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شناسه دستور

رویه اجرایی -دستور جلسه ()2

عنوان دستور

بررسی مراتب اعتراض به صدور برگ های تشخیص متمم مالیاتی
طبقق مققاده  156قققانون مالیققا هققای مسققتمیم مصققو  1366و اصققی

 1380و همچنققی مصققو ،1394

اداره امقور مالیققات مکلق اسق اظهارنامققه مودیققان مالیقا بققر درآمققد را در مقورد درآمققد هققر منبقع کققه در موعققد
سققا از تققاریخ انمضققای مهل ق ممققرر بققرای تسققلیم اظهارنامققه

قققانون تسققلیم شققده اس ق  ،ققداک ر ظققر ی ق

رسیدگ نماید .در صورت که ظقر مقد مقککور ،بقر
انمضای ی

تشقیی

سقا فقو القککر ،بقر

تشقیی

درآمقد صقادر ننمایقد و یقا تقا سقه مقاه پق

از

درآمقد مقککور را بقه مقودی ابقی نکنقد ،اظهارنامقه مقودی قطعق

تلم م شود .در مقواردی کقه اظهارنامقه ،ترازنامقه و سقا سقود و زیقان مقددی سق مقورد قبقو مق شقود و
همچنقی پق
شرح دستور

از تشققیی

و صقدور بقر

تشققیی  ،چنانچقه ثابق شققود مقددی فعالیق هققای داشقته اسق کققه

درآمققد آن را کتمققان نمققوده اس ق و یققا ادارة امققور مالیققات در موقققع صققدور بققر

تشققیی

از آن مطلققع نبققوده

اس  ،مالیا بایقد بقا محاسقب درآمقد ناشق از فعالیق هقای مقککور تعیقی و مقا بقهالتفقاو آن بقا رعایق مهلق
ممرر در مادة ( )157ای قانون مطالبه نماید.
در خصوص ای موضقوع ،مقواردی بقه دبیرخانقه کمیتقه مقاده  76مقنعک

شقده اسق کقه ممیقیی سقازمان امقور

مالیققات در پایققان تیرمققاه  1395بققرای عملکققرد سققا  ،1389یعنق در زمققان پایققان مهلق  5سققاله ممققرر در مققاده
. 157م.م بققر

تشققیی

مالیققات بققه صققور علقق الققرا

صققادر و بققه مققودی ابققی نمققوده اسقق و مققودی

مالیققات بایققد ظققر مققد کم ق و بققا صققر هیینققه و وق ق بسققیار ،ثاب ق نمایققد اطیعققا واصققله اخیققر از نا یققه
سازمان امور مالیات  ،در دفاتر ثب شده اس .

ایرادات و
مشکالت
مطروحه

پیشنهاد
دبیرخانه
فهرست
مستندات و
مدارک پشتوانه

یک ق از ادارا امققور مالیققات ره ق ارققرای مققاده . 158م.م در خصققوص مالیققا عملکققرد سققا  89شققرکت کققه
اظهارنامه ،ترازنامه و سا سود و زیان مربقو بقه سقا  89خقود را تسقلیم نمقوده اسق  ،بقا تورقه بقه کقم بقودن
زمان رسیدگ و نبود امکقان ابقی دعقو نامقه و بقا عنایق بقه مقرور زمقان  5سقاله ممقرر در مقاده . 157م.م ،در
رهقق ارققرای مققاده  156و . 227م.م ،مالیققا مققتمم شققرک را در تققاریخ  95/04/31محاسققبه و ابققی نمققوده
اس  .ای شرک پ از صقر هیینقه و وقق بسقیار و در مهلق زمقان محقدودی ،ثبق اطیعقا واصقله اخیقر از
نا یه سازمان امور مالیات را در دفاتر خود ثاب کرده اس .
در نهای ق در تققاریخ  95/06/23در بققر مالی قا قطع ق عملکققرد ،باقیمانققده اصققل مالیققا و رمققع بققده مالیققات
ای شرک از  155میلیون تومان به صفر رسیده اس ( .پیوس شماره)1
سققازمان امققور مالیققات بققه ره ق آنکققه مققودی فرصق کققاف بققرای اثبققا عققدم کتمققان در آمققد مالیققات خققود را
داشققته باشققد؛ چنققد مققاه قبققل از پایققان مهل ق  5سققاله ممققرر در مققاده . 157م.م ،مالیققا را محاسققبه و اسققناد و
مدارک مودی را مطالبه نمایند.
 .1مسققتندا قققانون بققه ویقق ه "مققاده  227 ،157 ،156قققانون مالیققا هققای مسققتمیم مصققو  1366و اصققی
 1380و همچنی مصو "1394؛ و
 .2نامه شماره /639ص مورخ  95/06/1اتا بازرگان اراک خطا به کمیته ماده .76
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