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طرح اخبار و اطالعات اقتصادي-
پیرامون چگونگی کـاهش اتکـاء بـه    طرح پیشنهادات دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی-

شـرح  "ح"درآمدهاي نفتی و راهکارهاي مقابله با فرار مالیاتی به منظور زمینـه سـازي جهـت اجـراي بنـد      
وظایف شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی 
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وضعیت حضور و غیاب جلسه

دولت-الف

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)رئیس شوراي استانی(استاندار رزم حسینیعلیرضا 1
حاضراستانمدیریت و برنامه ریزيسازمانرئیسرضا جمشیدي2
حاضرامور اقتصادي و دارایی استانمدیر کلسید مهدي رمضانی3
غایبرئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانمحمدرضا مس فروش4
حاضرمدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانمحمد سنجري5
حسن مسافرينمایندهسازمان جهاد کشاورزي استانرئیسمحمدرضا اورانی6
حاضراستانيهابانکهماهنگیکمیسیوندبیرمونسانحسن 7

مجلس شوراي اسالمی-ب

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)رئیس مجمع نمایندگان استان( نماینده مجلسپژمانفر... نصرا1

غایبنماینده مجلسرضا شیران2

غایبنماینده مجلسحمید گرمابی3

غایبنماینده مجلسحسین مقصودي4

قوه قضائیه-ج

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

غایب)یا معاون(استاندادگستريکلرئیس)امیر مرتضوي(علی مظفري1

غایباستانمرکزدادستانغالمعلی صادقی2
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)رؤساي اتاق ها(تعاونی و خصوصی-د

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضراستانمرکزکشاورزيومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرئیسغالمحسین شافعی1

حاضراستانتعاوناتاقرئیساسماعیل آذري2

حاضراستانمرکزاصنافاتاقرئیسمحمود بنانژاد3

)خصوصیوتعاونیهايتشکلرؤسايیاتعاونیوخصوصیبرترهايشرکتعاملمدیران(

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

خانوادگی نام و نام 
نماینده

حاضررئیس کانون کارآفرینان خراسان رضويعلیرضا روشنک1

غایبنماینده اتاق تعاون استان خراسان رضويعلی فدائی مقدم2

حاضرنماینده اتاق اصناف مشهدمحمد قانعی رود معجنی3

حاضررئیس کانون انجمنهاي کارفرمایی صنایع استانیزدانبخش... عبدا4

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و علی شریعتی مقدم5
کشاورزي خراسان رضوي

حاضر

حاضررضوينماینده انجمن مدیران صنایع خراساناحمد اثنی عشري6

حاضررضويخراساننماینده خانه صنعت، معدن و تجارت استانعلیرضا تیموري7

غایبرئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودروشکورزادهمحمدمهدي8
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شهرداري و شوراها-هـ

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

علی مجتهدينمایندهاستانمرکزشهر شهردارمحمدرضا کالئی1

احمد نوروزينمایندهاستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

هامراجع و دستگاهمدعوین و سایراسامی -و

سمتنام و نام خانوادگیردیف

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشورامیدعلی پارسا1

معاون هماهنگی اموراقتصادي استانداري خراسان رضويعلی رسولیان2

پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتیمدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با هادي خانی3

معاون اقتصادي اداره کل اطالعات استان خراسان رضويحسین گل محمدي4

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري خراسان رضويمدیر کلمیرشاهیشکوه5

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضويیحیی یعقوب نژاد 6

معاون اداره کل امور مالیاتی خراسان رضويآرانیانمحمد 7

معاون اداره کل امور مالیاتی خراسان رضويعباس غالمرضا نژاد8

مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي استان در حوزه مالیاتیسید مصطفی شامل 9

مشاور انجمن مدیران صنایع استان در حوزه مالیاتیمهران مرشد10
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مشروح  مذاکرات

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

طی سنوات گذشته سهمی براي مالیات وصولی از استان ها مشخص شده و این نسبت بدون توجه بخش خصوصی معتقد است-
آن رسیده که ، همچنان ادامه یافته و حتی افزون شده است اما زمان منطقهبه تغییر و تحوالت مثبت یا منفی اقتصادي در هر 

موضوع ناعادالنه بودن این سهم طی دو سال اخیر و در جلساتی با  رئیس وقت سازمان مالیاتی .این نگرش تغییر پیدا کند
و بررسی هایی نمودو وي نیز معاون خود را به استان اعزام گردیدمطرح توسط اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزي کشور 

.مر به صحت موضوع تاکید داشتند اما متاسفانه تاکنون هیچ نتیجه اي حاصل نیامده است انجام گرفت و متولیان ا
، توامان وجود داشتمرکز موسسات مالی و اعتباري بود و فعالیت هاي گسترده اي نیز خراسان رضوي استان سالهاي گذشته -

در حال الیات استان را بر دوش می کشیدند اما پروژه هاي بزرگی نظیر پدیده نیز فعال بودند و هر کدام این ها سهمی از م
در واقع فشار بار . یافته استنیز کم نشده بلکه افزایش استانسهم مالیات حاضر که عمال این واحدها فعال نیستند نه تنها

.مالیاتی مذکور بر دوش بخش تولیدي فعال نشسته است
درصد واحدهاي تولیدي استان از بخش خصوصی 95مقابل بیش از در خراسان رضوي واحد صنعتی بزرگی فعالیت ندارد و در -

را خوداز طرفی، شماري از آن معدود واحدهاي بزرگ صنعتی فعال در استان نیز مالیات. و واحدهاي کوچک و متوسط هستند
ستان هستند که باید اگر بازنگري در رویه موجود اتخاذ نشود، این واحدهاي تولیدي موجود در ا. در پایتخت پرداخت می کنند

با توجه به اینکه کشور با کسري عالوه بر این .به دوش بکشند و این موضوع از عدالت به دور استبار مالیات تعیین شده را 
هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد و بخشی از جبران این کسري بودجه از طریق درآمدهاي مالیاتی است، که140بودجه 

.باز هم عدالت مالیاتی رعایت نشودممکن است شود لذامی بایست تامین
درآمد حاصل از نفت باید صرف سرمایه گذاري هاي بلندمدت شود و مالیات باید بخش عمده اي از هزینه هاي کشور را تامین -

هاي غیرعادالنه این این است که نگاه به تولید باید تغییر یابد و با شناسایی فرارهاي مالیاتی و معافیتمهم کند اما موضوع 
درصد از سهم مالیات 5در سال گذشته توافق شد که . ابدیبخش، کاستی ها جبران گردد و حتی مالیات بخش تولید تقلیل 

خواستار همچنین بخش خصوصی،.بخش تولید کاهش یابد اما مدت زیادي گذشته و این اتفاق هنوز محقق نشده است
عایدي سرمایه و مالیات ناشی از فعالیت داللی و واسطه گري از رئیس سازمان امور مالیاتی برپیگیري مجدانه براي اخذ مالیات 

بخش داللی و واسطه گري، تولید را به زیر کشیده و سیستم هاي انگیزشی براي کار اقتصادي در حال حاضر است زیرا کشور 
سودآوري باال داشته باشند و به سمت تولید حرکت به گونه اي است که برخی ترجیح می دهند تا کار داللی انجام دهند و 

.نکنند اما اگر بحث مالیات مورد توجه قرار گیرد، انگیزه به سمت کارهاي مولد افزایش می یابد
نگاه به استان ها، درآمدي و هزینه نظر بخش خصوصی این است کهدر خصوص بودجه ریزي و نگاه به استان ها در این زمینه -

امید لذا.درآمدي الزاماتی دارد که یکی از آن ها، شکستن قدرت مرکزي و توزیع اختیارات در استان هاستاي نیست؛ نگاه 
.که در این زمینه اقدامات موثري صورت بگیرداست

با نظام فعلی درآمد هزینه اي استانی، استان ها انگیزه اي براي حداکثر کردن درآمد سازمان امور مالیاتی نیز معتقد است -
به گونه اي اصالح کرد تا نظام درآمد هزینه اي استان به گونه اي 99انی خود ندارند ولی می توان مالیات را در بودجه است

.هوشمندانه طراحی شود
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و چه در سطح استان چه در سطح ملیلذامد نظر است، مخالف پرداختن مالیات نیست بلکه عدالت مالیاتیدر استان کسی-
شرایط سخت بخش در ایندولت نیزضمن این که همه قوانین مربوطه باید رعایت شود: .اس عدالت باشدمالیات باید بر اس

.خواهد نمودفعالین اقتصادي کمک ا نگذاشته و به خصوصی را تنه
این شرکت استانداري معتقد استموضوع مهمی بود و که این سازمان مالیاتی کشور در موضوع پدیده صد در صد همراهی کرد -

.بعد از اعالم راي دادگاه دوران خوبی را طی خواهد کرد و سهامداران به حق و حقوق خود خواهند رسید
در حوزه اخذ مالیات اصل بر برائت است مگر این که خالف آن پیدا شود این تفکر اگر حاکم باشد در کنار هوشمندسازي می -

.تواند موثر واقع شود
تا در رفتبراي جلوگیري از فرار مالیاتی باید به سمت مالیات هوشمند کشور است؛فرار مالیاتی خط قرمز سازمان امور مالیاتی -

اگر قرار است نظام مالیاتی عادل مستقر شود، یک راه بیشتر وجود .آن کلیه ریزداده هاي مالیاتی در اختیار نظام مالیاتی باشد
ی هوشمند است؛ اگر به دنبال عدالت و کارایی مالیاتی و جلوگیري از فرار مالیاتی هستیم باید طراحی و ندارد و آن، نظام مالیات

باید سامانه متمرکزي به عنوان سامانه مودیان کل کشور با همچنین .استقرار نظام مالیاتی هوشمند در کشورمان محقق شود
ور تمامی خریدها از طریق این سازمان صادر شود؛ این اتفاق در محوریت سازمان مالیاتی کشور مستقر شود به طوري که فاکت

رها شدن فاکتورها و شرکت هاي صوري زیرامالیات هوشمندي داشتنیز محقق نشود، نمی تواندنیا افتاده و تا در کشور 
ند آغاز شده و امیدو حرکت به سمت مالیات هوشمنیمی از راه طی شده در حال حاضر.ینه ساز فساد و بی عدالتی هستندزم

سازمان امور مالیاتیماهه براي استقرار آن از طریق مجلس به 15در کوتاه ترین زمان ممکن نیز، سامانه جامع که مهلتی است
.برقرار گرددداده شده 

قعی، قطعی را طی می کنند، در نظام مالیاتی سنتی چون اطالعات وا» مدرن«و » سنتی«نظام هاي مالیاتی در دنیا دو مرحله -
منوط ... و غیرقابل شبهه از مودیان یا شرکت ها در اختیار سازمان مالیاتی نیست، باالجبار تشخیص مالیاتی به قواعد، شواهد و

فاز دوم، دوران گذار از نظام مالیات سنتی به مدرن است که تمام ابزارها .می شود و در نهایت تنها راه، مالیات علی الراس است
مام فرآیندهاي تسال گذشته در کشور 8در . نداردالکترونیکی می شود و بدون این کار صحت، دقت و نظارتی وجوددر آن 

نظام مالیاتی کشور الکترونیکی شده که این کار بزرگی است اما روح حاکم بر محاسبات و دادرسی ها همان روح سابق باقی 
براي تبدیل .جه پاسخگوي نظام اقتصادي رو به تعالی و مورد انتظار نیستاین ساز وکار به شکل موجود، به هیچ و. مانده است

شدن به نظام مالیاتی مدرن باید همه ریزداده هاي مالی ملک و ورود و خروج اموال از کل مودیان در اختیار سازمان امور 
.مالیاتی باشد، یعنی نظامی که مبتنی بر ثروت، درآمد و مصرف است

فعالیت آزاد . تنها مسئول اخذ مالیات نیست بلکه مسئول توسعه کشور استی معتقد است که این سازمانسازمان امورمالیات-
عوامل اقتصادي تحت قواعد مناسب دولتی در دنیا اتفاق می افتد؛ اولین قاعده این کار، شفاف سازي قوانین است، یعنی قوانین 

. ه باشند اما در حال حاضر برداشت ها از قوانین در کشور متکثر استباید به گونه اي نوشته شود که همه یک برداشت را داشت
دومین قاعده این است که قوانین باید داراي ضمانت، دائمی و از قبل اعالم شده باشند و در نهایت جرایم به گونه اي شناسایی 

.شوند که انگیزه شکل گیري تخلف به سراغ فرد نیاید
هرکسی باید ت؛سازمان امور مالیایت اساز تولیدکننده واقعی مدنظر » تضمین دارمحدود، مشروط، کاهنده و«حمایت -

. متناسب با ثروت و درآمدش مالیات بدهد و کسی که فرار می کند و هر کسی که به او کمک می کند، قابل توجیه نیستند
.ی هم باید سریع تر صورت بگیردفرایند دادرس. اصناف و استان ها باید در مقایسه با هم احساس عدالت مالیاتی کنند

از اعطاي بخشودگی مالیاتی به تولیدکنندگانی خبر داد که تا شهریورماه معوقاتشان در این جلسهرئیس سازمان مالیاتی کشور،-
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این موضوع در راستاي کاهش فشار روانی ناشی از جرایم اعالم نمودرا بپردازند و یا نسبت به این موضوع ترتیب اثر بدهند و 
.مالیاتی است و این موضوع در بخشنامه اي به سراسر کشور ابالغ خواهد شد

پیرامون چگونگی کاهش اتکاء به طرح پیشنهادات دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی) ب
شرح وظایف شوراي "ح"درآمدهاي نفتی و راهکارهاي مقابله با فرار مالیاتی به منظور زمینه سازي جهت اجراي بند 

گفت و گوي دولت و بخش خصوصی 

:به این شرح مطرح شد کهفرار مالیاتیدر جلسات دبیرخانه شورا تعاریف متعدد -
oکه به هرگونه تالش به ظاهر قانونی ویا غیرقانونی بـراي نپـرداختن یـا پرداخـت     .....:اتی در سایت سازمان امور مالی

این امر به شیو هاي مختلف انجام می شود که مخرج مشـترك همـه آنهـا    . شودکمتر مالیات فرار مالیاتی گفته می
.عدم ارائه اطالعات ویا مخدوش کردن اطالعات است

o یـا نادیـده گـرفتن بـدهی     درآمدرابطه با ترتیبات غیرقانونی اتخاذ شده جهت اختفافرار مالیاتی در :در ویکی پدیا
نمایدرود و به این معنی است که مؤدي کمتر از میزانی که قانوناً موظف است پرداخت مالیاتی به کار می

o در این فرهنگ مالیات را تعریف میکند بنابراین خـالف آن فـرار مالیـاتی اسـت بـر ایـن اسـاس        :دهخدادر فرهنگ
.می گیرندوجوهی که ماموران دولت برحسب قانون از صاحبان امالك ، اراضی ، مستغالت و غیره :مالیات

فرار مالیاتی تنها انگیـزه  فت این بود که دالیل فرار مالیاتی که مورد توافق بخش هاي خصوصی و دولتی حاضر در جلسه قرار گر-
:بلکه . اقتصادي ندارد و مودیان مالیاتی تنها به دلیل کسب درآمد باال اقدام به فرار مالیاتی نمی نمایند

o وجود فرهنگ عدم پرداخت مالیات در قبل از انقالب
o در این زمینه اقدام نمایندمودیان خود میخواهند (عدم مدیریت صحیح دولت در خصوص ایجاد رفاه اجتماعی.(

o  عدم اطمینان مردم به مدیریت کشور و دلسوز نبودن دولت نسبت به مردم و احساس هرز رفتن مالیات دریـافتی و
.عدم شفافیت مورد مصرف مالیات

oسواد اقتصادي و مالیاتی  کامل توسط کارگزاران مالیاتی.

o مالیاتی استعدم سالمت سیستم مالیاتی که موجت عدم وجود عدالت .
:همچنین راههاي جلوگیري از فرار مالیاتی نیز مورد توافق قرار گرفت-

oایجاد تنوع پایه هاي مالیاتی و ترکیب مناسب آن
o ساختار اقتصاد(جلوگیري از دریافت مالیات تورمی(
o مودي همراه باشـد در  معافیت باید با فعالیت و منشاء درآمد ( اصالح ساختار  معافیت هاي متنوع و وسیع مالیاتی

صورتیکه در حال حاضر معافیت با محل فعالیت و زمان شروع آن همراه است و مزیتهـاي خاصـی بـراي بعضـی از     
)سازمانها وجود دارد

o  و مـاده  67ق م م داراي 97بعنـوان مثـال مـاده    ( اصالح تعدد قوانین و ابهامات و پیچیدگی قانون دسـتورالعملها
) بخشنامه و آیین نامه و دستورالعمل است]23تعداد 31/4/94از [143داراي 147

oبازدارندگی افزایش فساد اقتصادي و ایجاد ناامنی اقتصادي
o 2018-2017در بحث کارایی درآمد دولـت در سـال   ( ایجاد اعتماد مردم به کارآیی و اثر بخشی مالیات پرداختی

)دریافت نموده است7از 3/7ایران نمره 
oرهنگ عدم  پرداخت مالیاتتغییرف



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك
دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

oتسریع در راه اندازي طرح نظام جامع اطالعات مالیاتی بطور کامل نه گزینشی
o وظیفه سازمان اخذ مالیـات عادالنـه و قـانونی  اسـت نـه وصـول       ( توجه سازمان امور مالیاتی به وظایف ذاتی خود

) مالیات جهت رسیدن به بودجه ساالنه
در پیرامون موضوعات حوزه مالیاتی کهانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان دبیرختوافقات انجام شده در-

:گردیدمطرحبه شرح زیر قرار گرفته بود در جلسه و توافقجلسات دبیرخانه مورد بررسی
:توافقات استانی انجام شده ) الف
رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور ، روساي امور 22/7/96تاریخ 517/96/200دستورالعمل شماره 8الی 5طبق بندهاي •

مالیاتی و هیات هاي حل اختالف مالیاتی موظفند در صورت وجود مغایرت بین اطالعات مودي و سـامانه اطالعـات مالیـاتی ،    
طرف دوم را به اداره کل امـور مالیـاتی مـودي طـرف اول ارسـال نماینـد و       بصورت مکتوب مراتب درخواست اصالح اطالعات 

مودي طرف اول معامله اقدام بـه ثبـت   .هیاتهاي حل اختالف مالیاتی نباید آرا خود را منوط به تغییر اطالعات در سامانه نماید
می نماید ولی طرف دوم معاملـه در  صحیح رویداد مالی در دفاتر قانونی خود نموده و گزارشات فصلی را به نحو صحیح ارسال

هنگام ارسال اطالعات در سامانه مالیاتی اشتباه نموده و باعث وجود مغایرت بین اطالعات ثبت شده توسط مودي طرف اول و 
سامانه اطالعات مالیاتی می گردد و واحدهاي مالیاتی بدون مکاتبه با اداره مالیاتی طرف دوم اقدام به رد دفـاتر مـودي طـرف    

سازمان امور مالیـاتی موظـف اسـت در صـورت درخواسـت کتبـی       . ول نموده و مالیات را بصورت علی الراس مطالبه می کندا
مودي مبنی بر اینکه طرف دوم معامله در ارسال اطالعات اشتباه کرده با اداره امور مالیاتی طرف دوم مکاتبه و موضوع اشـتباه  

م نموده و تا اخذ پاسـخ کتبـی از سـوي اداره مالیـاتی  طـرف دوم از صـدور بـرگ        یا عدم اشتباه در ارسال اطالعات را استعال
تشخیص مالیات خودداري و در صورت صدور برگ تشخیص مالیات و ارجاع پرونده به هیاتهاي حل اختالف مالیاتی هیاتهـاي  

ت به توضیحات ارائه شده در دبیرخانه با عنای. مذکور از صدور راي تا اخذ پاسخ از اداره امور مالیاتی طرف دوم خودداري کنند
توافق گردید اداره کل امور مالیاتی استان به ادارات امور مالیاتی ابالغ نمایند تا بر اجراي بخشنامه اشاره شده تاکید و نظـارت  

.شود
مقـررات  معاون مالیات بر ارزش افزوده کـه مسـتند بـه مصـوبه هیـات     1/3/96تاریخ 506/96/200طبق دستورالعمل شماره •

زدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار صادر شده است ، ادارات امور مالیاتی بایستی مدت اعتبار گواهینامه ثبت نام در 
سال مودي نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده و بدهی مالیات بر ارزش افزوده 3نظام مالیات بر ارزش افزوده براي مودیانی که 

درحال حاضر در اغلب مواردي که مودي بدهی مالیات بر ارزش افـزوده ندرانـد و بـیش از    .ادر نمایندماهه ص24ندارند بمدت 
ماهه صادر میکنند و به ندرت یکساله و دوسـاله گـواهی صـادر    6یا 3سه سال سابقه ثبت نام در نظام مالیات دارند را بمدت 

پـس  . واهی ارزش افزوده خود به ادارات مالیاتی مراجعه کنندمیکنند و این امر باعث میشود تولیدکنندگان هر سه ماه براي گ
از بحث و تبادل نظر در دبیرخانه توافق گردید اداره کل امور مالیاتی استان در خصوص صدور گواهینامه ثبت نام نظام مالیاتی 

وده و بـدهی مالیـات بـر ارزش    ماهه در ارتباط با مودیانی که سه سال مودي نظام مالیات بر ارزش افزوده بـ 24با مدت اعتبار 
.افزوده ندارند؛ اقدام نماید

رئیس کل وقـت سـازمان امـور مالیـاتی کشـور ، درآمـد       12/10/84تاریخ 17940نظر به اینکه با  استناد به بخشنامه شماره •
ر دفاتر قـانونی  کتمان شده ، درآمدي است که مودي در طول یکسال مالیاتی از فعالیت هاي اقتصادي خود بدست آورده اما د

خود ثبت ننموده و دراظهارنامه مالیاتی ابراز نکره باشند در این صورت ماموران مالیاتی پس از دسترسی بـه اسـناد و مـدارك    
قابل اعتماد و یا دریافت اطالعیه هاي مستند واصله از دفتر اطالعات مالیاتی و تطبیق آنها بـا منـدرجات دفـاتر قـانونی طبـق      
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اما برابر گزارش مشاورین و کارشناسان محترم انجمن مدیران صـنایع اسـتان، اغلـب واحـدهاي مالیـاتی      . یندمقررات اقدام نما
بصورت تخمینی و برآوردي اقدام به تعیین مبلغ فروش و درآمد واحدهاي تولیدي نموده و براساس ارقـام تخمینـی اقـدام بـه     

اقدام به تعیین درآمد نموده 17940بانکی بدون رعایت بخشنامه تعیین مالیات می نمایند و یا در موارد بررسی تراکنش هاي 
پس از بحث و تبادل نظر در دبیرخانه توافـق گردیـد مـدیرکل    . که در مواردي از جایگاه واقعی و منطقی برخوردار نمی باشد 

( تصمیم گیري ابـالغ نماینـد   محترم مالیاتی استان طی نامه اي به کلیه ادارات مالیاتی شهرستانها و هیاتها و مراجع موثر در
در مواردي که درآمد مودي بصورت تخمینی و برآوردي تعیین می شود و یا از طیف حسابهاي بانکی و سایر روشها اقـدام بـه   

.بصورت کامل رعایت گردد17940تعیین درامد می شود و تاکید گردد  بخشنامه 
یل نقص در رسیدگی یا لزوم بررسی اسـناد و مـدارك نـزد اشـخاص     هرگاه به دل"دستورالعمل دادرسی مالیاتی 22طبق بند •

ثالث یا کثرت اسناد و مدارك ارائه شده ، هیات حل اختالف مالیاتی قرار کارشناسـی صـادر نمایـد مجـري یـا مجریـان قـرار        
و اصـوال و  "ماینـد  مکلفند نسبت به رسیدگی به پرونده مزبور اجراي کامل قرار اقدام و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم گزارش ن

( عموما با توجه به اینکه  مجریان قرار از کارشناسان سازمان امور مالیاتی هستند و رابطه استخدامی با یکی از طرفهاي دعوي 
دارند لذا به جهت حقوقی استقالل و بی طرفی مجریان قرارکه در واقع حکم داور را دارنـد زیـر سـئوال    ) سازمان امور مالیاتی 

اکه طبق اصول حقوقی داور کسی که کار داوري را بر عهده می گیرد نباید با هـیچ کـدام از طـرفین دعـوا نسـبت      می رود چر
در دبیرخانـه توافـق گردیـد مجـددا     داشته باشد  علیهذا با توجه به اینکه این موضوع قبال در جلسه شورا مطرح گردیده بـود  

ن موضوع اسـتفاده از کارشناسـان جامعـه کارشناسـان رسـمی را مـورد       مصوبه شورا پیگیري شود و نیز اداره کل مالیاتی استا
.بررسی قرار دهد

دبیرخانه هیاتهاي حل اختالف مالیاتی مکلفنـد اسـت پـس از وصـول گـزارش      "دستور العمل دادرسی مالیاتی 23طبق بند •
چنانچـه هیـات مـذکور    . ارسـال نمایـد   ماموران مجري قرار ، گزارش یاده شده را جهت کسب نظر به هیات صادر کننده قرار 

گزارش تنظیم شده را کافی به مقصود دانست پس از پاراف ذیل آن مراتب جهت دعوت از مودي به دبیرخانه هیات ارسال تـا  
هیات حل اختالف مالیاتی متشکل از سه عضو می باشد و هر سه عضو بایستی نسبت به گزارش قرار انجـام شـده   . اقدام گردد

رسـد و  نمایند درحالیکه در رویه فعلی صرفا گزارش اجراي قرار به رویت و امضا نماینده اداره کل در هیات میتصمیم گیري
پس از بحث و تبادل نظر علیهذا . نماینده مودي و قاضی دادگستري اظهار نظري در خصوص گزارش مجري قرار نخواهند کرد

نامه اي به ادارات کل امور مالیاتی و دبیرخانه هیات هـاي حـل اخـتالف    در دبیرخانه توافق گردید اداره کل  امور مالیاتی طی
مالیاتی ابالغ نماید که گزارش قرار انجام شده به رویت و امضا هر سه عضو هیات برسد و در صورتی که اکثریـت اعضـا هیـات    

.راي به کافی به مقصود بودن گزارش دادند از مودي جهت حضور در هیات دعوت بعل آورند
هرگاه شکایت از راي هیات حل اختالف مالیاتی از طرف مودي به عمل آمده باشد "قانون مالیاتهاي مستقیم 259بق ماده ط•

و مودي به میزان مالیات مورد راي ، وجه نقد یا تضمین بانکی بسپارد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر کـه اعتبـار   
. باشد ، معرفی نماید راي هیات تا صدور راي شوراي عالی مالیاتی موقوف االجرا می مانـد  ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی 

با توجه به  اینکه  به دلیل مشکالت نقدینگی واحدهاي تولیدي و در وثیقه بودن محل کارخانجات در رهن بانکها عمال امکـان  
تولیدي میسر نمی باشد و ادارات امـور مالیـاتی از قبـول    سپردن وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی و یا وثیقه ملکی براي واحدهاي 

ضامن خودداري می کنند و لذا بنا به موارد  فوق واحدهاي اجرائی اداره امور مالیاتی اقدامات اجرائی خود را از قبیـل مسـدود   
خواهند کـرد و واحـد   کردن حسابهاي بانکی واحدهاي تولیدي و ممنوع الخروج کردن مدیران آنها و توقیف اموال منقول آغاز

مکـرر شـکایت کـرده    251از سوي دیگر چنانچه مودي به هیات موضوع ماده .تولیدي را با مشکالت زیادي مواجه خواهد شد
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هرچند نماینده محترم اداره کل امور مالیاتی اعالم می نمایند در این خصـوص مصـداقی   . نمی باشد 259باشد مشمول ماده 
.است لذا در صورت وجود تقاضا توافق شد مساعدت هاي الزم را بعمل آورندوجود ندارد و موضوع منتفی 

:توافقات انجام شده به صورت  پیگیري در سطح ملی) ب
د مالیـات  یـ نظر به اینکه وصول  مالیات  عملکرد در خصوص سهم درآمدهاي مالیاتی استان هـا مهـم اسـت لـذا پیشـنهاد گرد     •

پرداختی توسط بانک ها در مرکز به نسبت سهم هر استان و وصول مالیات عملکرد واحدهایی که در استان فعـال بـوده امـا بـه     
. دالیل مختلف مالیات خود را در شهرهاي دیگري مانند تهران  پرداخت می نماید به سرجمع درآمد مالیاتی استان اضافه گردد

مبنی بر اینکه محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي 1398قانون بودجه سال 6صره جزء ه تب2اجراي کامل بند (
).تولیدي محل استقرار آن واحد تولیدي است

که جرایم مالیاتی را به طور مشخص تعیین و مرتکب یا مرتکبـان حسـب   (مالیات هاي مستقیم 274مجازات هاي موضوع ماده •
شش محکوم نموده است که بر اساس تعریف قانون، مجازات درجـه شـش، شـامل حـبس بـیش از      هاي درجه مورد، به مجازات

بـه اینکـه اجـراي ایـن     با توجه) ضربه می باشد74تا 31میلیون تومان، شالق از 8شش ماه تا دو سال، جزاي نقدي بین دو تا 
تغییـر تـا   کیفري به  مجازات اقتصادي و مالی د موضوع از مجازات هاي یماده با محدودیت زیادي همراه است لذا پیشنهاد گرد

. قابلیت بیشتري براي اجرا داشته باشد
که به سازمان امـور مالیـاتی   (قانون مالیات هاي مستقیم 100تغییر قوانین به گونه اي که  شرایط تبصره ماده گردید پیشنهاد•

فـروش کـاال و خـدمات سـاالنه آنهـا حـداکثر ده برابـر        کشور اجازه می دهد برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میـزان 
قانون مالیات مستقیم باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداري اسناد و مـدارك موضـوع ایـن    ) 84(معافیت موضوع ماده

با توجه بـه هزینـه   ) صورت مقطوع تعیین و وصول نمایدقانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به
باالي نگهداري دفاتر قانونی اعم از حسابدار و سیستم مالی براي شرکتهاي کوچک و بعضا متوسط به نسبت درآمـد آنـان بـراي    

.اعمال گرددنیز این تبصره قابل اشخاص حقوقی داراي حجم فعالیت اقتصادي پایین 
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف سه سـال از  ) 94مصوب ( قانون مالیاتهاي مستقیم 97طبق  تبصره ماده •

تاریخ ابالغ این قانون طرح جامع مالیاتی را در سراسر کشور فعال نماید و اظهار نامـه هـاي مالیـاتی مودیـان را مـورد پـذیرش       
علیرغم گذشت بیش از سه سـال از تـاریخ ابـالغ قـانون     .بصورت علی الراس خودداري گرددقرارداده و از رد دفاتر و اخذ مالیات

154و 153و152و 98و 97نظام جامع مالیاتی در کشور اجـرا نشـده و مـواد    تا کنون، 94مالیاتهاي مستقیم مصوب تیرماه 
اتی رد و مالیـات بصـورت  علـی الـراس مطالبـه      درحال اجرا است و دفاتر مودیان مالی80قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب سال 

سازمان امور مالیاتی کشور نسبت بـه اجـراي کامـل نظـام جـامع مالیـاتی در       97گردید مطابق تبصره ماده پیشنهادلذا .میشود
امـه  سراسر کشور اقدام و یا در صورتی که امکان پیاده سازي این نظام فعال میسر نمی باشد نسبت به پـذیرش و قبـول اظهـار ن   

.مالیاتی واحدهاي تولیدي را در دستور کار قرار دهد
... ارائه اظهارنامه مالیاتی ، دفاتر و یا اسـناد و مـدارك  1394مکرر قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 146مطابق تبصره یک ماده •

درصورت عـدم  . انین می باشد شرط برخورداري از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قو
ارائه اظهارنامه ، دفاتر و یا اسناد و مدارك مذکور ، مودي مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیـات، جریمـه و مجـازات    

بسیاري از فعالین اقتصادي به ویژه تولیدکنندگان مستقر در مناطق محروم و کـم برخـوردار و یـا در    .مقرر دراین قانون می شود
اطق آزادي که از مالیات معاف هستند اقدام به ارسال اظهارنامه نکرده و این امر باعث محرومیت آنـان از معافیـت مالیـاتی و    من
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گردیـد موضـوع   علیهـذا  پیشـنهاد  .داري نمـوده انـد   دتعلق جریمه و مجازات خواهد شد و یا از ارائه اسناد و دفاتر و مدارك خو
بـراي  94مکرر قانون مالیاتهاي مسـتقیم مصـوب   146اد و مدارك موضوع تبصره یک ماده حذف شرط تسلیم دفاتر و ارائه اسن

جهت اسـتفاده از معافیـت هـا و مشـوق     97و 96و 95واحدهاي تولیدي و صادرکنندگان کاال و خدمات براي عملکرد سالهاي 
.گرددپیگیريي صالح هاي  مالیاتی مصرح در قانون مالیاتهاي مستقیم و سایر قوانین از طریق  مراجع ذ

، پذیرش هزینه هاي پرداختی قابل قبول مالیـاتی موضـوع   94قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب سال 147ماده 3مطابق تبصره •
این قانون که به شیوه تهاتري انجام شود از مبلغ پنجاه میلیون ریال به باال منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سـامانه  

باتوجه به وجود مشکالت نقدینگی واحدهاي تولیدي و صنعتی ، بسیاري از خریدها بصورت نسیه . بانکی خواهد بود ) سیستم (
و یا از طریق خرج کردن چکهاي دریافتی از مشتریان و یا پرداخت آنها توسط مدیران و یا سهامداران واحدهاي تولیدي صورت 

بـه هرشـکل   از قبول هزینه هاي پرداختـی خـودداري مـی کننـد     147ماده 3می گیرد و سازمان امور مالیاتی براساس تبصره 
قانون مالیاتهاي مستقیم و یا افزایش مبلغ پنجاه میلیـون ریـال بـه دویسـت     147ماده 3گردید موضوع حذف تبصره پیشنهاد

ی حسـاب مـدیران و   میلیون ریال و قبول خرج کردن چکهاي دریافتی از مشتریان و قبـول هزینـه هـایی کـه از سیسـتم بـانک      
.سهامداران و کارکنان شرکت صورت می پذیرد در شورا مطرح گردد

قانون مالیاتهاي مستقیم ، در مورد مالیاتهاي غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرائی از این جهت باشد 216ماده 2به استناد تبصره •
ل اختالف مالیـاتی خواهـد بـود و راي هیـات در     که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی کننده به این شکایت هیات ح

از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم می باشد لذا قابلیت طرح در .قطعی و الزم االجرا است خصوصاین
خ تـاری 70/95/200را خواهد داشت ولـی سـازمان امـور مالیـاتی طـی بخشـنامه       216هیات حل اختالف مالیاتی موضوع ماده 

در ارتباط با مالیـات و عـوارض ارزش افـزوده جـاري نمـی باشـد و       216ماده 2عنوان نموده که مقررات تبصره 11/10/1395
نمـی باشـد و مشـکالت زیـادي از جملـه      216مودیان مالیاتی بعداز صدور این بخشنامه ، قادر به طرح شکایت در هیات مـاده  

70/95/200گردیـد موضـوع ابطـال بخشـنامه شـماره      پیشنهادعلیهذا . گرفتقطعی شدن مالیات برارزش افزوده تعلق خواهد 
رئـیس وقـت سـازمان    10/9/93تـاریخ  106/93/200سازمان امور مالیاتی کشـور و احیـا بخشـنامه شـماره     11/10/95تاریخ 

.امورمالیاتی کشور  پیگیري شود
افزایش بهاي ناشی از تجدید ارزیابی دارایی اشخاص حقوقی 1394قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 149طبق تبصره یک ماده •

با رعایت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت مالیات بردرآمد نیست و از طرفی طبق اسـتانداردهاي حسـابداري افـزایش    
قـانون تجـارت   141واحدهاي تولیدي که مشمول ماده . حساب سرمایه منتقل گردد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها نباید به 

قـانون تجـارت خـارج    141هستند می توانند با تجدید ارزیابی دارایی هاي خود و انتقال آن به حساب سرمایه از مشمول مـاده  
قانون 141خروج واحدهاي تولیدي از ماده مانع از149شوند اما قید و الزام رعایت استاندارهاي حسابداري در تبصره یک ماده 

قـانون  149از تبصـره یـک مـاده    "با رعایـت اسـتانداردهاي حسـابداري   "گردید حذف عبارت پیشنهادلذا تجارت خواهد شد 
.پیگیري گردد) 141انتقال به حساب سرمایه براي خارج شدن از شمول ماده ( 94مالیاتهاي مستقیم مصوب 

237با دو مشکل روبرو است اوال با توجه به خود بخشنامه ها رعایت ماده 200/96/525و 200/96/505اجراي بخشنامه هاي •
ق م م و جهت جلوگیري از فرار سرمایه از کشور از 281ق م م باید صورت پذیرد که در عمل اجرا نمیگردد ثانیا مطابق ماده 

قانون مالیات مستقیم 237جهت اصالح تاریخ اجرا و تاکید به رعایت ماده ه ید موضوع بگردپیشنهاد اجرایی باشد لذا 1/1/95
.پیگیري گردد
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مصوبات

استانی

يدستگاههااخذ نظراتبا کهدبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصیاستانیتوافقات -
توسط رئیس دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش تهیه گردیده ویو بخش خصوصربطیذ

ی به درون استانیقانوناراتیها و اختتیاستفاده از ظرفدر قالب ،مطرح گردیدجلسهدرخصوصی استان 
:شرح زیر مورد تصویب شوراي گفت و گوي استان قرار گرفت

رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشـور ،  22/7/96تاریخ 517/96/200دستورالعمل شماره 8الی 5طبق بندهاي -1
روساي امور مالیاتی و هیات هاي حل اختالف مالیاتی موظفند در صورت وجـود مغـایرت بـین اطالعـات مـودي و      

طرف دوم را به اداره کل امـور مالیـاتی   سامانه اطالعات مالیاتی ، بصورت مکتوب مراتب درخواست اصالح اطالعات 
مودي طرف اول ارسال نمایند و هیاتهاي حل اختالف مالیاتی نباید آرا خود را منوط به تغییر اطالعـات در سـامانه   

مودي طرف اول معامله اقدام به ثبت صحیح رویداد مالی در دفاتر قانونی خود نموده و گزارشات فصلی را بـه  .نماید
می نماید ولی طرف دوم معامله در هنگام ارسال اطالعات در سـامانه مالیـاتی اشـتباه نمـوده و     نحو صحیح ارسال

باعث وجود مغایرت بین اطالعات ثبت شده توسط مودي طرف اول و سامانه اطالعات مالیاتی می گردد و واحدهاي 
ول نموده و مالیـات را بصـورت علـی    مالیاتی بدون مکاتبه با اداره مالیاتی طرف دوم اقدام به رد دفاتر مودي طرف ا

سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت درخواست کتبی مودي مبنی بـر اینکـه طـرف    . الراس مطالبه می کند
دوم معامله در ارسال اطالعات اشتباه کرده با اداره امور مالیاتی طرف دوم مکاتبه و موضوع اشتباه یا عدم اشتباه در 

م نموده و تا اخذ پاسخ کتبی از سوي اداره مالیاتی  طـرف دوم از صـدور بـرگ تشـخیص     ارسال اطالعات را استعال
مالیات خودداري و در صورت صدور برگ تشخیص مالیات و ارجاع پرونده به هیاتهاي حل اختالف مالیاتی هیاتهاي 

اداره کـل امـور   ر گردیـد لذا مقـر . مذکور از صدور راي تا اخذ پاسخ از اداره امور مالیاتی طرف دوم خودداري کنند
.مالیاتی استان به ادارات امور مالیاتی ابالغ نمایند تا بر اجراي بخشنامه اشاره شده تاکید و نظارت شود

معاون مالیات بر ارزش افزوده که مستند بـه مصـوبه هیـات    1/3/96تاریخ 506/96/200طبق دستورالعمل شماره -2
و کار صادر شده است ، ادارات امور مالیاتی بایسـتی مـدت اعتبـار    مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب 

سال مودي نظام مالیـات بـر ارزش افـزوده    3گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده براي مودیانی که 
مـودي  درحال حاضر در اغلب مواردي کـه .ماهه صادر نمایند24بوده و بدهی مالیات بر ارزش افزوده ندارند بمدت 

ماهـه  6یا 3بدهی مالیات بر ارزش افزوده ندراند و بیش از سه سال سابقه ثبت نام در نظام مالیات دارند را بمدت 
صادر میکنند و به ندرت یکساله و دوساله گواهی صادر میکنند و این امر باعث میشود تولیدکنندگان هـر سـه مـاه    

اداره کـل امـور مالیـاتی اسـتان در     لذا مقرر گردید . مراجعه کنندبراي گواهی ارزش افزوده خود به ادارات مالیاتی 
ماهه در ارتباط با مودیانی که سـه سـال مـودي    24خصوص صدور گواهینامه ثبت نام نظام مالیاتی با مدت اعتبار 

.نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده و بدهی مالیات بر ارزش افزوده ندارند؛ اقدام نماید
رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشـور ،  12/10/84تاریخ 17940ا  استناد به بخشنامه شماره نظر به اینکه ب-3

درآمد کتمان شده ، درآمدي است که مودي در طول یکسال مالیاتی از فعالیت هاي اقتصادي خود بدست آورده اما 
در ایـن صـورت مـاموران مالیـاتی پـس از      در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و دراظهارنامه مالیاتی ابراز نکره باشند 

دسترسی به اسناد و مدارك قابل اعتماد و یا دریافت اطالعیه هاي مستند واصله از دفتر اطالعات مالیاتی و تطبیق 
اما برابر گزارش مشـاورین و کارشناسـان محتـرم انجمـن     . آنها با مندرجات دفاتر قانونی طبق مقررات اقدام نمایند

ان، اغلب واحدهاي مالیاتی بصورت تخمینی و برآوردي اقدام به تعیـین مبلـغ فـروش و درآمـد     مدیران صنایع است
واحدهاي تولیدي نموده و براساس ارقام تخمینی اقدام به تعیین مالیات می نمایند و یا در موارد بررسـی تـراکنش   
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مصوبات

استانی

يدستگاههااخذ نظراتبا کهدبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصیاستانیتوافقات -
توسط رئیس دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش تهیه گردیده ویو بخش خصوصربطیذ

ی به درون استانیقانوناراتیها و اختتیاستفاده از ظرفدر قالب ،مطرح گردیدجلسهدرخصوصی استان 
:شرح زیر مورد تصویب شوراي گفت و گوي استان قرار گرفت

رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشـور ،  22/7/96تاریخ 517/96/200دستورالعمل شماره 8الی 5طبق بندهاي -1
روساي امور مالیاتی و هیات هاي حل اختالف مالیاتی موظفند در صورت وجـود مغـایرت بـین اطالعـات مـودي و      

طرف دوم را به اداره کل امـور مالیـاتی   سامانه اطالعات مالیاتی ، بصورت مکتوب مراتب درخواست اصالح اطالعات 
مودي طرف اول ارسال نمایند و هیاتهاي حل اختالف مالیاتی نباید آرا خود را منوط به تغییر اطالعـات در سـامانه   

مودي طرف اول معامله اقدام به ثبت صحیح رویداد مالی در دفاتر قانونی خود نموده و گزارشات فصلی را بـه  .نماید
می نماید ولی طرف دوم معامله در هنگام ارسال اطالعات در سـامانه مالیـاتی اشـتباه نمـوده و     نحو صحیح ارسال

باعث وجود مغایرت بین اطالعات ثبت شده توسط مودي طرف اول و سامانه اطالعات مالیاتی می گردد و واحدهاي 
ول نموده و مالیـات را بصـورت علـی    مالیاتی بدون مکاتبه با اداره مالیاتی طرف دوم اقدام به رد دفاتر مودي طرف ا

سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت درخواست کتبی مودي مبنی بـر اینکـه طـرف    . الراس مطالبه می کند
دوم معامله در ارسال اطالعات اشتباه کرده با اداره امور مالیاتی طرف دوم مکاتبه و موضوع اشتباه یا عدم اشتباه در 

م نموده و تا اخذ پاسخ کتبی از سوي اداره مالیاتی  طـرف دوم از صـدور بـرگ تشـخیص     ارسال اطالعات را استعال
مالیات خودداري و در صورت صدور برگ تشخیص مالیات و ارجاع پرونده به هیاتهاي حل اختالف مالیاتی هیاتهاي 

اداره کـل امـور   ر گردیـد لذا مقـر . مذکور از صدور راي تا اخذ پاسخ از اداره امور مالیاتی طرف دوم خودداري کنند
.مالیاتی استان به ادارات امور مالیاتی ابالغ نمایند تا بر اجراي بخشنامه اشاره شده تاکید و نظارت شود

معاون مالیات بر ارزش افزوده که مستند بـه مصـوبه هیـات    1/3/96تاریخ 506/96/200طبق دستورالعمل شماره -2
و کار صادر شده است ، ادارات امور مالیاتی بایسـتی مـدت اعتبـار    مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب 

سال مودي نظام مالیـات بـر ارزش افـزوده    3گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده براي مودیانی که 
مـودي  درحال حاضر در اغلب مواردي کـه .ماهه صادر نمایند24بوده و بدهی مالیات بر ارزش افزوده ندارند بمدت 

ماهـه  6یا 3بدهی مالیات بر ارزش افزوده ندراند و بیش از سه سال سابقه ثبت نام در نظام مالیات دارند را بمدت 
صادر میکنند و به ندرت یکساله و دوساله گواهی صادر میکنند و این امر باعث میشود تولیدکنندگان هـر سـه مـاه    

اداره کـل امـور مالیـاتی اسـتان در     لذا مقرر گردید . مراجعه کنندبراي گواهی ارزش افزوده خود به ادارات مالیاتی 
ماهه در ارتباط با مودیانی که سـه سـال مـودي    24خصوص صدور گواهینامه ثبت نام نظام مالیاتی با مدت اعتبار 

.نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده و بدهی مالیات بر ارزش افزوده ندارند؛ اقدام نماید
رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشـور ،  12/10/84تاریخ 17940ا  استناد به بخشنامه شماره نظر به اینکه ب-3

درآمد کتمان شده ، درآمدي است که مودي در طول یکسال مالیاتی از فعالیت هاي اقتصادي خود بدست آورده اما 
در ایـن صـورت مـاموران مالیـاتی پـس از      در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و دراظهارنامه مالیاتی ابراز نکره باشند 

دسترسی به اسناد و مدارك قابل اعتماد و یا دریافت اطالعیه هاي مستند واصله از دفتر اطالعات مالیاتی و تطبیق 
اما برابر گزارش مشـاورین و کارشناسـان محتـرم انجمـن     . آنها با مندرجات دفاتر قانونی طبق مقررات اقدام نمایند

ان، اغلب واحدهاي مالیاتی بصورت تخمینی و برآوردي اقدام به تعیـین مبلـغ فـروش و درآمـد     مدیران صنایع است
واحدهاي تولیدي نموده و براساس ارقام تخمینی اقدام به تعیین مالیات می نمایند و یا در موارد بررسـی تـراکنش   
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ي از جایگـاه واقعـی و منطقـی    اقدام به تعیین درآمد نموده که در موارد17940هاي بانکی بدون رعایت بخشنامه 
مدیرکل محترم مالیاتی استان طی نامه اي به کلیه ادارات مالیاتی شهرستانها لذا مقرر گردید . برخوردار نمی باشد 

در مواردي که درآمد مـودي بصـورت تخمینـی و بـرآوردي     ( و هیاتها و مراجع موثر در تصمیم گیري ابالغ نمایند 
سابهاي بانکی و سایر روشها اقدام به تعیین درامد می شود و تاکید گردد  بخشـنامه  تعیین می شود و یا از طیف ح

.بصورت کامل رعایت گردد17940
هرگاه به دلیل نقص در رسیدگی یا لزوم بررسی اسناد و مدارك نـزد  "دستورالعمل دادرسی مالیاتی 22طبق بند -4

اشخاص ثالث یا کثرت اسناد و مدارك ارائه شده ، هیات حل اختالف مالیاتی قرار کارشناسی صادر نماید مجري یا 
کامل قرار اقدام و مراتـب را جهـت اتخـاذ تصـمیم     مجریان قرار مکلفند نسبت به رسیدگی به پرونده مزبور اجراي 

و اصوال و عموما با توجه به اینکه  مجریان قرار از کارشناسان سازمان امور مالیاتی هستند و رابطه "گزارش نمایند 
دارند لـذا بـه جهـت حقـوقی اسـتقالل و بـی طرفـی        ) سازمان امور مالیاتی ( استخدامی با یکی از طرفهاي دعوي 

ارکه در واقع حکم داور را دارند زیر سئوال می رود چراکه طبق اصول حقوقی داور کسی که کـار داوري  مجریان قر
را بر عهده می گیرد نباید با هیچ کدام از طرفین دعوا نسبت داشته باشد  علیهذا با توجه به اینکه این موضوع قبال 

یگیـري شـود و نیـز اداره کـل مالیـاتی اسـتان       مجددا مصوبه شورا پمقرر گردید در جلسه شورا مطرح گردیده بود 
.موضوع استفاده از کارشناسان جامعه کارشناسان رسمی را مورد بررسی قرار دهد

دبیرخانه هیاتهاي حل اختالف مالیاتی مکلفند است پـس از وصـول   "دستور العمل دادرسی مالیاتی 23طبق بند -5
چنانچه . کسب نظر به هیات صادر کننده قرار ارسال نماید گزارش ماموران مجري قرار ، گزارش یاده شده را جهت

هیات مذکور گزارش تنظیم شده را کافی به مقصود دانست پس از پاراف ذیل آن مراتب جهت دعوت از مـودي بـه   
هیات حل اختالف مالیاتی متشکل از سه عضو می باشد و هر سه عضو بایستی . دبیرخانه هیات ارسال تا اقدام گردد

ه گزارش قرار انجام شده تصمیم گیري نمایند درحالیکه در رویه فعلی صرفا گزارش اجراي قرار به رویـت و  نسبت ب
امضا نماینده اداره کل در هیات میرسد و نماینده مودي و قاضـی دادگسـتري اظهـار نظـري در خصـوص گـزارش       

مـه اي بـه ادارات کـل امـور مالیـاتی و      اداره کل  امور مالیاتی طی نامقرر گردید علیهذا . مجري قرار نخواهند کرد
دبیرخانه هیات هاي حل اختالف مالیاتی ابالغ نماید که گزارش قرار انجام شده به رویت و امضا هر سه عضو هیات 
برسد و در صورتی که اکثریت اعضا هیات راي به کافی به مقصود بودن گزارش دادنـد از مـودي جهـت حضـور در     

.هیات دعوت بعل آورند
هرگاه شکایت از راي هیات حل اختالف مالیاتی از طرف مودي به عمل "قانون مالیاتهاي مستقیم 259ماده طبق-6

آمده باشد و مودي به میزان مالیات مورد راي ، وجه نقد یا تضمین بانکی بسپارد و یا وثیقه ملکی معرفـی کنـد یـا    
شد ، معرفی نماید راي هیـات تـا صـدور راي شـوراي     ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی با

با توجه به  اینکه  به دلیل مشکالت نقدینگی واحدهاي تولیـدي و در وثیقـه   . عالی مالیاتی موقوف االجرا می ماند 
بودن محل کارخانجات در رهن بانکها عمال امکان سپردن وجه نقد یا ضـمانتنامه بـانکی و یـا وثیقـه ملکـی بـراي       

لیدي میسر نمی باشد و ادارات امور مالیاتی از قبول ضامن خودداري می کنند و لذا بنا به موارد  فـوق  واحدهاي تو
واحدهاي اجرائی اداره امور مالیاتی اقدامات اجرائی خود را از قبیل مسدود کردن حسابهاي بانکی واحدهاي تولیدي 

واهند کرد و واحد تولیدي را با مشـکالت زیـادي   و ممنوع الخروج کردن مدیران آنها و توقیف اموال منقول آغاز خ
مکرر شکایت کرده باشد مشـمول مـاده   251از سوي دیگر چنانچه مودي به هیات موضوع ماده .مواجه خواهد شد

هرچند نماینده محترم اداره کل امور مالیاتی اعالم می نمایند در ایـن خصـوص مصـداقی وجـود     . نمی باشد 259
.مساعدت هاي الزم را بعمل آورندمقرر گردید ت لذا در صورت وجود تقاضا ندارد و موضوع منتفی اس
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ي از جایگـاه واقعـی و منطقـی    اقدام به تعیین درآمد نموده که در موارد17940هاي بانکی بدون رعایت بخشنامه 
مدیرکل محترم مالیاتی استان طی نامه اي به کلیه ادارات مالیاتی شهرستانها لذا مقرر گردید . برخوردار نمی باشد 

در مواردي که درآمد مـودي بصـورت تخمینـی و بـرآوردي     ( و هیاتها و مراجع موثر در تصمیم گیري ابالغ نمایند 
سابهاي بانکی و سایر روشها اقدام به تعیین درامد می شود و تاکید گردد  بخشـنامه  تعیین می شود و یا از طیف ح

.بصورت کامل رعایت گردد17940
هرگاه به دلیل نقص در رسیدگی یا لزوم بررسی اسناد و مدارك نـزد  "دستورالعمل دادرسی مالیاتی 22طبق بند -4

اشخاص ثالث یا کثرت اسناد و مدارك ارائه شده ، هیات حل اختالف مالیاتی قرار کارشناسی صادر نماید مجري یا 
کامل قرار اقدام و مراتـب را جهـت اتخـاذ تصـمیم     مجریان قرار مکلفند نسبت به رسیدگی به پرونده مزبور اجراي 

و اصوال و عموما با توجه به اینکه  مجریان قرار از کارشناسان سازمان امور مالیاتی هستند و رابطه "گزارش نمایند 
دارند لـذا بـه جهـت حقـوقی اسـتقالل و بـی طرفـی        ) سازمان امور مالیاتی ( استخدامی با یکی از طرفهاي دعوي 

ارکه در واقع حکم داور را دارند زیر سئوال می رود چراکه طبق اصول حقوقی داور کسی که کـار داوري  مجریان قر
را بر عهده می گیرد نباید با هیچ کدام از طرفین دعوا نسبت داشته باشد  علیهذا با توجه به اینکه این موضوع قبال 

یگیـري شـود و نیـز اداره کـل مالیـاتی اسـتان       مجددا مصوبه شورا پمقرر گردید در جلسه شورا مطرح گردیده بود 
.موضوع استفاده از کارشناسان جامعه کارشناسان رسمی را مورد بررسی قرار دهد

دبیرخانه هیاتهاي حل اختالف مالیاتی مکلفند است پـس از وصـول   "دستور العمل دادرسی مالیاتی 23طبق بند -5
چنانچه . کسب نظر به هیات صادر کننده قرار ارسال نماید گزارش ماموران مجري قرار ، گزارش یاده شده را جهت

هیات مذکور گزارش تنظیم شده را کافی به مقصود دانست پس از پاراف ذیل آن مراتب جهت دعوت از مـودي بـه   
هیات حل اختالف مالیاتی متشکل از سه عضو می باشد و هر سه عضو بایستی . دبیرخانه هیات ارسال تا اقدام گردد

ه گزارش قرار انجام شده تصمیم گیري نمایند درحالیکه در رویه فعلی صرفا گزارش اجراي قرار به رویـت و  نسبت ب
امضا نماینده اداره کل در هیات میرسد و نماینده مودي و قاضـی دادگسـتري اظهـار نظـري در خصـوص گـزارش       

مـه اي بـه ادارات کـل امـور مالیـاتی و      اداره کل  امور مالیاتی طی نامقرر گردید علیهذا . مجري قرار نخواهند کرد
دبیرخانه هیات هاي حل اختالف مالیاتی ابالغ نماید که گزارش قرار انجام شده به رویت و امضا هر سه عضو هیات 
برسد و در صورتی که اکثریت اعضا هیات راي به کافی به مقصود بودن گزارش دادنـد از مـودي جهـت حضـور در     

.هیات دعوت بعل آورند
هرگاه شکایت از راي هیات حل اختالف مالیاتی از طرف مودي به عمل "قانون مالیاتهاي مستقیم 259ماده طبق-6

آمده باشد و مودي به میزان مالیات مورد راي ، وجه نقد یا تضمین بانکی بسپارد و یا وثیقه ملکی معرفـی کنـد یـا    
شد ، معرفی نماید راي هیـات تـا صـدور راي شـوراي     ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی با

با توجه به  اینکه  به دلیل مشکالت نقدینگی واحدهاي تولیـدي و در وثیقـه   . عالی مالیاتی موقوف االجرا می ماند 
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ــی و  مل
فراگیر

اخذ نظراتبا پیشنهادات ملی دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی کهمقرر گردید -
تهیه گردیده و توسط رئیس دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و یو بخش خصوصربطیذيدستگاهها

از طریق در قالب توافقات دبیرخانه مطرح شد تحت عنوان مصوبات شورابخش خصوصی استان در جلسه 
:سازمان امور مالیاتی کشور و شوراي گفت و گوي مرکز پیگیري شود

مصـوب شـد تـا    نظر به اینکه وصول  مالیات  عملکرد در خصوص سهم درآمدهاي مالیاتی استان ها مهـم اسـت لـذا    -1
مالیات پرداختی توسط بانک ها در مرکز به نسبت سهم هر استان و وصول مالیات عملکرد واحـدهایی  پیگیري گردد 

اي دیگري مانند تهران  پرداخت مـی نمایـد بـه    که در استان فعال بوده اما به دالیل مختلف مالیات خود را در شهره
مبنـی بـر   1398قانون بودجـه سـال   6جزء ه تبصره 2اجراي کامل بند (. سرجمع درآمد مالیاتی استان اضافه گردد

).اینکه محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي تولیدي محل استقرار آن واحد تولیدي است
که جرایم مالیـاتی را بـه طـور مشـخص تعیـین و مرتکـب یـا        (مالیات هاي مستقیم 274مجازات هاي موضوع ماده -2

هاي درجه شش محکوم نموده است که بر اساس تعریف قانون، مجازات درجه شش، مرتکبان حسب مورد، به مجازات
) ی باشدضربه م74تا 31میلیون تومان، شالق از 8شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزاي نقدي بین دو تا 

موضـوع از مجـازات   مصوب شد تا پیگیري گرددلذا به اینکه اجراي این ماده با محدودیت زیادي همراه است با توجه
. قابلیت بیشتري براي اجرا داشته باشدتغییر تا هاي کیفري به  مجازات اقتصادي و مالی 

که بـه  (قانون مالیات هاي مستقیم 100ماده تغییر قوانین به گونه اي که  شرایط تبصره مصوب شد تا پیگیري گردد-3
سازمان امور مالیاتی کشور اجازه می دهد برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میـزان فـروش کـاال و خـدمات     

قانون مالیات مستقیم باشد از انجام بخشی از تکـالیف از قبیـل   ) 84(ساالنه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده
صـورت  اسناد و مدارك موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را بـه نگهداري

با توجه به هزینه باالي نگهداري دفاتر قانونی اعم از حسـابدار و سیسـتم مـالی بـراي     ) مقطوع تعیین و وصول نماید
نیز اص حقوقی داراي حجم فعالیت اقتصادي پایین شرکتهاي کوچک و بعضا متوسط به نسبت درآمد آنان براي اشخ

.اعمال گردداین تبصره قابل 
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حـداکثر ظـرف   ) 94مصوب ( قانون مالیاتهاي مستقیم 97طبق  تبصره ماده -4

سه سال از تاریخ ابالغ این قانون طرح جامع مالیاتی را در سراسر کشور فعال نماید و اظهار نامه هاي مالیاتی مودیان 
علیرغم گذشت بـیش از سـه   .بصورت علی الراس خودداري گرددرا مورد پذیرش قرارداده و از رد دفاتر و اخذ مالیات

نظام جامع مالیاتی در کشـور اجـرا نشـده و    تا کنون، 94سال از تاریخ ابالغ قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب تیرماه 
درحـال اجـرا اسـت و دفـاتر مودیـان      80قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب سـال  154و 153و152و 98و 97مواد 
97مطـابق تبصـره مـاده    مصوب شـد تـا پیگیـري گـردد    لذا .اتی رد و مالیات بصورت  علی الراس مطالبه میشودمالی

سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به اجراي کامل نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور اقدام و یا در صورتی که امکان 
ل اظهـار نامـه مالیـاتی واحـدهاي تولیـدي را در      پیاده سازي این نظام فعال میسر نمی باشد نسبت به پذیرش و قبـو 

.دستور کار قرار دهد
ارائه اظهارنامه مالیاتی ، دفاتر و یا اسـناد و  1394مکرر قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 146مطابق تبصره یک ماده -5

و سـایر قـوانین مـی    شرط برخورداري از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون... مدارك
درصورت عدم ارائه اظهارنامه ، دفاتر و یا اسناد و مدارك مذکور ، مودي مطـابق احکـام و ضـوابط ایـن قـانون      . باشد 

بسـیاري از فعـالین اقتصـادي بـه ویـژه تولیدکننـدگان       .مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر دراین قانون می شود
و یا در مناطق آزادي که از مالیات معاف هستند اقدام بـه ارسـال اظهارنامـه    مستقر در مناطق محروم و کم برخوردار 
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ــی و  مل
فراگیر

اخذ نظراتبا پیشنهادات ملی دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی کهمقرر گردید -
تهیه گردیده و توسط رئیس دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و یو بخش خصوصربطیذيدستگاهها

از طریق در قالب توافقات دبیرخانه مطرح شد تحت عنوان مصوبات شورابخش خصوصی استان در جلسه 
:سازمان امور مالیاتی کشور و شوراي گفت و گوي مرکز پیگیري شود

مصـوب شـد تـا    نظر به اینکه وصول  مالیات  عملکرد در خصوص سهم درآمدهاي مالیاتی استان ها مهـم اسـت لـذا    -1
مالیات پرداختی توسط بانک ها در مرکز به نسبت سهم هر استان و وصول مالیات عملکرد واحـدهایی  پیگیري گردد 

اي دیگري مانند تهران  پرداخت مـی نمایـد بـه    که در استان فعال بوده اما به دالیل مختلف مالیات خود را در شهره
مبنـی بـر   1398قانون بودجـه سـال   6جزء ه تبصره 2اجراي کامل بند (. سرجمع درآمد مالیاتی استان اضافه گردد

).اینکه محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي تولیدي محل استقرار آن واحد تولیدي است
که جرایم مالیـاتی را بـه طـور مشـخص تعیـین و مرتکـب یـا        (مالیات هاي مستقیم 274مجازات هاي موضوع ماده -2

هاي درجه شش محکوم نموده است که بر اساس تعریف قانون، مجازات درجه شش، مرتکبان حسب مورد، به مجازات
) ی باشدضربه م74تا 31میلیون تومان، شالق از 8شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزاي نقدي بین دو تا 

موضـوع از مجـازات   مصوب شد تا پیگیري گرددلذا به اینکه اجراي این ماده با محدودیت زیادي همراه است با توجه
. قابلیت بیشتري براي اجرا داشته باشدتغییر تا هاي کیفري به  مجازات اقتصادي و مالی 

که بـه  (قانون مالیات هاي مستقیم 100ماده تغییر قوانین به گونه اي که  شرایط تبصره مصوب شد تا پیگیري گردد-3
سازمان امور مالیاتی کشور اجازه می دهد برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میـزان فـروش کـاال و خـدمات     

قانون مالیات مستقیم باشد از انجام بخشی از تکـالیف از قبیـل   ) 84(ساالنه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده
صـورت  اسناد و مدارك موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را بـه نگهداري

با توجه به هزینه باالي نگهداري دفاتر قانونی اعم از حسـابدار و سیسـتم مـالی بـراي     ) مقطوع تعیین و وصول نماید
نیز اص حقوقی داراي حجم فعالیت اقتصادي پایین شرکتهاي کوچک و بعضا متوسط به نسبت درآمد آنان براي اشخ
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نکرده و این امر باعث محرومیت آنان از معافیت مالیاتی و تعلق جریمه و مجازات خواهد شد و یا از ارائه اسناد و دفاتر 
ئه اسناد و مـدارك موضـوع   موضوع حذف شرط تسلیم دفاتر و ارامصوب شد تا علیهذا .داري نموده اند دو مدارك خو

بـراي واحـدهاي تولیـدي و صـادرکنندگان کـاال و      94مکرر قانون مالیاتهاي مسـتقیم مصـوب   146تبصره یک ماده 
جهت استفاده از معافیت ها و مشوق هـاي  مالیـاتی مصـرح در قـانون     97و 96و 95خدمات براي عملکرد سالهاي 

.گرددپیگیريراجع ذي صالح مالیاتهاي مستقیم و سایر قوانین از طریق  م
، پـذیرش هزینـه هـاي پرداختـی قابـل قبـول       94قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب سـال  147ماده 3مطابق تبصره -6

مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتري انجام شود از مبلغ پنجاه میلیون ریال به باال منوط به پرداخت یا تسویه 
باتوجه به وجود مشکالت نقدینگی واحدهاي تولیدي و صنعتی . بانکی خواهد بود ) ستم سی(وجه آن از طریق سامانه 

، بسیاري از خریدها بصورت نسیه و یا از طریق خرج کردن چکهاي دریافتی از مشتریان و یـا پرداخـت آنهـا توسـط     
از قبول 147ماده 3بصره مدیران و یا سهامداران واحدهاي تولیدي صورت می گیرد و سازمان امور مالیاتی براساس ت

قانون مالیاتهاي مستقیم 147ماده 3موضوع حذف تبصره مصوب شد تا لذا هزینه هاي پرداختی خودداري می کنند 
و یا افزایش مبلغ پنجاه میلیون ریال به دویست میلیون ریال و قبول خرج کردن چکهاي دریافتی از مشتریان و قبول 

.گرددپیگیريحساب مدیران و سهامداران و کارکنان شرکت صورت می پذیرد هزینه هایی که از سیستم بانکی 
قانون مالیاتهاي مستقیم ، در مورد مالیاتهاي غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرائی از ایـن  216ماده 2به استناد تبصره -7

مالیاتی خواهـد  جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی کننده به این شکایت هیات حل اختالف
از آنجـا کـه مالیـات بـر ارزش افـزوده نـوعی مالیـات        .قطعـی و الزم االجـرا اسـت    خصـوص بود و راي هیات در این 

را خواهد داشت ولـی سـازمان   216غیرمستقیم می باشد لذا قابلیت طرح در هیات حل اختالف مالیاتی موضوع ماده 
در ارتباط با 216ماده 2عنوان نموده که مقررات تبصره 11/10/1395تاریخ 70/95/200امور مالیاتی طی بخشنامه 

مالیات و عوارض ارزش افزوده جاري نمی باشد و مودیان مالیاتی بعداز صدور این بخشنامه ، قادر به طرح شکایت در 
ا لـذ . نمی باشد و مشکالت زیادي از جمله قطعی شدن مالیات برارزش افزوده تعلـق خواهـد گرفـت   216هیات ماده 

سـازمان امـور مالیـاتی کشـور و احیـا      11/10/95تـاریخ  70/95/200موضوع ابطال بخشـنامه شـماره   مصوب شد تا 
.رئیس وقت سازمان امورمالیاتی کشور  پیگیري شود10/9/93تاریخ 106/93/200بخشنامه شماره 

تجدیـد ارزیـابی دارایـی    افـزایش بهـاي ناشـی از   1394قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 149طبق تبصره یک ماده -8
اشخاص حقوقی با رعایت اسـتانداردهاي حسـابداري مشـمول پرداخـت مالیـات بردرآمـد نیسـت و از طرفـی طبـق          

واحـدهاي  . استانداردهاي حسابداري افزایش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها نباید به حساب سرمایه منتقل گـردد  
د می توانند با تجدید ارزیابی دارایـی هـاي خـود و انتقـال آن بـه      قانون تجارت هستن141تولیدي که مشمول ماده 

قانون تجارت خارج شوند امـا قیـد و الـزام رعایـت اسـتاندارهاي حسـابداري در       141حساب سرمایه از مشمول ماده 
حـذف  مصوب شد تا لذا قانون تجارت خواهد شد 141مانع از خروج واحدهاي تولیدي از ماده 149تبصره یک ماده 

انتقال به ( 94قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 149از تبصره یک ماده "با رعایت استانداردهاي حسابداري"عبارت 
.پیگیري گردد) 141حساب سرمایه براي خارج شدن از شمول ماده 

ها رعایت با دو مشکل روبرو است اوال با توجه به خود بخشنامه 200/96/525و 200/96/505اجراي بخشنامه هاي -9
ق م م و جهت جلوگیري از فرار 281ق م م باید صورت پذیرد که در عمل اجرا نمیگردد ثانیا مطابق ماده 237ماده 

جهت اصالح تاریخ اجرا و تاکید به رعایت مـاده  هموضوع بمصوب شد تا اجرایی باشد لذا 1/1/95سرمایه از کشور از 
.قانون مالیات مستقیم پیگیري گردد237
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نکرده و این امر باعث محرومیت آنان از معافیت مالیاتی و تعلق جریمه و مجازات خواهد شد و یا از ارائه اسناد و دفاتر 
ئه اسناد و مـدارك موضـوع   موضوع حذف شرط تسلیم دفاتر و ارامصوب شد تا علیهذا .داري نموده اند دو مدارك خو

بـراي واحـدهاي تولیـدي و صـادرکنندگان کـاال و      94مکرر قانون مالیاتهاي مسـتقیم مصـوب   146تبصره یک ماده 
جهت استفاده از معافیت ها و مشوق هـاي  مالیـاتی مصـرح در قـانون     97و 96و 95خدمات براي عملکرد سالهاي 

.گرددپیگیريراجع ذي صالح مالیاتهاي مستقیم و سایر قوانین از طریق  م
، پـذیرش هزینـه هـاي پرداختـی قابـل قبـول       94قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب سـال  147ماده 3مطابق تبصره -6

مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتري انجام شود از مبلغ پنجاه میلیون ریال به باال منوط به پرداخت یا تسویه 
باتوجه به وجود مشکالت نقدینگی واحدهاي تولیدي و صنعتی . بانکی خواهد بود ) ستم سی(وجه آن از طریق سامانه 

، بسیاري از خریدها بصورت نسیه و یا از طریق خرج کردن چکهاي دریافتی از مشتریان و یـا پرداخـت آنهـا توسـط     
از قبول 147ماده 3بصره مدیران و یا سهامداران واحدهاي تولیدي صورت می گیرد و سازمان امور مالیاتی براساس ت

قانون مالیاتهاي مستقیم 147ماده 3موضوع حذف تبصره مصوب شد تا لذا هزینه هاي پرداختی خودداري می کنند 
و یا افزایش مبلغ پنجاه میلیون ریال به دویست میلیون ریال و قبول خرج کردن چکهاي دریافتی از مشتریان و قبول 

.گرددپیگیريحساب مدیران و سهامداران و کارکنان شرکت صورت می پذیرد هزینه هایی که از سیستم بانکی 
قانون مالیاتهاي مستقیم ، در مورد مالیاتهاي غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرائی از ایـن  216ماده 2به استناد تبصره -7
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