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 پيشگفتار

 
هـای  تقانـد جـذابیت  ای در دنیای حققق مـی  رشته های جدید و بینیقیناا کشف حقزه

خاصی داشته باشد و دنیای جدیدی را به روی منطق خشک و منظم حققیی باز کند تـا  

تر برای مخـاطبین   فهم تر و یابلتر و رنگی سادهمباحثات و استدالالت حققیدانان منعطف

مام این م ایا باید ایرار نمقد که پا گذاشتن در عـالم علـقم   خقد داشته باشد اما در کنار ت

تقانـد   ای در آن ندارند می دیگر همچقن علقم حسابداری و مالی برای کسانی که سررشته

فلذا از همـان ابتـدا کـه ایـده گـردآوری و تـدوین        ،غایت دشقار باشد زا و کاری به مشکل

رو  هـای زیـادی روبـه    که با چـال   دانستیم کتابی بدین شکل در ذهنمان خطقر کرد می

ای را گرد آوریم که در کنار معرفـی  خقاهیم شد اما به یاری ای د منان تقانستیم مجمقعه

ها و آراء کاربردی مرتبط با آن را بـه  یقانین و بخشنامه، حققق مالیاتی، آیین دادرسی آن

ـ بـاخخص   ؛دهـد ساخته و پرداخته در اختیار خقانندگان یرار می صقرت ن امخاطبـ رای ب

ن ایتصادی که با مطالعه این مجمقعه اند از مؤدیان مالیاتی و فعاال خاص کتاب که عبارت

تقانند تا حدود زیادی از حققق خقد مطلع شقند و همچنین یضات، وکال و مشـاورین  می

 این راستا و برای کمک به مؤدیان به دنبال یک مرجع خقب هستند. حققیی که در

طقر خالصه در بخـ    یم که بهاهاب را در ش  بخ  تدوین نمقددر همین راستا کت

اول، کلیات مالیات و آیین دادرسی مالیاتی، در بخـ  دوم، حقـقق مؤدیـان مالیـاتی، در     

هـا، در   هـا و بخشـقدگی   بخ  سقم، مسئقلیت ممی ان مالیاتی، در بخ  چهارم، معافیت

ای از آرای  بخـ  ششـم، نمقنـه    ای از آراء شقرای عالی مالیـاتی و در  بخ  پنجم، نمقنه

 دیقان عدالت اداری آورده شده است.

معـادن و کشـاورزی    صـنایع،  دانیم از مجمقعه اتاق بازرگانی، خقد الزم می در آخر بر

 .کرمان کمال تشکر را داشته باشیم

 

محسن سلطانی نژاد               ميرکمانداری ليدا




