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 مالياتی اختالف حل هيات محترم رياست

 ٌ  به نسبت اعتراض مراتب ٠٠٠-٠٠٠ شماره به قرار مجری برگزارش مبنی محترم هيئت  آن رای با ارتباط در احتراما
 طی١٣٩١ الی١٣٨٩ سال مالياتی اعتبار پذيرش عدم وهمچنين ١٣٩٣ و١٣٩٢ سالهای های دوره برای شده مطالبه ماليات

 که  افزوده ارزش بر ماليات نظام موديان وعوارض ماليات واسترداد رسيدگی دستورالعمل٢ بند به عنايت با و هيئت رای
 مداقه تقاضای و نموده جلب ذيل نکات به را محترم هئيت آن توجه ؛ نموده تصريح مالياتي مأموران اختيارات و برتكاليف

 دارد ذيل  شرح به را مطروحه موارد تک تک در

 و تشخيص در محترم مالياتی مميز اينکه به نظر ١٣٩٣ و ١٣٩٢  های دوره برای تشخيصی ماليات اصل مورد در - ١
 قرار ماليات تشخيص مبنای واقعی اندازه از بيش ودرآمدها شده محاسباتی اشتباهات و خطا دچار ماليات، ميزان محاسبه

 .باشيم می آنها اصالح خواهان و داريم زير شرح به اعتراضاتی و ايراد است داده

 مبلغ نظر مورد سال قطعی و تاييد و عملکرد  دفاترواحد رسيدگی به توجه با١٣٩٢ درسال شرکت فروش مبلغ کل)  الف 
 .باشد می لایر٠٠٠ مبلغ  افزوده ارزش محترم مميز سوی از اعالمی ماليات تشخيص ماخذ و مبنا که لایر ٠٠٠٠

 نظر مورد سال وقطعی دفاتر وتاييد عملکرد  دفاترواحد رسيدگی به توجه با١٣٩٣ درسال شرکت فروش مبلغ کل)  ب 
 .باشد می لایر٠٠٠ مبلغ  افزوده ارزش محترم مميز سوی از اعالمی ماليات تشخيص ماخذ و مبنا که لایر٠٠٠٠ مبلغ

 گزارش تهيه از قبل بايست می مالياتی مأموران:   عوارض و ماليات استرداد و رسيدگی دستورالعمل ٢- ٨بند اساس بر
 خريد جمله از مؤديان فعاليت مورد در موثق اطالعات آوری جمع به نسبت افزوده، ارزش بر ماليات عملکرد به رسيدگی

 يا واصله های اطالعيه يا تسليمی اظهارنامه در ابرازی از اعم تفکيک به معاف و مشمول خدمات و کاال فروش و
 به منجر نهايت در که مؤدی مستقيم ماليات عملکرد پرونده به کننده رسيدگی مالياتی امور اداره توسط آمده بعمل برآوردی

 .  نمايند اقدام اطالعات تبادل همچنين و است شده ماليات قطعيت

 مدارک تمامی که ايم داشته١٣٩١ الی١٣٨٩ سالهای در خريد فاکتورهای طی مالياتی اعتبار عنوان تحت هايی پرداخت - ٢
 شرکت توسط افزوده ارزش های نامه واظهار مکرر ١۶٩ فصلی های گزارش وهمچنين است گرديده ارائه آن ومستندات

 بايست می افزوده ارزش بر ماليات قانون ١٧ ماده مطابق و گرديده ارسال است شده تهيه اوليه مواد که های وشرکت کانی
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