شرر    مررر و    فرراترش( 1393 /21/10

م ررب ممانتره    ایرا مویره    مر  گرر    محاسرته و بره مانیرات صت ر  ا رافه       انررس   ع ر   موش بره مانیات 

وظیفره شررکت یرا از      طتر  صرام    زیررا    شر   مر    شررکت یرا   سرتب زیرا    ریرصام م  مانیات و متیوترا   

براسرا  کرد اصتدرا   و موزمامره مسرم  یرا کرد م ر  و         ایا سیث مت صس بر اسراز ی یرت طررم ماام ره    

ظررر مرر  مسررد تحقیرر  و برره م کرره برره    عمرر  مرر  مماینررد و اسررتماتتررر )سقیقرر  و سقرر ص (  فرراکت م

و  یرا    موکر   انمکرا  بر         یرا  شررکت  یرا متر      کارره  بر     تفحص بیشتر به منظر م سرنو    

اعررالم    نی ررت و  مرر  باشررد کنند  کررد اصتدررا   و بتررت شرررکت یررا وظیفرره مرارررد صررا م  مامنررد   

 م ر  رره  از ایررا مو    ترتیتررات ابررالو مترر    و تنکررا موشرر  برررا  اطررالد مسررام  اسررت  ت سررس سررازما 

 امائه  گر ید که به شرش ذی  است: ات پیشنکا برا  مفد ایا مشک  کامگرو  تکمی   

فاصررد مؤ یررا  بتررت مررام شررد  "شرررکت یررا  م سررامامه مانیررات بررر امزش افرروو   تحررت عنرر ا   نی ررت  1

    ابالو گر   به ص مت عم م  "اعتتام به  نی  صدوم ص مت س اغ ریر واصا 

ی ررت شرررکت یررا  م صرر م ما از سررامامه سررازما  امرر م مانیررات   میافررت و       ن فاررا   اصتدررا      2

  میمه گوامش فد   بنمایند 

و ک یره  شر    امرراد مر  گرر    تنکرا یمرا  ماام ره م          97مرا     3اگر برمس   فاتر بره بنرد    م عم    3

 مرر    فاتر مر و  

از سرر   سررازما  امرر م  هسررامام و مرر بر پررای  م ررتمر  م خدرر   19/05/94  مدرر به کمیترره مرر م  4

 مانیات   اررا گر    

)فرراکت م ماتتررر  76مررا    شررر  امائرره شررد   م ر  رره کمیترره3از      م بحررث تشررخیص اصررانت ماام رره5

شررر  پهیرفترره شرر     2 ( از سرر   فروشررند   وررره یررا چرره وامیررو شررد   م وررره شررخص   مسررید امتررام

 کره  میا کننردگا   ا   مر  شر     بره تر    بررا  خریرد مر ا  اونیره     چره یرا  مشرتر     زیرا  م عرم بازام 

  ست به  ست م  چرخد؛ نها ممکا است که به س اغ    شخص وامیو مرر   
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کدفروشرا  مت امنرد کرد اصتدرا   خر   ما  م      و باز اممرد  بره ایرا رکرت کره       صام   و مقرمات مناسرب    6

  امراد گر   دفروشا  به مرارد صضای پرومد  کاختیام اشخا   یرر صرام  یند  تدویا ش   و 

 ر  گیر  گر    م موزمامه یا  کثیر ا متشام  کدفروش    از  مج  گک 7

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

 باشد:مئ   مشکالت ممرش شد  از س   ماتر یا به شرش ذی  م 

   امرر م مانیررات نی ررت اسررام  شرررکت یررا  فاصررد اعتتررام  م سررامامه مانیررات بررر امزش افرروو   سررازما    1

  ما از بیا م  بر ماامالت شرکت یا صحت  امکا  ابتات  ایا امرفاصد تامی  م  باشد که 

یررا     اعررالمیا شررد نی ررت برره  نیرر  مرر م  مترر       م مسرریدگ  یررا  خرر     م میا مانیررات مرر   2

               کرره منوررر برره ومو  خ ررامت برره شرررکت یررا    مرر  مماینرردسررازما  امرر م مانیررات  ما عمررس بمررا سررت    

 گر    م 

 یرروام  485از    19/05/1394مرر م   76برره گرروامش سررازما  امرر م مانیررات   م ر  رره کمیترره مررا        3

 م    سررامامه  فاصررد اعتتررام اعررالم شررد  و بررا ت ررره برره ایررا  شررخص   800 اما  کررد اصتدررا   شررخص 

فارا   اصتدرا   ممر  ت امنرد یوینره مارامالت خر   ما         و   مشکالت عدیرد  ا  ایورا  گشرته اسرت    تادا 

  به  مست  محاسته ممایند

برره تا یرر  افتررا   و ایررا خرر     اررررا  طرررش مظررام رررامد مانیررات  از سرر   سررازما  امرر م مانیررات      4

  مشکالت  ما ایوا   م خد   ایا م   د ایوا  کر   است

 بنخی کارگروهجمع

 م م  رر د ر  رره کررامگرو  تکمی رر    19/05/1394مرر م   76   م معایررت مدرر به کمیترره م  رر د مررا 

بررا سضرر م مماینرردگام  از مااومررت سقرر ص  میرری  رمکرر م  سررازما  امرر م مانیررات     12/11/1394تررامی  

شرررکت  اپررا   امومررا شرررکت یررا  تاسی ررات و   اتررا  تارراو   اصررنام  بازمگررام  ایرررا   اتررا   اتررا  

سرراختمام  ایرررا   شرررکت مکندسرر  و سرراخت ترر مبیا   توکیرروات صررنات   سررندیکا  شرررکت یررا    

ممرررش و یمرردا   ت گررا )سررکام  خررا (  اتررا  بازمگررام   صررناید  ماررا   و کشرراومز  انترررز  اما  -م نررا

  بنرد  بردیا شررش بر     رمرد  و م م  برمس  صررام گرفرت  برا ت رره بره متاسرث ممروسره  م ایرا ر  ره         

بره منظر م اتخراذ تدرمی       76 ره کمیتره مرا         م ر کرامگرو   رمد بند  پیشرنکا ات ممررش شرد     که

 مکای  امائه گر   

 پیشنداد دبیر انه

 :  ترتیتات  اتخاذ گر   تاش پیشنکا  م  

م  یرا  بترت مرام شرد      "فکرست شرکت یا  فاصد اعتترام  سرامامه مانیرات برر امزش افروو   برا عنر ا           1

ر عردم اعتترام و سرای   برا ذکرر ترامی  شررود و پایرا        "فاصد اعتتام به  نی  صدوم صر مت س راغ ریرواصار    

 اعالم گر   روئیات  زم   م سامامه 

 م مقررام ممیررویا مانیررات     طترر  ابالریرره ا  مسررم   م سررازما  امرر م مانیررات   تقا ررا شرر   کرره     2

ایرا   مسیدگ  به امر   برام اعالمرات شررکت یرا  ریرماتترر بررا  ماام ره ما  م خرامج از زمرا  شررود و پ          

 منمایند یند و به عتامت  یرر عمس بماست  دمت ر  م اعتتام  به طرم ماام ه عد

 3شررر  از  2بررا تحقرر       م خدرر   ابتررات اصررانت ماام رره پیشررنکا  مرر  گررر   شرررایس مرر م  مظررر 3

 شر  فاکت م اص    باممامه یا مسید امتام  وره یا چه وامیو شد   م وره شخص اسراز گر   

  امکامرات مررم افروام   زم رکرت اعرالم      عرالو  برر  مج  نی رت م  یرا  متخ رس         سازما  ام م مانیرات 4

مزش افرروو   و سررامامه اخمررام برره طرررم ماام رره ینرررام بتررت خریررد و فررروش  م سررامامه مانیررات بررر ا   

ما فررای   وم  ترا م  یرا   م صر مت عردم مشراید  و مماناره نی رت شررکت یرا  فاصرد            گوامش فدر    

مت ررره و ررایت مرراماتتر شررد  شرررکت یررا  طرررم ماام رره خرر      میررو اعتتررام  برره صرر مت سی ررتم  

  بش مد

بره  نیرر  صردوم صرر مت     سرازما  امر م مانیررات  م رتت برره ابمرا  کررد اصتدرا   م  یررا  فاصرد اعتتررام       5
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 ریرواصا  اصدام مماید س اغ 

یررا امه   وزامت فرینررو و امشررا  اسررالم   م یمرراینر  بررا سررازما  امرر م مانیررات   برره ممت عررات و مسرر 6

م  یررا  متخ ررس و فاصررد اعتتررام خرر   ام  مماینررد   ررمنا  مرر  بای ررت  م اعررالم ممایررد تررا از  مج  گکرر  

ایررا خدرر   صرر امیا رررامد و محکمرر  و ررد گررر   تررا برره و ررایت متخ فررا   م مرارررد صضررای         

 مسیدگ  گر   

   یررا طترر    م مررد کرره برره  فرراتر ک ررام   طرر  ابالریرره ا  برره سررازما  امرر م مانیررات  اعررالم شرر     7

  موررد ا  مسرریدگ  سررتمحاسررته مانیررات برره صرر مت ع رر  انرررا  شررد  ا بخشررنامه م صرر م  مشررم   

 ش   

فدرس  مستنخات و 

 مخارک پشتوانه

  بخشررنامه "مکرررم صررام   مانیررات یررا  م ررتقی     169مررا   " مرب طرره برر ی    م ررتندات صررام م    1

امتتررا  بررا اطالعیرره یررا  واصرر ه از   )چررر مر  برخرر م  و اصرردام  م  1393 /21/10مرر م   200/93/537

 و ؛مکرم صام   مانیات یا  م تقی ( 169سامامه  میافت اطالعات م   د ما   

برره اتررا  بازمگررام   صررناید    شرررکت  اپررا  خمرراغ   6/2/1394مرر م   20/1000/94مامرره شررمام     2

 ؛ وکشاومز  ایرا ماا   

 ؛ و صناید به سازما  ام م مانیات اموما مدیرا   22/02/1394م م   47191مامه شمام    3

اترررا  بازمگرررام   شررررکت  اپرررا  خمررراغ بررره  12/07/1394مررر م   173/1000/94مامررره شرررمام     4

 ؛ وکشاومز  ایرا صناید  ماا   

امومررا مرردیرا  صررناید خمرراغ برره شرر ما  گفتررر        27/10/1394مرر م   47528  مامرره شررمام   5

  ونت و بخ  خد ص  
 


