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د آ مان  وص  ه    را ه ا ماره ١: ال ت   ویپ
 

 جناب آقاي رمزي

 رئيس محترم مركز عالي دادخواهي مالياتي و تشخيص صالحيت حرفه اي

 باسالم

خذ مشمول ماليات و عوارض و همچنين ماليات و عوارض متعلقه ارزش افزوده دوره أبه م احتراماً
 --------------ماليات به شماره موضوع برگ هاي قطعي  1393و  1392هاي مالياتي سالهاي 

) كه به داليل مشروحه ذيل بطور 1(پيوست هاي شماره  -----------رخ مو ------ و شماره
بات آن مركز عطعي شده، اعتراض و تقاضاي طرح و رسيدگي مجدد، در شغيرقانوني و ناعادالنه ق

 را دارد. 

قانون  237و ماده  156الف : مقدمه :مستندات مربوط به كتمان در آمد موضوع قسمت اخير ماده 
ات سازمان امور مالياتي كشور ماليات هاي مستقيم و موضوع بخشنامه ها و دستورالعمل ها و مكاتب

 مومي شوراي عالي مالياتيت عأي هيأو ر

سازمان امور مالياتي كشور 12/10/1384مورخ  17940به موجب بخشنامه شماره الف: -1
دي در طول يكسال مالياتي از فعاليتهاي و) كتمان در آمد. درآمدي است كه م2(پيوست شماره 

مه مالياتي نيز اقتصادي خود بدست آورده اما در دفاتر قانوني خود ثبت ننموده است و در اظهارنا
ابراز نكرده باشد. در اين صورت ماموران پس از دسترسي به اسناد و مدارك قابل اعتماد از قبيل 
فاكتور خريد، فروش و يا با دريافت اطالعيه هاي مستند واصله از دفتر اطالعات مالياتي و ساير 

در مهلت مقرر و احراز عدم مراجع و تطبيق آنها با مندرجات دفاتر قانوني و صورتهاي مالي ابرازي 
ثبت اطالعات مربوط در دفاتر مودي مي توانند نسبت به تعيين و محاسبه درآمد كتمان شده و 
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 ذكرطبق مقررات قانون فوق الذكر مبادرت نمايند و در بخشنامه اخير ال مطالبه ماليات متعلقه
ش ابرازي مودي به عنوان به مدارك يا انتخاب فرو ءاعالم شده كه درآمدهاي تخميني بدون اتكا

 .قرينه مالياتي، درآمد كتمان شده موضوع مقررات قانون فوق االشاره نمي باشد 

       م مورخه/201-23ت عمومي شوراي عالي مالياتي به شماره أي هيأبه موجب ر الف:-2 
مالياتي و ) كتمان درآمد به درآمدي اطالق مي شود كه اداره امور 3(پيوست شماره 11/05/1385

يا گروه رسيدگي ذيربط آن را با اسناد و مدارك مثبته اي از قبيل فاكتور فروش، فاكتور خريد، 
اطالعيه هاي رسيده از مراجع ذيصالح بدست آورده باشد و كتمان درآمد از سوي ماموران مالياتي 

ياتي براي حوائج صورت حتي اگر مودي مالفوق الذكر احراز شود در غير اين با مستندات و پشتوانه
در آن  ديگر شغلي خود اظهارنامه مالياتي تهيه و تنظيم و تسليم نمايد و ميزان درآمد، مندرج

بيشتر از درآمد مندرج در اظهارنامه مالياتي اولي كه به اداره امور مالياتي تسليم نموده باشد و 
حد مالياتي ظيم شده و به وادرآمد مندرج در اين اظهارنامه مالياتي كه توسط خود مودي تهيه و تن

داراي پشتوانه الزم از قبيل فاكتور فروش فاكتور خريد ،اطالعيه هاي رسيده از  ،ارائه و تسليم شده
مراجع ذيصالح نباشد نمي توان از اين درآمد تحت عنوان كتمان در آمد، درآمد مشمول ماليات را 

ي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي حتي أمورد مطالبه قرار داد و در اين رتعيين و مالياتش را 
وارد مورد قانون مالياتهاي مستقيم براي تخلف ماموران مالياتي در اين قبيل م 270اعمال ماده 

 كيد قرار گرفته است.أت

مورخ  212-16451دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور طي نامه اي به شماره  الف: -3 
پاسخ به معاونت فني و حقوقي سازمان مزبور اعالم نموده كه ) در 4(پيوست شماره 19/03/1388

قانون ماليات هاي مستقيم كتمان درآمد ناظر به مواردي است  156با استناد از قسمت اخير ماده 
و مستند به مدارك مثبته براي مودي حاصل و از سوي او كتمان شده  كه درآمد مزبور حقيقتاً

هاي به اصطالح كتمان در آمد بدون پشتوانه الزم و كافي و فاقد باشد لذا مطالبه ماليات از درآمد
 اسناد و مدارك مثبته غير قانوني و ناعادالنه بوده و داراي اشكال قانوني مي باشد.

               اتي كشور طي نامه اي به شمارهمعاون فني و حقوقي سازمان امور مالي الف: -4 
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) در پاسخ به ديوان محاسبات كشور 5ست شماره (پيو03/06/1388مورخ  ص/210/  55020
قانون مالياتهاي مستقيم و توجه به  327و  156اعالم نمود كه با استناد به قسمت اخير ماده 

با احراز درآمد هاي ناشي از فعاليتهاي مكتوم كه  قانون مزبور صرفاً 97ماده  2قسمت اخير تبصره 
توان درآمد مشمول ماليات را تعيين و مالياتش را مستند به داليل و قرائن كافي مي باشد مي 

مورد مطالبه قرار داد. مالحظه مي فرماييد ديوان محاسبات كشور كه نظارت بر درآمد و هزينه 
دولت را عهده دار مي باشد و پيگير وصول درآمدهاي دولت بوده و سازمان امور مالياتي كشور طي 

  درآمدهاي بدون پشتوانه و بدون اسناد و مدارك مثبته نامه مزبور به ديوان اعالم داشته كه از 
 نمي توان مالياتي را مورد مطالبه قرار داد. 

خذ مشمول ماليات بهاي كاال يا أقانون ماليات بر ارزش افزوده م 14به موجب ماده  الف:-5
خدمات مندرج در صورتحساب خواهد بود در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن 

ارزش مندرج در آنها واقعي خودداري شود و يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه 
 متعلق ماليات مي باشد.  خذ محاسبه ماليات بهاي روز كاال يا خدمات به تاريخ روزأنيست م

قانون ماليات بر ارزش افزوده در مواردي كه ماموران ذيربط سازمان  26به موجب ماده  الف:-6
امور مالياتي كشور جهت رسيدگي به اظهارنامه با بررسي ميزان معامالت به موديان مراجعه و دفاتر 
و اسناد و مدارك آنان را درخواست نمايند موديان و خريداران مكلف به ارائه دفاتر و اسناد و 
مدارك درخواستي حسب مورد، مي باشد و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارك مورد نياز 

اين قانون محسوب گرديده و ماليات متعلق به موجب  22متخلف مشمول جريمه در ماده 
دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي كند به صورت على الراس تشخيص داده و 

سازمان امور  21/07/1388مورخ  17859ل خواهد شد كه طي دستورالعمل شماره مطالبه و وصو
 كيد شده است.أالراس تعلي ) كامال به موارد تشخيص 6مالياتي ( پيوست شماره 

 ب: موارد اعتراض 
ي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي، أگروه رسيدگي بدون توجه به مفاد رب: واحد مالياتي با -1 
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دستورالعمل هاي سازمان امور مالياتي كشور، مكاتبات دفتر حقوقي سازمان، معاونت بخشنامه ها و 
فني و حقوقي سازمان امور مالياتي كشور موضوع بند الف اين اعتراضيه و همچنين بدون توجه به 

قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين بدون توجه به مفاد دستورالعمل  26و ماده  12مفاد ماده 
مورخ 83/94/260سازمان امور مالياتي كشور و بخشنامه شماره 21/07/1380مورخ 17589شماره 

سازمان  16/08/1395مورخ  54/95/260ه ) و بخشنامه شمار7(پيوست شماره  18/08/1394
)، عليرغم ارائه دفاتر و اسناد و مدارك مورد درخواست به گروه رسيدگي و 8مزبور ( پيوست شماره 
خذ مشمول ماليات و عوارض أد و مدارك مثبته اي كه بر خالف منه اسنابدون داشتن هر گو

مندرج در اظهارنامه مالياتي و صورت حسابهاي مندرج در آن بدست باشد و بدون توجه به ميزان 
) ميزان 9فروش در نظر گرفته شده از سوي گروه رسيدگي عملكرد سالهاي مزبور ( پيوست شماره 

 ---هاي سالهاي مزبور را بطور تخميني و برآوردي به ترتيب مبالغ  فروش و عرضه كاال در دوره
وش واقعي منظور شده، مندرج در اظهارنامه مالياتي عملكرد و ماليات بر ارزش رريال بيشتر از ف

افزوده و همچنين ميزان فروش در نظر گرفته شده از سوي واحد مالياتي يا گروه رسيدگي ماليات 
يت ماليات و عوارض را مورد مطالبه قرار داده است و ميزان فروش تخميني عملكرد تعيين و در نها

و بر آوردي فاقد هرگونه مستندات الزم و كافي و فاقد پشتوانه الزم از قبيل فاكتور خريد، فاكتور 
 فروش يا اطالعيه هاي بدست آمده مي باشد.

اي سال هاي مورد اختالف به در حالي كه ميزان فروش در نظر گرفته شده در پرونده مالياتي بر
ريال مي باشد (گزارش رسيدگي به مطالبه ماليات سالهاي مربوطه  -------------ترتيب مبالغ 

) و همچنين ميزان فروش و عرضه كاال طبق اظهارنامه هاي ماليات عملكرد و 10پيوست شماره 
ه شده ) اعالم و ارائ11اره ريال (پيوست شم-------------ماليات بر ارزش افزوده به ترتيب مبالغ 

ريال بيشتر از مبالغ --------------ت حل اختالف مالياتي مبلغ أاست. ولي گروه رسيدگي و هي
 .هر گونه اسناد و مدارك احراز شده و مثبته در نظر گرفته اند نمزبور و بدون داشت

مورخ  83/94/260سازمان امور مالياتي كشور طي دو فقره بخشنامه هاي شماره ب: -2 
) اعالم داشته در 8و  7(پيوست شماره 16/08/1395مورخ  54/95/260و شماره  18/08/1394
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صورتي كه موديان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارك خودداري نمايند. در اينصورت حداكثر فروش و 
    عرضه كاال همان فروش و عرضه كاال در پرونده ماليات عملكرد خواهد بود در حالي كه شركت 

دي ) بنا به درخواست گروه رسيدگي كليه دفاتر و اسناد و مدارك سالهاي مزبور را ارائه داده ؤ( م
اعتراض شركت (مودي) پرونده است بنابراين تعيين فروش تخميني فاقد توجيه قانوني مي باشد. با 

به  ت هاي موصوف بدون توجه و بدون بررسيأهاي حل اختالف مالياتي مطرح و هيت أدر هي
ير قانوني گروه رسيدگي بطور ناعادالنه و غيا ييد عمل واحد مالياتي أموارد اعتراض بعمل آمده با ت

به  93و  92بت سالهاي ي نموده است. بنابراين مطالبه ماليات و عوارض باأاتخاذ تصميم و انشاه ر
غيرقانوني و ناعادالنه ريال بطور -----------ريال ومبلغ -----------خذ مبلغ به أترتيب از م

 .مورد مطالبه قرار گرفته و قطعي شده است

ت أهيبنا به مراتب معروضه و با توجه به جايگاه و منزلت شغلي آن مركز و نظر به اينكه رأس هرم 
مكرر آقاي وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و بعد از آن جنابعالي به عنوان رئيس مركز  251

آنجاييكه بهترين مرجع دادرسي مالياتي در وزارت امور اقتصادي و دارايي همين د و از يمي باش
مكرر و يا مركز عالي دادخواهي مالياتي مي باشد، لذا عاجزانه تقاضاي طرح پرونده و  251هيات 

 رسيدگي مجدد در شعبات آن مركز را دارد.
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ت ر وا ی و بالک  عامالت  وص  ه    را ه ا ماره ٢:  ال ت   ویپ
 

 جناب آقاي رمزي

 رئيس محترم مركز عالي دادخواهي مالياتي و تشخيص صالحيت حرفه اي

 با سالم

برگ قطعي مندرج در  1391، به درآمد مشمول ماليات و ماليات متعلقه عملكرد سال احتراماً
) كه بطور غير قانوني و ناعادالنه قطعي 1(پيوست شماره  ------خ مور ------ماليات به شماره 

شده ، اعتراض و تقاضاي طرح پرونده در شعبات آن مركز و درخواست رسيدگي مجدد و احقاق 
  .حق را دارد

موارد اعتراض در خصوص مردود و يا غير قابل رسيدگي كردن دفاتر و اسناد و  -الف 
واحد مالياتي و تاييد آن از سوي هيأت موضوع مدارك ابرازي شركت ( مودي ) از سوي 

 .ون و هيأت هاي حل اختالف مالياتيقان 97ماده  3بند 

بدليل فروش كاال به شركتهاي كه جزء ليست  صرفاً الف ) : واحد مالياتي و يا گروه رسيدگي - 1
و شركت فاقد اعتبار در سيستم ارزش افزوده بوده و همچنين فاكتورهاي خريد داراي شرح 

مشخصات محصول شامل سايز انواع كاال و قيمت هاي مختلف بوده ولي گردش كاالي ارائه شده به 
) دفاتر و اسناد و 2قانون پيوست شماره  97ماده  3صورت كلي اعالم شده ( برگ اجراي بند 

مدارك قانوني شركت ( مودي ) را مردود و يا غير قابل رسيدگي اعالم و بدون در نظر گرفتن مفاد 
قانون ماليات هاي مستقيم كه از الزامات قانوني است از طريق على الرأس و با  97ماده  2تبصره 

از قبيل فاكتور  كافي و الزم پشتوانه داراي كه تخميني و برآوردي فروش به ٪2اعمال ضريب 
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ت رازي شركبفروش ، فاكتور خريد و يا اطالعيه خريد و فروش نبوده ، بدون در نظر گرفتن فروش ا
ه قرار داده است كه موارد ذيل بدي ) درآمد مشمول ماليات را تعيين و ماليات را مورد مطالؤ( م

 :جهت استحضار اعالم ميگردد
 

قانون مدني مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هريك از  214به موجب ماده  الف ) : -1
 .متعاملين قصد تسليم يا ايفاد آن را مي كنند

فقه ) معامله اي است كه طرفين قصد جدي براي بوجود  -: معامله صوري ( مدني  الف ) -2
 قوقي آن معامله را نداشته باشند.آوردن آثار ح

به موجب مصاحبه جناب آقاي طاري بخش معاون محترم ماليات بر ارزش افزوده در  الف ) : -3
فتد كه وجه معامله پرداخت شده ) معامله بيع زماني اتفاق مي ا3خبرگزاري ايرنا( پيوست شماره 

يا ميشود ( پرداختني ) و حمل كاال في مابين صورت گرفته باشد واين اتفاق در شركت صورت 
 )4(مدارك و مستندات پيوست هاي شماره  .گرفته است

قانون مدني قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد  10به موجب ماده  الف ) : -4 
 . د استفتي كه مخالف صريح قانون نباشد ناكرده اند در صور

بنابرين باطل كردن يك قرار داد تنها به موجب قراردادي است كه در قانون تصريح شده و مرجع 
غير واقعي بودن معامله داده باشد براين اساس معامله قضائي با استناد به آن قوانين حكم به ابطال 

كردن با افرادي كه نام آنها در فهرست موديان فاقد اعتبار در سايت نظام ماليات بر ارزش افزوده 
سازمان امور مالياتي منعكس شده است نمي تواند دليلي بر ابطال يا غير واقعي بودن معامله باشد 

انون مدني اشتباه در شخصيت قرارداد به اعتبار قرارداد (اعم از ق 201به عبارتي بر طبق ماده 
صورتحساب فروش ) خدشه اي وارد نمي كند يعني در صورت ادعاي طرف حساب كد فروش 

   اين ماده قانوني در صحت اصل معامله خللي وارد نمي شود و  يحن طرف حساب ، به تصردوب
 .تلقي گرددنمي تواند دليلي بر غير واقعي بودن معامله 
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مكرر  169دستورالعمل اجرايي ماده  8با توجه به قوانين موجود و با عنايت به بند  الف ) : -5 
قانون مالياتهاي مستقيم كه از سوي سازمان امور مالياتي كشور صادر و ابالغ شده ، كارت و شماره 

فعاليت  اقتصادي تنها در موارد فوت شخص حقيقي و اعالم شخص حقيقي مبني بر خاتمه
اقتصادي ، انحالل اشخاص حقوقي ثبت شده پس از عمليات تصفيه و ساير اشخاص حقوقي پس از 

مراجع قضايي مبني بر ابطال شماره و كارت اقتصادي ابطال  غو مجوز مربوطه با صدور حكم صرفاًل
هيچگونه دي، ؤني بر بي اعتبار بودن مميگردد بر اين اساس صرف اعالم سازمان امور مالياتي مب

بوجود نمي آورد زيرا طبق وليتي براي مودياني كه با اين اشخاص معامله كرده اند ئتعهد و مس
 .دي همچنان قانوني استؤقانون م

ديان فاقد اعتبار كه در سايت سازمان مشخص شده ، دائما در حال تغيير ؤفهرست م الف ) :--6 
اين فهرست اضافه شده است و  است و مشخص نمي باشد كه فرد يا شخص از چه زماني به

معامالت انجام شده با اين اشخاص از چه زماني از نظر سازمان امور مالياتي كشور فاقد اعتباراست 
ضمن اينكه سازمان امور مالياتي حداكثر مي تواند از تاريخي كه فهرست اين اشخاص را در سايت 

اعتبار است و نمي توان معامالت  منعكس مي سازد ادعا نمايد كه معامالت با اين اشخاص فاقد
اين افراد را نيز فاقد اعتبار دانست به عبارتي نمي توان قانون را با دستورالعمل و بخشنامه اي  قبلي

ه عطف به ماسبق نمود و معامالت قبلي موديان را كه اخيرا در فهرست موديان فاقد اعتبار درج شد
و ردن دفاتر و يا غير قابل رسيدگي كردن دفاتر و اسناد براين مردود كاند را فاقد اعتبار دانست. بنا

به دليل معامالت با كد فروشهاي ليست اعالم شده ، از سوي  مدارك ابرازي شركت (مودي) صرفاً
. وانگهي سازمان امور مالياتي كشور طي هيچ ياتي كشور فاقد توجيه قانوني استسازمان امور مال

قابل لك ليست موجب مردود يا غير بده كه معامالت با اشخاص عالم نكربخشنامه يا دستورالعملي ا
 رسيدگي كردن دفاتر نيز است. 

موارد اعتراض شركت ( مودي ) در خصوص تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات  -ب) 
 قانون مالياتهاي مستقيم 97ماده  2متعلقة موضوع عدم رعايت تبصره 

قانون مالياتهاي مستقيم هرگاه طبق اسناد و مدارك ابرازي  97ماده  2به موجب تبصره  ب ) :-1 
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مد واقعي مودي وجود داشته باشد اداره امور مالياتي مكلف است آيا بدست آمده امكان تعيين در
درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر، حسب مورد تعيين 

در صورت داشتن درآمد ناشي از فعاليت هاي مكتوم كه مستند به داليل و قراين كافي باشد كند و 
، درآمد مشمول ماليات آن فعاليتها همواره از طريق على الرأس تشخيص داده و به درآمد مشمول 

 .ماليات مشخص شده قبلي افزوده و مأخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد

قانون مالياتهاي مستقيم در اجراي تبصره  219آئين نامه ماده  32ه ماد 1به موجب بند  ب ):-2 
قانون هرگاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا بدست آمده امكان درآمد مشمول ماليات  97ماده  2

مودي وجود داشته باشد درآمد مزبور بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارك يا دفاتر حسب مورد 
 )4ره ( پيوست شما .تعيين مي گردد

مورخ  537/93/200ه شور به موجب بخشنامه اي به شمارسازمان امور مالياتي ك ب ) :-3 
) اعالم نموده در صورت مردود يا غير قابل رسيدگي شدن دفاتر 5( پيوست شماره  28/10/1393

قانون مالياتهاي  97ماده  2و اسناد و مدارك مودي تعيين درآمد مشمول ماليات به موجب تبصره 
فعاليتهاي رفع نشده و يا معامالت با  انوني است و اعالم داشته كه صرفاًمستقيم از الزامات ق

غذي و مجهول المكان و امثالهم از طريق على الرأس درآمد مشمول ماليات تعيين و شركتهاي كا
قانون تعيين شود اضافه ميگردد بنا  97ماده  2به درآمد مشمول ماليات قبلي كه به موجب تبصره 

براين تعيين درآمد مشمول ماليات از طريق على الرأس و اعمال ضريب به فروش تخميني و 
ا تقاضاي احقاق حق وتعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات ذيه قانوني است لبرآوردي فاقد توج

 .از طريق رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارك را دارد متعلقه از اين حيث و

تعيين درآمد مشمول ماليات بطور على الرأس ، تخميني و برآوردي و به اصطالح  -پ)  
 .كتمان شده

قانون مالياتهاي مستقيم تعيين درآمد مشمول  227و  156به موجب قسمت اخير ماده  ) : پ -1 
اد و مدارك مثبته از قبيل نبر اساس اس ح كتمان شده ، صرفاًماليات و ماليات متعلقه به اصطال
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حسابهاي درآمدي ديگر و غيره وجاهت قانوني دارد و فاكتورهاي فروش ، فاكتورهاي خريد ، صورت
شوراي عالي  11/07/1388 /م مورخ 23/201مهم طي رأي هيأت عمومي شماره  اين موضوع

مالياتي كه به دستور رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور در هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي 
 12/10/1384مورخ  17940مطرح و منجر به صدور رأي گرديده و همچنين بخشنامه شماره 

 .د تأكيد قرار گرفته استسازمان امور مالياتي كشور مور

ظهارنامه ادي ، درآمدي را كه در ؤاتي نيز تأكيد شده كه مرأي هيأت عمومي شوراي عالي مالي 
مالياتي كه براي رتبه بندي ارائه براي دستگاههاي ديگر تهيه و تنظيم ميكند و در اين اظهارنامه ، 

ج در اظهارنامه مالياتي كه به واحد ترازنامه و سود ابرازي در آمد و فروش بيشتر از درآمد مندر
مالياتي تسليم نموده و وفق مقررات در مهلت مقرر آنرا تسليم كرده و اعالم نموده باشد. در اين 

تسليمي براي دستگاههاي (صورت هم نمي توان از درآمد يا فروش مندرج در اظهارنامه دومي 
ديگر ) درآمد مشمول مالياتي تعيين نمود و براي آن مالياتي را مورد مطالبه قرار داد و اين موضوع 

از سوي معاونت فني و حقوقي 02/06/1388س مورخ  /55030/210مهم طي نامه اي به شماره 
ي بوده ، اعالم يمالياتها گير مطالبه و وصول چنينسازمان در پاسخ به ديوان محاسبات كشور كه پي

شده كه چنين درآمدهايي در آمد واقعي نيست و نمي توان از آن مالياتي را مورد مطالبه قرار داد و 
قانون مالياتهاي مستقيم و دستورالعمل ها و بخشنامه هاي  219آئين نامه ماده  54طبق ماده 

وح مختلف الزم الرعايه است و سازمان امور مالياتي كشور براي مأموران مالياتي در تمام سط
مستحضريد كه ديوان محاسبات كشور يكي از دستگاههاي نظارتي براي نظارت وصول ماليات و 
حقوق حقه دولت مي باشد و معاونت فني حقوقي سازمان برنامه مزبور تأكيد نموده كه از چنين 

حقوقي سازمان در پاسخ به درآمدهايي نمي توان مالياتي را مورد مطالبه قرار داد مدير كل دفتر 
اعالم نمود كه  19/02/1388 رخمو 212-16451معاونت فني و حقوقي سازمان طي نامه شماره 

جعل و تزوير در مندرجات اظهارنامه مالياتي مستوجب تعقيب و مجازات مقرر در قانون مجازات 
صورتهاي مالي صوري  اسالمي است اما مطالبه ماليات بر اساس اينگونه اظهارنامه هاي مالياتي و

قانون  156داراي اشكال قانوني خواهد بود و در همين نامه تأكيد شده به موجب قسمت اخير ماده 
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به اسناد و و مستند  ور حقيقتاًبواردي است كه درآمد مزمالياتهاي مستقيم كتمان درآمد ناظر بر م
 دي حاصل و از سوي آن كتمان شده باشد . ؤمدارك مثبته و براي م

دي آنهم با بدست آوردن اسناد و مدارك مثبته و متقن ؤحظه مي فرمائيد از درآمد واقعي مالم
) بنابراين تعيين درآمد (فروش)، درآمد  9،  8،  7، 6(جايز و قانوني است پيوستهاي شماره 

مشمول ماليات و ماليات متعلقه تحت عنوان كتمان درآمد و تخميني و برآوردي و بدون پشتوانه 
و كافي از قبيل فاكتور فروش ، فاكتور خريد ، اطالعيه رسيده از مراجع ذيصالح ، فاقد توجيه  الزم

    و هيأتهاي حل اختالف مالياتي بدون رعايت مفاد 97ماده  2قانوني است و هيأت موضوع بند 
و وزير محترم امور اقتصادي و دارايي  10085بخشنامه شماره  6/2/7لغايت  20/2/7و  1/2/7بند 

سازمان امور مالياتي 07/04/1389مورخ  10624/200مفاد بخشنامه شماره  همچنين بدون رعايت
ييد عمل واحد مالياتي و قطعي كردن ناعادالنه أ) نسبت به ت11، 10وست هاي شماره ( پيكشور

 ماليات مشخصه اقدام كرده اند

 :نتيجه اعتراضات بعمل آمده در اليحه اعتراضيه

دي) طبق مستندات ؤن دفاتر و اسناد و مدارك شركت (ممردود يا غير قابل رسيدگي كرد -اوالً
 و ناعادالنه ميباشد. لذا ترجيحاً اعالم شده در بند الف اين اعتراضيه فاقد توجيه قانوني بوده ادله

را  يابراز تقاضاي تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات متعلقه طبق قبولي دفاتر و اسناد و مدارك
 .دارد

در صورت عدم پذيرش تقاضاي مزبور به دليل اينكه تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات  - ثانياً
قانون مالياتهاي مستقيم با توجه به توضيحات  97ماده  2متعلقه بدون در نظر گرفتن مفاد تبصره 

به فروش تخميني و  و مستندات و ادله ارائه شده بند (ب) اين اليحه اعتراضيه و با اعمال ضريب
برآورد ناعادالنه بوده لذا تقاضاي رسيدگي مجدد و تعيين درآمد مشمول ماليات به موجب تبصره 

 .ماده قانوني مزبور را دارد 2

در پايان تعيين درآمدو فروش به اصطالح كتمان شده و بصورت تخميني و برآوردي با توجه به 
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(پ) اليحه اعتراضيه فاقد توجيه قانوني ( ناعادالنه )  توضيحات و مستندات وادله ارائه شده در بند
 بوده لذا تقاضاي رسيدگي از اين حيث را نيز دارد.

از وزير محترم امور اقتصادي، جنابعالي و كليه همكاران و اعضاي محترم آن مركز در رسيدگي به 
 مينمايد.اعتراضات به حق موديان و صدور رأي بر عدالت صميمانه تقدير و تشكر 
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ی سا ھای  بان دش  وص  را ه    ه ا ماره ٣:   ال ت   ویپ
 

 --------اداره كل محترم امور مالياتي 
 هيات محترم حل اختالف مالياتي تجديد نظر 

 با سالم

 ) 1ي نزده هيات حل اختالف مالياتي بدوي (پيوست شماره مپيرو اليحه اعتراضيه تسلي حتراماًا
در خصوص  بنيز ميباشد مورد اعتراضي اينجان كه مفاد آن بطور كل جزء الينفك اين اعتراضيه

..... موضوع درآمد مشمول ماليات و ماليات متعلقه عملكرد سال ............................... مورخ .....................
............................................................ ت حل اختالف مالياتي بدوي به شماره ..أي هيأتراكنش بانكي ر

به  شده........ ابالغ مورخ ................................................................................. كه در تاريخ ..........................
 شرح ذيل جهت استحضار اعالم ميگردد.

 راض :موارد اعتالف: 

ت حل اختالف مالياتي بدوي بدون در نظر گرفتن موارد اعتراض بعمل آمده و بدون توجه به أهي 
شده در مفاد اليحه اعتراضيه و همچنين بدون در نظر گرفتن  كليه قوانين و مقررات اعالم

بخشنامه و دستورالعمل هاي سازمان امور مالياتي كشور و مفاد اليحه اعتراضيه تسليمي و در 
ديوان شعب ديوان عدالت اداري ، دادنامه هاي تخصصي نهايت بدون توجه به مفاد دادنامه هيات 

قانون  11قانون باالخص تبصره ماده طبق كه  اتيلي ماليراء شعبات شوراي عاآعدالت اداري و 
ايه است و عآن مورد و موارد مشابه الزم الر ديوان عدالت اداري براي دستگاه طرف شكايت در

بدون داشتن هرگونه اسناد و مدارك مثبته و احراز شده و حتي بدون اظهار نظر موجه ومدلل با 
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انشاء رأي نموده بنابراين راي موصوف داراي اشكال ييد عمل گروه رسيدگي اتخاذ تصميم و أت
و يا از طريق قرار كارشناسي مجدد و استعالم ميزان  اًاست، لذا تقاضاي رسيدگي مجدد راسقانوني 

 درآمد از بانكهاي عامل را دارد.

 :مل آمده به شرح ذيل اعالم ميگرددموارد اعتراضي بع :ب

مستقيم صرفا اسناد و  قانون مالياتي 231همانطور كه مستحضريد به موجب تبصره ماده  : 1-ب
كرد و بانك ها و  مطالبهطريق وزير امور اقتصادي و دارايي  آمد مودي را ميتوان ازاطالعات در
 وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند. نظر بباري و غير بانكي تيز موظفند حسموسسات اعت

قانون ماليات بر ارزش افزوده كليه بانك ها و موسسات و تعاوني هاي  30 به موجب ماده :2-ب
و اسناد الزم مربوط به  اطالعاترفأ صقرض الحسنه صندوق تعاون مكلفند اعتباري ، صندوق هاي 

در خواست  بماليات مورد استفاده مي باشد حس و وصول صرا كه در امر تشخي ؤديانآمد مدر
 مان امور مالياتي كشور به سازمان مربوطه اعالم فرمايند.رئيس كل ساز

 
و آئين  31/04/1394مكرر و اصالحيه قانون مالياتهاي مستقيم اصالحيه  169طبق مواد  :3-ب

 /1396مورخ  525/96/200نامه و ضوابط و مقررات و دستورالعمل ها باالخص دستورالعمل شماره 
سازمان امور مالياتي كشور ، گروه رسيدگي و يا ماموران مالياتي مكلف و موظفند پس از  2/  10

رسيدگي الزم و كافي و در صورت داشتن در آمد از گردش حساب بانكي و احراز شده موضوع 
مد سازمان امور مالياتي كشور اقدام به تعيين درآ 12/10/1394مورخ  17940بخشنامه شماره 

 مشمول ماليات و ماليات متعلقه نمايند.

قانون مدني هر كسي مدعي حقي است مي بايست مستندات مربوط  1257به موجب ماده  :4-ب
جرم آن قانون اساسي هيچ كس مجرم نيست مگر اينكه  37به انرا ارائه دهد و به موجب اصل 

 :اين راستاهمين مشخص شود در 

ن وصول آبخشي از هدف  قانون ماليات بر ارزش افزوده براي شفاف سازي تصويب و صرفاً :اوالً 
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ماليات بوده و مي باشد كه سازمان امور مالياتي كشور نيز بارها و بارها در راديو و تلويزيون و طي 
 كاالي معامله طرف اشخاص و اينجانب ر بينييد قرار داده است پس اگأمورد تكتابهاي متعدد آنرا 

 است روشن و مشخص مالياتي امور سازمان سوي از قطعاً باشد شده ارائه خدمتي با و شده عرضه
معاون محترم درآمدهاي  24/02/1396مورخ  505/96/200 شماره بخشنامه طبق حالت اين در

. كه عليرغم درخواست هاي مكرر ارايه نشده العات درآمدي به مودي ابالغ گرددمي بايست اط
 است.

مكرر قبل از اصالحيه كليه اطالعات و معامالت بين اشخاص به  169و با  169طبق ماده  اً:ثاني
ايي . بنابراين اگر مودي و اينجانب درآمدي از حيث، فعاليت ازمان امور مالياتي ابالغ ميگرددس

 مي بايست گروه رسيدگي و يا ماموران مالياتي آن را مشخص و طبق بخشنامه معاونوجود داشت 
 .محترم درآمدهاي مالياتي اعالم فرمايند. كه چنين عمل نشده و اطالعاتي بدست نيامده است

 توليد كه است ليد پواالخص قانون تجارت در آمبه موجب قوانين و مقررات جاري كشور ب :اًثثال
 اينكه نه باشد، آورده دست به خدمات يا و محصوالت فروش با) اقتصادي بنگاه(  تاجر با و كننده

 .كنيم تلقي مشاغل فعاليت آمد در را بانكي حساب گردش هر

الياتهاي مستقيم ، درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال م قانون 93 ماده موجب به :5-ب
پس از كسر به مشاغل و با عناوين ديگر غير از موارد فصل هاي ديگر قانون تحصيل مي كند 

مدعي  ر گروه محترم رسيدگيگا بخو ،ماليات مشاغل استانون مشمول ر در ققرمعافيت هاي م
قانون مدني  1257درآمد است. پس مي بايست به موجب ماده  نباست گردش حساب بانكي اينجا

اعالم  آمدهاي مالياتي آن را به اينجانبقانون اساسي و بخشنامه معاون محترم در 37و اصل 
 ت پرونده چنين چيزي وجود ندارد. ي از محتويا، كه طبق بررس نمايم نمايند تا من اطالع پيدا 

ن اگر از وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل سازمان امور مالياتي و بابنظر جنا :6-ب
مالياتي درخواست گردد كه گردش حساب هاي بانكي شما از سالهاي حترم هر يك از ماموران م

پس از چند سال ميتوانند ارائه  صورت گرفته واقعاًقبل تا يك سال قبل چه بوده و براي چه كاري 
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در  اشخاص نيز دهند خوب آنچه براي وزير محترم و يا سايرين مقدور است مي بايست از سايرين
 خواست و توقع داشت.

 31488راء متعدد شوراي عالي مالياتي باالخص رأي شماره آاستحضار داريد كه طبق  :7-ب
بات ديوان عدالت اداري به شماره ...................................... مورخ آراء شع ياو 31/02/1395مورخ 

..................................... ( ................................................... شماره ................................................. مورخ ............
داده شده است و در مفاد راي  صاض موديان از اين جهت وارده تشخي........... اعترپيوست شماره ....

 ييد قرار گرفته است.أقيم مورد تقانون ماليات هاي مست 152ماده 
 

آمد از گردش در عيينكيد سازمان امور مالياتي در بخشنامه ها و دستورالعمل ها براي تأت :8-ب
به عهده ماموران مالياتي  12/10/1384مورخ  17940حساب هاي بانكي را طبق بخشنامه شماره 

ذاشته است آن هم زمانيكه اطالعات گردش حسابهاي بانكي طبق قانون و مقررات داراي اسناد و گ
ند تا نماي مده باشد نه اينكه اشخاص را مكلفمدارك مثبته و احراز شده خود سازمان بدست آ

گردش حسابهاي بانكي براي چه بوده و چرا در حساب پول رد و بدل شده است و بطور تخميني و 
 خودسر آن را در آمد تلقي كنيم.

هداري دفاتر و با كنون تكليفي براي نگتا 95و آيين نامه ماده  تبه به موجب قانون و مقررا :9-ب
را آننيست  مالياتيص حقيقي كه مودي كليه اشخاتعيين نشده تا  صاسناد و مدارك براي اشخا

 رعايت نمايند.

كه درآمد  صخص است پس هر گردش حساب بانكي شخمش 152قرائن ماليائي در ماده  :10-ب
درآمد مشمول ماليانه نيست و اين اعتراض و ادعا نيز از سوي رئيس كميسيون محترم اقتصادي  يا

......... مورخ ...................................... اعالم شده است مجلس به وزير امور اقتصادي تحت شماره ..........
 .ه قرار گيردبپس هر گردش حساب در آمد نيست تا مالياتي مورد مطال

عمده گردش حسابهاي بانكي كه مورد مطالبه قرار گرفته از حساب هاي پشتيبان است كه  :11-ب
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 ت شماره ......)وسپيمورد محاسبه قرار گرفته است. ( و چندين بار مضاعفبه طور 

و خانوادگي بوده كه براي نام اينجانب برگ  مشاركتيبا برخي از حسابها به صورت : 12-ب
 وست شماره ....... )يپ(در شده است. صاخيص ماليات و آن هم غير قانوني تش

ده، موضوع مفاد بخشنامه گروه رسيدگي هيچگونه اسناد و مدارك و مستندات احراز ش: 13-ب
نياورده و بطور دلخواه و غير قانوني از  تسازمان امور مالياتي به دس 12/10/1384مورخ  17940

 مل دارد. أكه جاي ت گردش حسابهاي بانكي را فعاليت با درآمد مشمول ماليات تلقي نموده است

مد مورد آكل گردش حساب بانكي به اصطالح درال از به مبلغ ............................................ ري :14-ب
مطالبه ماليات مربوط به گردش حساب شخص اينجانب از بانك هاي مختلف بوده است يعني 

از بانك ملت به بانك صادرات و يا امثالهم و تعيين درآمد مشمول  بندهاختالف از حساب شخص 
 ماليات و مطالبه ماليات تكراري و مخالف صورت گرفته است.

مبلغ ....................................... ريال از گردش حسابهاي بانكي حساب پشتيبان بوده كه در  :15-ب
واريز شده  خودمبه حساب جاري  بندهب پشتيبان حال حاضر در بانكها رايج است يعني از حسا

پس يعني درآمد مشمول ماليات و مطالبه ماليات تكراري و مضاعف، صورت گرفته است . كه در 
 نيز اعالم شده است. يهاين اعتراض 11-ببند 

ديوان عدالت اداري به شماره ............................................ مورخ  خصصيطبق دادنامه هيات ت :16-ب
 از صرفاً.......................................................... سركشي به حسابهاي بانكي براي مطالبه ماليات 

و در آمد  اليته اسناد و مداركي مبني بر فعداراي مجوز قانوني است، مگر آنك 01/01/1395
 قانوني است . غير بدست آمده باشد، بنابراين عمل گروه رسيدگي نيز

و  اي مستقيم و بدون يقين نوع درآمدقانون مالياته 237گروه رسيدگي بدون رعايت مفاد  :17-ب
 در آمد مشمول ماليات كرده است. تعيينفعاليت اقدام به 

مي باشم  ----از مبلغ گردش حسابهاي بانكي مورد اختالف اينجانب كه سهامدار شركت   :18-ب
مد مشمول مالياتي و ماليات متمم برگ تشخيص ماليات صادر و مالياتش آدر ---تحت عنوان 
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مبلغ گردش حساب بانكي دو  و اين اقدام گروه رسيدگي براي يكمورد مطالبه قرار گرفته است 
، و يكبار تحت عنوان برگ نبگرفته است يكبار بنام شخص اينجامطالعه قرار بار ماليات مورد 

 اقدام نموده است. -------تشخيص متمم براي شركت 

مورد مطالعه قرار  لياتشبخشي از گردش حساب هاي بانكي اينجانب كه در حال حاضر ما :19-ب 
است كه مالياتش يكبار طي برگ تشخيص ماليات اوليه مورد  ----------شركتگرفته مربوط به 

 مطالبه قرار گرفته است.

لي اعضاي محترم هيات شغف و اختيارات و جايگاه و منزلت و با توجه به وظاي عروضهبنابه مراتب م
قانون مالياتهاي مستقيم كه در آن اعالم شده به هيات  229گرفتن قسمت اخير ماده  ظرو با در ن
موديان رسيدگي و اتخاذ ات ل اختالف مالياتي مي بايست بررسي واقعيت امر به اعتراضهاي ح

وزير  30/03/1380 مورخ 10085بخشنامه شماره  6/2/7 لغايت 2/7 بند طيتصميم نمايند. كه 
سازمان امور مالياتي 07/04/1389مورخ  10624/200ره قتصادي و دارايي و بخشنامه شماامور ا
 گرفته است . كيد قرارأمورد ت

، بطور نظر مي بايستيد رم حل اختالف مالياتي بدوي و تجدت هاي محتأيكه هر يك از هيئاز آنجا
ي أاذ تصميم نمايند كه طبق رديان حتى باب جديد رسيدگي و اتخؤمستقل به تمام اعتراضات م

كيد أو ت ئيدأمورد ت 11/04/1375 مورخ 4011/4/30شماره  به مالياتي عالي شوراي يت عمومأهي
و يا از طريق قرار كارشناسي و در نهايت استعالم  ساًرأ تقاضاي رسيدگي مجدد قرار گرفته است لذا

 در آمد و فعاليت از گردش حسابهاي بانكي از بانكهاي عامل را دارد. تعيينو 

 قبال از همكاري و مساعدت شما عزيزان تقدير و تشكر ميگردد.
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ماره  ت  ه     :٤ویپ را ه ا ول ال ل  ر  وص  ؤدی ودن   بارات   ا

  
 جناب آقاي رمزي 

 رئيس محترم مركز عالي دادخواهي مالياتي و تشخيص صالحيت حرفه اي
 با سالم  

متعلقه دوره هاي مالياتي و همچنين ماليات و عوارض به ماخذ مشمول ماليات و عوارض  ار احتراماً
و  ........... و شماره .... .......... مورخ هرج در برگ هاي قطعي ماليات به شما........... مندر.. و .... سالهاي

) كه بنا به داليل مشروحه ذيل بطور غير قانوني و ناعادالنه 2و 1.. (پيوست هاي شماره ......رخمو
 قطعي شده، اعتراض و تقاضاي طرح و رسيدگي مجدد در شعبات آن مركز را دارد. 

قانون ماليات بر ارزش افزوده و  17گروه رسيدگي و يا واحد مالياتي بدون توجه به مفد ماده  -1
بدون در نظر گرفتن دستورالعمل ها و بخشنامه هاي سازمان امور مالياتي كشور مبلغ ........ ريال 

...... .. و مبلغ ......... براي دوره هاي مالياتي سال .....ريال عوارض مجموعة بمبلغ .. ......ماليات و ..
كه در موقع خريد كاال يا خدمت براي فعاليت اقتصادي .......ريال براي دوره هاي مالياتي سال ..

خود اعم از توليد و يا عرضه كاالي توليدي كه به استناد صورتحسابهاي قانوني صادره موضوع ماده 
تورالعمل هاي سازمان امور مالياتي قانون ماليات ارزش افزوده و با رعايت كليه مقررات و دس 14

كشور پرداخت نموده، بدون ذكر هيچ توضيحي در گزارش رسيدگي به مطالبه ماليات و عوارض 
دي) مورد جزء مالياتهاي وصول شده تلقي نكرده و مجددا بطور مضاعف و تكراري از شركت (مو

 مطالبه قرار داده است. 

ت حل اختالف مالياتي بدوي و تجديد نظر مطرح و يأدي) پرونده در هؤاعتراض شركت (مبا  -2
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ت هاي موصوف بدون در نظر گرفتن قانون و مقررات و بخشنامه هاي سازمان امور مالياتي و أهي
 خاص طرف معامله واقعي بوده، صرفاًبدون توجه به اينكه معامله فيمابين شركت (مودي) و اش

ه اند فروشندگان كاال به شركت الم داشتگزارش مجريان قرار تحقيق را كه در گزارش خود اع
دي) از اشخاص بالك ليست اعالم شده از سوي سازمان امور مالياتي كشور بوده اند، اعتبار ؤ(م

ييد بدون توضيح گزارش رسيدگي أدود و غير قابل قبول تلقي و با تماليات و عوارض پرداختي را مر
 ث) اصدار راي نموده اند.از اين حي(به مطالبه ماليات از سوي گروه رسيدگي 

دياني كه در سالهاي مورد اختالف ار آنها كاال خريداري شده همگي در سالهاي ؤاشخاص و م :اوالً
مزبور داراي اعتبار مالياتي و داراي گواهينامه ماليات بر ارزش افزوده و همچنين داراي شماره 

م شده از سوي سازمان امور مالياتي آمار بالك ليست اعال اقتصادي معتبر و قانوني بوده اند و طبق
در سالهاي بعد و آتي در ليست سياه قرار گرفته اند، در نهايت موديان و اشخاص طرف معامله كه 
در سالهاي مزبور از آنها كاال و مواد اوليه خريداري شده در ليست سفيد و داراي اعتبار قانوني بوده 

 اند. 
ديان طرف معامله كه در سالهاي فوق الذكر كاال و مواد اوليه از ؤمعامله فيمابين اشخاص و م :اًثاني

آنها خريداري شده، معامله واقعي بوده و به موجب قانون مدني دريافت و پرداخت في مابين صورت 
گرفته و كاالي خريداري شده (مواد اوليه) از مبدا به مقصد (كارخانه) شركت (مودي) حمل شده 

 )3رد ادعا پيوست هاي شماره ت مواست. (مدارك و مستندا

به موجب مصاحبه جناب آقاي طاري بخش معاون ماليات بر ارزش افزوده وقت، خريد از هر  :اًثالث
فعال اقتصادي چنانچه بصورت معامله واقعي باشد و قبض و اقباض كاال و حمل آن توسط مشتري 

نده سيستم بانكي و نظاير آن صورت بگيرد و وجوه معامله از طريق حساب بانكي و اسناد تاييد كن
از طرف فروشنده كاال واريز و صورتحساب واقعي مادر بشود. در اين صورت اعتبار ماليات و عوارض 

دي خواهد ؤات و عوارض مورد پرداخت از سوي مقابل كسر از مالي 17پرداختي به موجب ماده 
 ) 4بود. (اسناد و مدارك مورد ادعا پيوست هاي شماره 

و  23/03/1393مورخ  1579و دادنامه شماره  05/12/1393مورخ  2172موجب دادنامه  به اً:رابع
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) 5ديوان عدالت اداري (پيوست هاي شماره  14همچنين ساير دادنامه هاي صادره از سوي شعبه 
چنانچه اشخاص طرف معامله در زمان معامله داراي گواهينامه اعتبار ماليات بر ارزش افزوده باشند 

معامله در ليست سفيد قرار داشته اند و چنانچه در سالهاي بعد در ليست سياه قرار  و در زمان
طرف معامله مانند داختي از ماليات و عوارض موديان گرفته باشند اعتبار ماليات و عوارض پر

 ابل قبول و قابل كسر خواهد بود. شركت (مودي) ق

افزوده، ارزش افزوده عبارت است از تفاوت فروش قانون ماليات بر ارزش  3به موجب ماده  :اًخامس 
قانون ارزش افزوده، سازمان امور مالياتي كشور با توجه به  3و خريد كاال كه به موجب همين ماده 

قانون ماليات بر ارزش افزوده از عرضه كاال و ارايه  1اينكه بدليل اينكه ماليات و عوارض طبق ماده 
اي جلوگيري از اخذ ماليات و عوارض مضاعف از يك كاال در خدمت پرداخت بشود. بنابراين بر

 مورخ  110/93/200ه اي متعدد باالخص دستورالعمل شمارزنجيره طبق دستورالعمل ه
 كاال فروش از درصد 94 11/05/1396خ مور 512/96/200ه و دستورالعمل شمار 17/09/1393
واحد  1،000،000ال اگر آهن آالت به مبلغ خريد كاال پذيرفته، يعني مث اعتبار بعنوان را آالت آهن

واحد فروش  60،000واحدي يعني از مبلغ  1،000،000از مبلغ  درصد 6فروش رفته باشد صرفا 
در معامله مي بايست ماليات و عوارض مورد مطالبه قرار بگيرد كه در مورد ساير فعاالن اقتصادي 

) و دستورالعمل 6( پيوست هاي شماره است.ورالعمل هاي متعدد صادر شده نيز به اين روال و دست
 ) 7(پيوست هاي شماره  كه از اين حيث صادر شده است ديگر اصناف

وانگهي دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي و همچنين اظهارنامه مالياتي موضوع صورتحساب و معامله 
گروه رسيدگي وسط واقعي در سالهاي مزبور براي پرونده شغلي و عملكرد سالهاي مورد اختالف ت

ييد و دفاتر و اسناد و مدارك پس از قبول و با برگشت صرفأ اقالم هزينه هاي أماليات عملكرد ت
مطالبه قرار گرفته است، در حاليكه چنانچه  برگشتي درآمد مشمول ماليات تعيين و ماليات مورد

سناد و مدارك ابرازي دفاتر و ا 95آيين نامه ماده  20ماده  16معامله غير واقعي بود به موجب بند 
بدليل معامالت و صورتحساب هاي صوري غير قابل رسيدگي اعالم ميشد كه چنين اتفاقي در 

 پرونده ماليات بر عملكرد وجود ندارد.
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 251بنا به مراتب معروضه و با توجه به جايگاه و منزلت شغلي مستشاران آن مركز و يا هيات  
مرجع دادرسي واقعي در وزارت امور اقتصادي و دارايي، مكرر و نظر به اينكه بدون اغراق تنها 

ديان نيز مي باشد، ؤهي مالياتي است و تنها پناهگاه ملى دادخواامركز ع يامكرر  251همين هيات 
ضمن تشكر از وزير محترم اقتصادي و دارايي، جنابعالي و كليه مستشاران آن مركز و كليه 

گيري از اخذ ماليات و عوارض ناعادالنه و غير قانوني و ن مركز و براي جلوآكارشناسان، دادرسان 
مضاعف و تكراري، تقاضاي طرح و رسيدگي پرونده هاي مورد اختالف در يكي از شعبات آن مركز 

 و تعديل ماليات و عوارض مورد اختالف نسبت به موارد اعتراض بعمل آمده را دارد. 
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دن د ی  ید ل ر ر  وص  رد   و  ه   ماره ٥:ال ت   ویپ
 

 ---------امور مالياتي محترم اداره كل 

 قانون مالياتهاي مستقيم 97ماده  3ت محترم سه نفري موضوع بند ئهي

 باسالم

 ----در خصوص ماليات عملكرد سال قانون مالياتهاي مستقيم  97ماده  3احتراما،ً عطف به برگ اجراي بند 

ضمن اعالم مراتب  ابالغ گرديده، --------كه در تاريخ  -------مورخ ------ به شماره شركت (مؤدي) 

 ميرساند: توضيحات مربوطه را به شرح زير به استحضار ، فوق اعتراض به برگ اجراي

 مقدمه -1

قانون ماليات مستقيم را در مهلت مقرر قانوني از  110(مؤدي) اظهارنامه عملكرد موضوع ماده  شركت -1-1

-------در مورخ ريال -------------------انه سازمان امور مالياتي با درآمد مشمول ماليات ابرازي طريق سام

. و دفاتر و اسناد و مدارك مربوطه را به گروه رسيدگي كننده ارائه نموده است تسليم --------

 داليل اعتراض شركت -1

--------------رستاك به مبلغ  ه پوياناز آنجائيكه براي گروه رسيدگي در خصوص خريد از شركت ر

، اعالم موارد ذيل مزيد استحضار است:ريال ابهاماتي مطرح گرديده 

معامله مطابق استعالم اخذ شده از سامانه سازمان امور زمان در  در سال مورد اختالف شركت فروشنده  )1-1

گرديده ندرج نمايند،  مالياتي جزء شركتهاي فاقد اعتبار كه نسبت به صورتحسابهاي غير واقعي اقدام مي
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 -------------به شماره  ----------خ از سوي معاونت ماليات بر ارزش افزوده در تاريحتي و  بود

 در نظام ماليات بر ارزش افزوده صادر نموده است. شركت فروشنده گواهينامه ثبت نام براي

 در سال مورد رسيدگي تجاري شركت (مؤدي) يا همان فروشنده كاال و خدمات طرف اينكه به صرف  )2-1

گيرد و مقررات آن را به از سوي سازمان امور مالياتي جزء اشخاص فاقد اعتبار يا بلك ليست قرار مي

گذشته تسري ميدهد، فاقد وجاهت قانوني است اين در حالي است كه معامله مطابق صورتحسابهاي 

.صادره از شركت مزبور كامالً بصورت واقعي صورت و پرداخت شده است

به موجب آراء متعدد اصداري از شعب ديوان عدالت اداري حيث زماني رسيدگي زمان انجام معامله و  )3-1

صدور صورتحساب خواهد بود و هر گونه اعتبار سنجي بايد بر اساس مقررات و قوانين حاكم بر آن زمان 

سال خريد  صورت گيرد، اينكه گروه رسيدگي خريد شركت(مؤدي) را كه داراي صورتحساب بوده و در

و آن معامله را  ،استاعتبار بخشيده نيز از سوي سازمان امور مالياتي با صدور گواهينامه به فروشنده 

 غير واقعي اعالم نموده، محمل قانوني ندارد.

 صرفاًقانون مالياتهاي مستقيم  31/04/1394اصالحيه  169ماده  3آئين نامه تبصره  17به موجب ماده  )4-1

. خاتمه فعاليت اقتصادي در صورت اعالم اشخاص 2. فوت اشخاص حقيقي 1از چهار طريق يعني 

-شماره اقتصادي مؤديان ابطال مي. صدور حكم مراجع قضايي، 4. انحالل اشخاص حقوقي 3حقيقي 

، در حاليكه گروه رسيدگي بر خالف مقررات قانوني معامالت واقعي شركت را، از زمره معامالت گردد

و صورتحسابهاي خريد شركت را به اصطالح صوري از سوي فروشنده قلمداد غير واقعي تعيين نموده 

نموده است. 

اصالحيه حذف و  قبل ازموارد رد دفاتر در آئين نامه  20ماده  16در ضمن معامالت غير واقعي از بند  )5-1

بعنوان جرم  31/04/1394اصالحيه قانون مالياتهاي مستقيم مورخ  274ماده  5مقررات آن در بند 
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احصاء شده است به عبارتي اشخاصي كه به تنظيم صورتحساب و معامالت غير واقعي مبادرت مي 

نمايند مقنن براي آن جرم پيش بيني و تعيين نموده است.

قانون مدني مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهد تسليم  214) به موجب ماده 1- 6

 .كننديا ايفاء آن را مي

قانون مدني قراردادهاي حقوقي نسبت به كساني كه آن را منعقد كرده اند در صورتيكه  10به موجب ماده  )1- 7

مخالف صريح قانون نباشد نافذ است، بنابراين باطل كردن يك قرارداد تنها به موجب قراردادي است كه در قانون 

 .دبودن مورد معامله را داده باشبطال غير واقعي تصريح شده و مرجع قضايي با استناد به آن قوانين حكم به ا

بطوريكه آن اعضاي شايسته مالحظه ميفرمايند ، موارد مطروحه باال هيچگونه خللي به اعتبار دفاتر شركت وارد 

 قانون مالياتهاي مستقيم 97ماده  3سه نفري موضوع بند نمي نمايد. در اين خصوص از اعضاء محترم هيئت 

قانون موصوف كه مقرر داشته:  31/04/1394اصالحيه  95آئين نامه موضوع ماده  17تقاضا دارد باتوجه به ماده 

قانون مالياتهاي مستقيم، در صورتيكه با توجه به داليل توجيهي 97ماده  3ت سه نفري حسابرسان موضوع بند ئهي"

درجه اهميت ايرادات مطروحه از سوي اداره امور  مؤدي و نحوه تحرير دفاتر و رعايت استانداردهاي حسابداري و

توانند نظر خود را نمايد، ميمالياتي و رعايت واقعيت امر، احراز نمايند كه ايرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللي وارد نمي

 دهند. موضوع را مورد بررسي دقيق و قضاوت منصفانه قرار  "مبني بر قبولي دفاتر و اسناد ومدارك اعالم نمايند

 گردد.پيشاپيش از توجه و مساعدتهاي اعضاي محترم سپاسگزاري و قدرداني مي
 
 
 
 
 
 
 
 

 


