
 آنچه باید در مورد مراحل رسیدگی مالیاتی بدانیم

 محاسبه مالیات:

ها مکلفند تا پایان تیر ماه، اظهارنامه الکترونیک مالیاتی سال قبل شرکت را تهیه کرده و براي حوزه مالیاتی خود ارسال کنند. حوزه شرکت
ابالغ  مجاز به رسیدگی دفاتر شرکت است که از این طریق میزان مالیات شرکت محاسبه و مالیاتی از ابتداي آبان ماه لغایت پایان تیر سال آتی، 

 شود.می

 هایی است؟چه تاریخ 1392مثال: مهلت ارائه و رسیدگی به دفاتر سال 

از  1392براي دوره مالی  گردد و دفاتر شرکتبوده که توسط شرکت تهیه و ارسال می 1393، تا پایان تیر 1392تاریخ ارائه اظهارنامه سال 
 قابل رسیدگی است. 1394لغایت پایان تیر  1393ابتداي آبان 

 هاي مالیاتی:نحوه رسیدگی به پرونده

 کنند. ها اقدام میهاي مالیاتی شرکتبه هنگام رسیدگی، کارشناسان مالیاتی به طرق ذیل نسبت به بررسی پرونده

 نحوه کنترل: -الف

هاي فصلی ارسالی، دفاتر قانونی د مثبته براساس اظهارنامه عملکرد ساالنه، ارزش افزوده فصلی و همچنین گزارشرسیدگی و کنترل اسنا -1
 شرکت و سایر اسناد مثبته شرکت.

 هاي مربوطه و تطبیق آن با اظهارنامه ارسالی و اسناد مثبته مودي.هاي دریافتی از مرکز اطالعات و گمرك و ارگاناخذ اطالعیه -2

 حوه رسیدگی:ن -ب

 ق.م.م): 95ماده  1شرکت اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر ارائه نکرده باشد (بند  حالت اول:

اگر شرکتی در موعد مقرر تکلیف قانونی خود را انجام نداده و اظهارنامه مالیاتی را تسلیم نکند، مبناي رسیدگی به دفاتر شرکت از طریق 
دست آورده اظهارنامه مالیاتی را تهیه کرده و بر مبناي ها و اطالعات بهبا توجه به اطالعیه صورت که ممیز راساًالراس خواهد بود. بدین علی

ق.م.م) اگر شرکتی اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نکند، عالوه بر  192کند. مطابق (ماده اظهارنامه تهیه شده اقدام به محاسبه مالیات شرکت می
گردد که مبلغ فوق غیرقابل بخشش است، اما اگر شرکتی با تاخیر درصد نیز جریمه از ایشان اخذ می 40، به میزان مالیات محاسبه شده

 شود.درصد مالیات متعلقه، جریمه می 10اظهارنامه خود را ارائه نماید، به میزان 

 ق.م.م): 95اده م 2شرکت اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر ارائه کرده باشد (بند  حالت دوم:

هترین اگر شرکتی اظهارنامه مالیاتی خود را به موقع ارائه کرده باشد و همچنین اسناد مثبته خود را تحویل کارشناسان مالیاتی قرار دهد، در ب
نماید و ی صادر میپذیرد که در مرحله اول برگ تشخیص مالیاتحالت، ممیز مالیاتی به دفاتر و اسناد رسیدگی کرده و عینا گزارش مودي را می

 شود.ماه برگ قطعی مالیاتی صادر میسپس بعد از گذشت مدت یک

قانون  97ماده  3حال اگر مودي و کارشناسان مالیاتی در مرحله اول به توافق نرسیده باشند، پرونده مالیاتی دوره مورد نظر به بخش بند 
تواند ظرف مدت گردد که مودي مییا رد آن، به حوزه مالیاتی مذکور واگذار میمالیات مستقیم ارجاع داده شده و تصمیم بر رسیدگی به دفاتر 

توان سه پاسخ از ، می3، دو ماه است). بعد از رسیدگی بند 3ارائه نماید (مدت رسیدگی توسط بند  3ماه اسناد مثبته مورد اختالف را به بند  1
 پردازیم:آن حوزه دریافت کرد که در ذیل به شرح آن می



بایست الف) قبول (قابل رسیدگی): یعنی اظهارات مودي، دفاتر و اسناد مثبته ارائه شده توسط ایشان قابل قبول بوده و کارشناس پرونده می
تشخیص خود را از طریق رسیدگی به دفاتر انجام داده و برگ تشخیص مالیات را صادر نماید. در این حالت ممیز به بررسی اسناد مثبته 

 پردازد.هاي غیرقابل قبول را شناسایی کرده و به تشخیص درآمد میهاي شرکت را بررسی نموده و بر این مبنا، هزینهدرآمد و هزینهپرداخته و 

هاي شود از طریق برگشت هزینهاز اظهارات مودي قانع نشده و مطابق قانون به حوزه اختیار داده می 3ب) مردود: در این مرحله هیات بند 
یات متعلقه تشخیصی برسند. در این روش حوزه و کارشناس مالیاتی مخیر است راسا تصمیم گرفته و نسبت به شناسایی مالیات شرکت به مال

 شود.)درصد مالیات متعلقه جریمه می 10اقدام نماید (در اینجا نیز شرکت به میزان 

قبول نبوده و غیرقابل رسیدگی تشخیص داده نونی شرکت قابل، دفاتر قا3ج) مردود و غیر قابل رسیدگی: در این صورت، بنا به تشخیص بند 
ها غیرقابل قبول بوده و درآمدهاي شرکت توسط گیرد. بنابراین کلیه هزینهشوند و رسیدگی اسناد شرکت بر مبناي علی الراس صورت میمی

 شود).درصد مالیات متعلقه، جریمه می 10شود (در اینجا نیز شرکت کارشناس طبق کتاب ضرایب مالیاتی و تشخیص حوزه انجام می

 مراحل اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی:

پذیرد اگر شرکت به هر دلیلی برگ تشخیص صادر شده توسط حوزه مالیاتی را نپذیرد، مراحل شکایت و رسیدگی به شکل ذیل صورت می 
 گردد).درصد جریمه می 1مشمول مبلغ اي به کمیسیون برود و راي تعدیل نشود (توضیح اینکه مودي در هر مرحله

 ):238اولین مرحله اعتراض (ماده 

کند. در این مرحله اسناد هاي مستقیم، مودي به رئیس امور مالیاتی مراجعه کرده و اعتراض خود را اعالم میقانون مالیات 238مطابق ماده 
عمل آمده و تسویه حساب پذیرد و یا مطابق تشخیص بهاعتراض مودي را میمثبته به رییس امور مالیاتی ارائه شده و ایشان در صورت تایید، یا 

پذیرد و نماید و مودي نیز توافق کرده، مالیات متعلقه را میمالیاتی، تخفیفی به مودي داده و در پشت برگ تشخیص موارد توافق را ذکر می
در صورتی که توافقی بین مودي و حوزه مالیاتی صورت نگیرد به گردد. کند. نهایتا برگ قطعی طی مدت قانونی صادر میتسویه حساب می

 شویم.مرحله دوم رسیدگی وارد می

  دومین مرحله اعتراض (هیات بدوي):

شود. هیات بدوي شامل در این مرحله مودي برگ تشخیص را نپذیرفته و طی اعتراض کتبی به هیات سه نفره حل اختالف مالیاتی هدایت می
 ق.م.م) است.  244قاضی دادگستري (ماده  -3نماینده صنف یا اتاق بازگانی یا سارمان حسابرسی  -2ممیز مالیاتی -1

روز مهلت دارد به صورت کتبی درخواست خود را به حوزه  30مودي براي حضور در کمیسیون هیات بدوي و اعتراض به برگ تشخیص، 
 مالیاتی ارائه نماید. 

منجر به صدور برگ تشخیص شده، مطالعه کرده و الیحه دفاعیه خود را بر مبناي گزارش ارائه شده مودي موظف است گزارش کارشناس را که 
تنظیم کند. نکته بسیار مهم آن است که هنگام شرکت در جلسه کمیسیون، اسناد مثبته مربوطه را به همراه داشته و به هیات تقدیم کند. 

 گردد:هاي ذیل صادر مییات مودي، راي توسط کمیسیون به شکلنهایتا بعد از تشکیل جلسه هیات بدوي و ارائه دفاع

 نماید.تعدیل: هیات بدوي مالیات متعلقه را بررسی و طبق اسناد مثبته مالیات تشخیصی را تعدیل می -1

 کند.رفع تعرض: هیات بدوي مالیات متعلقه را بر مبناي اسناد مثبته و قانون، قبول نکرده و برگ تشخیص حوزه را رد می -2

 اجراي قرار به جهت رسیدگی: -3

 گردد.الف) رسیدگی از طریق تیم کارشناسی هیات حل اختالف صورت گرفته و گزارش و تشخیص به هیات ارائه می



 گردد.ب) پرونده مجددا براي رسیدگی به حوزه مالیاتی مسترد شده و رسیدگی مجدد صورت گرفته و تشخیص به هیات ارائه می

 آید.اگر نماینده صنف یا ممیز کمیسیون در هیات حضور نداشته باشند مجدداً از مودي دعوت به عمل می دعوت مجدد: -4

 شود.رد شکایت: شکایت مودي به هر دلیلی کمیسیون را قانع نکرده و اعتراض ایشان قبول نشده و راي برگ تشخیص مورد تایید واقع می -5

 سومین مرحله اعتراض (هیات تجدید نظر): 

روز به راي هیات بدوي اعتراض نموده و مجددا به هیات تجدید نظر  20ر این مرحله مودي مجاز است که بعد از ابالغ راي، ظرف مدت د
 مراجعه نماید. توضیح اینکه مراحل رسیدگی در هیات تجدیدنظر دقیقا همانند هیات بدوي است.

 گردد:اعالم میدر این زمینه، نکات قابل توجهی وجود دارد که به شرح ذیل 

 ) راي تجدید نظر هم تراز مالیات قطعی است.1

 روز است. 10) مدت براي قطعی شدن 2

 بایست همزمان ابالغ شود.می) راي تجدید نظر و قطعی 3

 گردد.هاي هیات و تجدید نظر به دادستانی انتظامی سازمان امورمالیاتی ابالغ می) یک نسخه از راي4

 هاي حل اختالف مالیاتی:ان در کمیسیونشرایط حضور مودی

الذکر را رعایت نکند، گردد و اگر مودي شرایط فوقپذیر میهاي حل اختالف به سه روش امکانحضور مودیان براي شرکت در کمیسیون
 فصل دوم دستورالعمل دادرسی مالیاتی): 9تواند در جلسه حضور یابد. (بند نمی

هاي حل اختالف مالیاتی مراجعه و طبق الیحه تنظیمی، از عملکرد خود تواند به کمیسیونلک شرکت می) مالک و صاحب امضاء شرکت: ما1
 دفاع کند. توضیح اینکه روزنامه رسمی و ارائه کارت شناسایی الزامی است.

 است، توسط حوزه تایید شود.  نامه به حوزه مالیاتی خود مراجعه کرده و اینکه کارمند شرکتبگیر شرکت: ابتدا با معرفی) کارمند حقوق2

) وکیل شرکت: شرکت وکیلی انتخاب نموده و در دفترخانه به ایشان وکالت محضري به جهت شرکت در کمیسیون ارائه نموده و هزینه حق 3
 تمبر را در حوزه مالیاتی پرداخت نماید.

 مرحله چهارم اعتراض:

گردد. حال اگر مودي هنوز قانع نشده و به برگ تجدیدنظر اعتراض اجرا ابالغ می بعد از ابالغ راي تجدید نظر، برگ قطعی به واحد وصول و
 توان آن را در سه روش خالصه کرد:داشته باشد، مرحله چهارم اعتراض باید در دستور کار مودي قرار گیرد که می

 ق.م.م:  216هیات ماده  -1

وصول مطالبات مالیاتی انتقال یافته و این هیات مکلف به رسیدگی شکایات  در این مرحله پرونده مالیاتی شرکت به بخش وصول و اجرا جهت
ناشی از اقدامات اجرایی وصول و اجرا است. به شکایت مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و راي صادر خواهد شد. راي صادره قطعی و 

 پردازد:االجرا است که از دو جهت به بررسی مشکالت میالزم



هاي مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به مورد اجرا گذارده شده است. مورد مالیاتدر  -الف
هرگاه هیات حل اختالف مالیاتی شکایت را وارد بداند ضمن راي به بطالن اجراییه، حسب مورد دستور اقدام الزم صادر یا نسبت به درآمد 

 رسیدگی و راي صادر خواهد کرد. مشمول مالیات مودي،

مالیات قانونی نیست، مرجع رسیدگی به این شکایت  هاي غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبهدر مورد مالیات -ب
 نیز هیات حل اختالف مالیاتی خواهد بود.

 مکرر:  251هیات منتخب وزیر در ماده  -2

تواند از طریق نامه به وزیر، اعتراض خود را بیان نماید. اگر اعتراض وارد باشد (دایر بر غیرعادالنه نتیجه نرسد، میاگر مودي در مراحل قبل به 
پردازند. بودن مالیات که مستندا به مدارك و دالیل کافی باشد) یک هیات سه نفره منتخب وزیر تشکیل شده و به رسیدگی مجدد پرونده می

 دست آمده از مالیات قبلی باالتر نیز باشد.ارد مبلغ مالیات بهنکته اینجاست که امکان د

 ق.م.م:  252شوراي عالی مالیاتی ماده  -3

این شورا مهمترین مرجع عالی سازمان امور مالیاتی است و بازوي مدیر کل سازمان امور مالیاتی و شاید هم وزیر امور اقتصادي و دارایی 
میان کارشناسان خبره در زمینه مسائل حسابداري و اقتصادي و حقوق دارد که به مدت سه سال توسط عضو از  25شود. این شورا محسوب می

نفر از اعضاي این شورا باید از کارکنان وزارت امور اقتصادي و دارایی باشند. جلسات  15گردند. مدیر سازمان معرفی و توسط وزیر تعیین می
 شعبه سه نفره است. 8ا حداقل نصف بعالوه یک، معتبر است. شورا داراي شورا با دو سوم اعضاي رسمی و تصمیمات آن ب

کند. نحوه رسیدگی ق.م.م. در صورتی که شکایتی به شورا ارجاع شود، شورا پرونده را به یکی از شعب رسیدگی ارسال می 265مطابق ماده 
شود. حال اگر گردد و به آیاها پرداخته میب اصلی بررسی میشعبه مزبور در شوراي عالی مالیاتی به شکل ماهوي (ماهیت) است یعنی چهارچو

شود تا در نهایت اجراي قرار براي رسیدگی به عرض ارسال میشکایت مودي مطابق قانون پذیرفته شود، پرونده مورد رسیدگی به هیات هم
 پرونده صادر گردد.

گذاري نقدي یا ضمانتنامه بانکی یا وثیقه ملکی ارائه اي صادره) سپردهق.م.م) مودي ابتدا معادل مبلغ برگ تشخیص (ر259نکته اینکه (ماده 
 شود). کند (در غیر این صورت اعتراض پذیرفته نمینموده و سپس طی یک نامه خطاب به مدیر کل، درخواست توقف وصول اجرا را اخذ می

 مرحله پنجم اعتراض (دیوان عدالت اداري):

 ها است.ها و کمیسیونهاي اجرایی و هیاتترین مرجع قضایی بر عملکرد دستگاهدیوان عدالت اداري به عنوان باال

نماید. حال در دو حالت ارجاع اگر مودي در مراحل قبلی به نتیجه نرسیده باشد و قانع نگردد، شکایت خود را به دیوان عدالت اداري تسلیم می
 پرونده به دیوان قابل ارائه است:

تشخیص مالیات در موعد قانونی اعتراض نکرده باشد و موجب قانونی جهت طرح موضوع در هیات حل اختالف  الف) چنانچه مودي به برگ
ماده  1مالیاتی بدوي وجود نداشته باشد و برگ تشخیص مالیات منتهی به صدور برگ قطعی مالیات شده باشد، در این صورت به موجب بند 

عتراض به تصمیم اداره مالیاتی در تشخیص مالیات مورد مطالبه، تقاضاي رسیدگی در دیوان تواند به عنوان االذکر، مودي میقانون فوق13
 عدالت اداري را بنماید.

اختالف مالیاتی، هاي حلقانون مذکور رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات 13ماده  2ب) همچنین به موجب بند 
 آنها در صالحیت دیوان عدالت اداري است.رات یا مخالفت با منحصرا از حیث نقض قوانین و مقر



ن بعد از اعتراض مودي، پرونده مالیاتی مورد نظر از بابت مالیات تعیین شده بنا به درخواست دیوان عدالت اداري مهر و موم شده و به دیوا
هاي حل اختالف مالیاتی را دارد و مودي ی هیاتگردد. دیوان عدالت اداري صالحیت رسیدگی شکلی به شکایات از آراي قطعارسال می

 تواند از شوراي عالی مالیاتی که بر علیه او راي صادر کرده به دیوان عدالت اداري نیز شکایت کند.می

صورت،  گردد که در هر دوگردد و یا دستور رفع تعرض صادر میهاي کارشناسان ذیربط، یا مالیات عینا تایید میدر نهایت بعد از رسیدگی
  قطعی و غیرقابل برگشت است.

 


