لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ
الْکِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط
«سوره حدید ،آیه »25

حقوق مؤدیان مالیاتی در امر دادرسی عادالنه

گردآوری:
ليدا ميركمانداري ،محسن سلطانينژاد

- 1360 ,Ak¼§ ,ºnAk¯Bªo¼« :

³wB®{ow
ºjAjnAo ¬A±®î
. ³¯¿jBÇî »ÇwnjAj oÇ«A nj »UB¼§BÇ« ¬B½jÆ« *±+e : n°Ck½kQ ¨B¯ ° ¬A±®î
*BÇUA (S½BªÇe BÇM) jAs¯»¯B3¦Çw vdÇ« ,ºnAk¯Bªo¼« Ak¼§ :¬B£k¯n°Cjo£
¬B«o ¬BTwA ¥ ºoTv£jAj ,¬B«o ºpn°Bz ° ¬jBí« ,é½B®æ ,»¯B£npBM
1399 ,¬Aq¼« oz¯ :¬Ao´U:
oz¯ RB~hz«
/| 304 : ºoµBH RB~hz«
978-622-212-118-1:
ðMB{
BP¼K : »v½±¯Swo´ S¼í °
u½±¯o½p Rn±æ ³M ¼®`ªµ ;300 - 299 :³«B®MBT :
S{AjjB½
¬Ao½A -- RAno+« ° ¼¯A± -- RB¼§B« :
P±Q±«
Taxatin -- Law and legislation-- Iran :
P±Q±«
- 1372 ,vd« ,jAs¯»¯B3¦w :
²j°qKA ³wB®{
¬B«o ºpn°Bz ° ¬jBí« ,é½B®æ ,»¯B£npBM *BUA :
²j°qKA ³wB®{
/¬B«o ¬BTwA ¥ ºoTv£jAj /ºoTv£jAj RnAp° /¬Ao½A :
²j°qA ³wB®{
KMH 3573 :
²o¢® ºk®M²jn
343.55052 :
»½±½j ºk®M²jn
6138934 : »¦«»wB®zMBT ²nBª{
Iran. Laws, etc ¨BñeA ° ¼¯A± /¬Ao½A :

p±\« miA ¬°kM oYA ½A pA (///° »ñ¼¯°oTñ§A ¥½B ,»P ,NBa pA ©îA) o¼XñU ³¯±£oµ
/jnAj »¯±¯B* jo¢¼Q ° ²j±M ¬±¯B* .Ài o{B¯ pA
/k¼µj 1À2A ¥½l ºBµ5¦U ²nBª{ ³M An jnA±« ,²kµBz« Rn±æ nj H5<§

1310
¬Aq¼« oz¯
¬B«o ºpn°Bz ° ¬jBí« ,é½B®æ ,»¯B£npBM BUA (S½Bªe BM)
°
¬B«o ¬BTwA ¥ ºoTv£jAj

³¯¿jBî »wnjAj o«A nj »UB¼§B« ¬B½jÆ« ±e
jAs¯»¯B(¦w vd« ,ºnAk¯Bª o¼« Ak¼§
ºkµAp ³¯Apo :k¦] bAo ° »½AnC ³dæ

1399 ¬BTvMBU :¤°A NBa
¬B«±U 50000:Sª¼5
³hv¯ 1000 :¬B£nBª{
978-622-212-118-1 :ðMB{

62 ÀQ ,o´z«oi ¬BMB¼i ,»§Bª{ ºjn°o´w ¬BMB¼i :ºqo« oT j
88349530 Ç 88349529 Ç 88544124 Ç 88549131 1¦U

66467770 1¦U ,83 ÀQ ,ºpAnoh f ºAkTMA ,¬Ao´U ²B¢z¯Aj »¦æA Jnj º°oM°n ,JÀ<¯A f :ºqo« ²B¢{°o

www.mizan-law.ir :S½Bw J° mizannasher@yahoo.com :»ñ¼¯°oTñ§A SvQ
t.me/nashremizan :¨Ao¢¦U ¤B¯B
nashremizan :¨Ao£BTv®½A

فهرست مطالب
پیشگفتار 11 ..............................................................................................
سخن نخست ـ رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی کرمان 12 ..........................
مقدمه ـ رئـیس مرکـ داوری و مشـاور حقـقیی اتـاق بازرگـانی ،صـنایع ،معـادن و کشـاورزی
کرمان 13 ..........................................................................................................
مقدمه ـ عضق هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیقن بانک ،بیمه و مالیات اتاق بازرگانی ،صـنایع،
معادن و کشاورزی کرمان 14 ..................................................................................
منشقر حققق مؤدیان مالیاتی 17 .......................................................................
بخش اول ـ كليات ماليات و آیين دادرسي مالياتي19 .................
فصل اول ـ کليات ماليات و مفاهيم آن 20 ...........................................................
گفتار اول :تعریف مالیات 20 ........................................................................
گفتار دوم :عقامل تعیین می ان مالیات 20 ........................................................
گفتار سقم :انقاع مالیات 21 .........................................................................
فصل دوم ـ آیين دادرسی مالياتی 27 ................................................................
گفتار اول :طرق عادی دادرسی مالیاتی 28 .......................................................
گفتار دوم :طرق فققالعاده دادرسی مالیاتی 36 ..................................................
گفتار سقم :دیقان عدالت اداری 39 ................................................................
گفتار چهارم :آراء صادره از هیئتهای حل اختالف مالیاتی 66 ................................
گفتار پنجم :دادرسی انتظامی مالیاتی 71 .........................................................
گفتار ششم :مشکالت و مقانع آیین دادرسی مالیاتی در ایران 79 .............................

  6حقوق مؤدیان مالياتی در امر دادرسی عادالنه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بخش دوم ـ حقوق مؤدیان مالياتي 83 ....................................
فصل اول ـ حقوق مؤدیان مالياتی در ارتباط با اداره مالياتی 86 ..................................
فصل دوم ـ حقوق مؤدیان مالياتی در ارتباط با مراجع حل اختالف مالياتی 106 ...............
بخش سوم ـ مسئوليت مميزان مالياتي 113 ...............................
فصل اول ـ مسئوليت کيفری مأموران مالياتی 115 .................................................
گفتار اول :مسئقلیت کیفری مأمقران مالیاتی در یقانین ج ایی 115 ..........................
گفتار دوم :مسئقلیت کیفری مأمقران مالیاتی در یقانین مالیاتی 129 ........................
فصل دوم ـ مسئوليت مدنی مأموران مالياتی 131 ..................................................
گفتار اول :مسئقلیت مدنی مأمقران مالیاتی در یانقن مسئقلیت مدنی 131 ..................
گفتار دوم :مسئقلیت مدنی مأمقران مالیاتی در یانقن مالیاتهای مستقیم 132 .................
فصل سوم ـ مسئوليت اداری یا انتظامی مأموران مالياتی 134 ....................................
بخش چهارم ـ معافيتها و بخشودگيها 139 ............................
فصل اول ـ مواد مرتبط در قانون مالياتهای مستقيم 140 ........................................
فصل دوم ـ بخشنامهها ،تصویبنامهها ،آیيننامهها و دیگر قوانين مرتبط 154 ................
بخشنامه سازمان امقر مالیاتی راجع به معافیت مالیاتی شرکتهای حملونقل بینالمللـی
(شماره ،656 :تاریخ154 ........................................................ )1387/01/14 :
تصقیب نامه /198827ت  46008ک مقرخ  90/10/10هیئت وزیران (معافیت مالیـات بـر
درآمد واحدهای تقلیدی فناوری اطالعات) 156 .................................................
خالصـه عملیـات مقضــقع مــاده  17آیــیننامـه تحریـر دفــاتر (شــماره ،52509 :مــقرخ:
157 ....................................................................................... )86/6/10
آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه مقضقع بند  9ماده  148اصالحی یانقن مالیات های
مستقیم مصقب 158 ............................................................... 1380/11/27
در مقرد سقف بخشقدگی جرائم و تقسیط برای اشخاص حقیقی و حققیی 159 ............
بخشنامه در مقرد استرداد مالیاتهای اضافی 160 ..............................................
معافیت مالیاتی اشخاصی که ایامتگاه آنها در مناطق آزاد یرار داشته 162 .................

فهرست مطالب 7 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صادرات کلیه کاالها و خدمات ازجمله خدمات فنی و مهندسی بدون هیچ ییـد و شـرطی
در طقل برنامه سقم معاف از مالیات میباشد 164 ...............................................
آیین نامه اجرایی ماده  138یـانقن برنامـه سـقم تقسـعه ایتصـادی ،اجتمـاعی و فرهنگـی
جمهقری اسالمی ایران در خصـقص معافیـت سـازندگان خصقصـی و تعـاونی واحـدهای
مسکقنی از پرداخت اولین نقل و انتقال امالک 165 .............................................
کسر ایساط تسهیالت مسکن درآمد مشمقل مالیات 167 ......................................
آییننامه اجرائی ماده  17یانقن حداکثر استفاده از تقان تقلیدی … (معافیـت پـن سـاله
مالیاتی مشروط برای بنگاههای ایتصادی) 168 ..................................................
ماده  17یانقن حداکثر استفاده از تقان تقلیدی و خدماتی 169 ...............................
در تأمین نیازهـای کشـقر و تققیـت آنهـا در امـر صـادرات و اصـال مـاده  104یـانقن
مالیاتهای مستقیم 169 ............................................................................
آیین نامه اجرایی ماده  17یانقن حداکثر اسـتفاده از تـقان تقلیـدی و خـدماتی در تـأمین
نیازهای کشقر و تققیت آنهـا در امـر صـادرات و اصـال مـاده  104یـانقن مالیـاتهـای
مستقیم مصقب  1391مقضقع مصقبه شماره /90836ت  48793هـ مــقرخ 1392/4/18
هیئت مـحـترم وزیران 170 ........................................................................
نحقه محاسبه مالیات شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی 174 .............................
بقاء بخشنامه  16655در مقرد اشخاص حققیی خارجی 179 ..................................
احکام مالیاتی مندرج در یانقن برنامه پنجم تقسعه اجتماعی -ایتصادی یابل اجرا از سـال
 1390تا پایان سال 181 ................................................................... 1394
احکام مالیاتی مندرج در یانقن برنامه چهارم تقسعه 186 .......................................
بخشنامه احکام مالیاتی یانقن اصال مـقادی از یـانقن برنامـه چهـارم تقسـعه ایتصـادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهقری اسالمی ایران و اجـرای سیاسـتهـای کلـی اصـل چهـل و
چهارم 189 ............................................................................................
مــقادی از یــانقن تقســعه اب ارهــا و نهادهــای مــالی جدی ـد در راســتای تســهیل اجــرای
سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم یانقن اساسی مصقب 191 .................. 88/9/25
معافیت مالیاتی خدمات مهندسی یراردادهای فاینانس 193 ...................................

  8حقوق مؤدیان مالياتی در امر دادرسی عادالنه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بخشنامه سازمان امقر مالیاتی در خصقص ابالغ صقرتجلسه مقرخـه  1390/2/24هیئـت
عمقمی شقرای عالی مالیاتی در خصقص عدم تسری معافیت مالیاتی مقضقع مـقاد  132و
 138یانقن مالیات های مستقیم به مؤسسات و نهادهـای عمـقمی غیردولتـی و یـا بخـ
عمقمی غیردولتی 194 ..............................................................................
آیین نامه اجرایی یانقن حمایـت از شـرکت هـا و مؤسسـات دانـ بنیـان و تجـاریسـازی
نقآوریها و اختراعات مصقب  1391/08/21با اصالحات و الحایات بعدی195 ..............
بخشــنامه /200/20384ص مــقرخ ( 92/11/16دســتقرالعمل اجرایــی مقضــقع مــاده 22
آیین نامه اجرایی یانقن حمایـت از شـرکت هـا و مؤسسـات دانـ بنیـان و تجـاریسـازی
نقآوریها و اختراعات) 196 .........................................................................
بخشنامه  200-95-04مقرخ ( 95/1/22اصال مقررات اجرایی ماده  9یـانقن حمایـت از
شرکتها و مؤسسات دان بنیان و تجاریسازی نقآوریها و اختراعات) 197 ................
 خالصه گردش ارسال اظهارنامه مالیاتی تشقیقات و جرائم مالیاتی 198 ..................
مشققهای مالیاتی200 ...........................................................................
 جرائم مالیاتی 201 ...............................................................................
بخش پنجم ـ نمونهاي از آراء شوراي عالي مالياتي 203 ..............
انتقال ملک شرکتهای منحله 204 ...............................................................
سریفلی اشخاص حققیی 206 ......................................................................
مالیات پیمانکاری 210 ..............................................................................
مقعد تسلیم اعتراض مؤدی 212 ...................................................................
بخشقدگی جریمه مشمقل جریمه دیرکرد نی میباشد در زمان تقافق با ممی کل 215 ...
وکالت کارمندان دارایی 217 ........................................................................
رأی شــقرا( 2711 /4/30 :در مــقرد  %10بخشــقدگی مقــرر در یــانقن مالیــات تعــاون
ملی) 219 .............................................................................................
ارزیابی سهام 220 ....................................................................................
معافیت ماده 221 .............................................................................. 132
تعاونی تقلیدی روستایی 223 .......................................................................

فهرست مطالب 9 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقعد تسلیم اظهارنامه 225 .........................................................................
عدم ارائه اسناد و دفاتر 227 ........................................................................
تفسیر ما به االختالف دعاوی مالی 229 ...........................................................
رعایت نظر شقرای عالی مالیاتی در رأی همعرض 231 .........................................
نماینده هیئت حل اختالف 233 ...................................................................
عدم درخقاست مؤدی 235 .........................................................................
جای ه خقشحسابی تکلیفی 237 ...................................................................
در خصقص یانقن مناطق آزاد تجاری 239 .......................................................
غیریابل کسر بقدن درآمد رهن تصرف 240 ......................................................
معافیت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک 242 ....................................................
معافیت مدارس غیرانتفاعی ،دانشگاهها و 243 ................................................. ...
رأی نمایندگان دارایـی و دادگسـتری کـه یـبالا نسـبت بـه مقضـقعی رأی داده انـد ،رأی
محسقب نمیشقد 245 ..............................................................................
در مقرد معافیت در مناطق آزاد از مالیات انحالل ،ارث و نقلوانتقال سهام 247 ............
در مقرد درخقاست استرداد مؤدیانی که بعد از دریافت گـقاهی خـقد را مشـمقل معافیـت
ماده  70میدانند 250 ...............................................................................
در باب مهلت سه ماه جهت ابالغ برگ تشخیص ،در مقرد انحالل 253 .......................
پرداختی کشتیرانی از نظـر مالیـات تکلیفـی پرداخـت کرایـه حمـل از مبـادی خـارج از
کشقر256 .............................................................................................
معافیت واحدهای تقلیدی که به هر دلیل برای مدتی دچار ویفه گردیده است258 ....... .
نقض آرائی که مبنای یطعی شدن مالیـات و عملیـات اجرائـی بـقده ،مجـقز رفـع تقییـف
است260 ..............................................................................................
معافیت شرکتهای تعاونی تقلیدی فرش و اتحادیههای آنها 262 ...........................
تعدیل درآمد مشمقل تقسط هیئت ماده  216و تعیـین تکلیـف سـرردههـای اخذشـده از
مؤدی جهت ضمانت و رفع ممنقعالخروجی و… 263 .........................................
در خصقص سقدهای اوراق مشارکت پرداختی یبل از یانقن نحـقه انتشـار اوراق مشـارکت
در سال  76و وضعیت معافیت یا عدم معافیت سقدهای مربقطه 265 ........................

  10حقوق مؤدیان مالياتی در امر دادرسی عادالنه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در مقرد عدم تعلق مالیات سریفلی به واحدهای با کـاربری مسـکقنی کـه دارای مقیعیـت
تجاری هستند 268 ..................................................................................
صقرت جلسه مقرخ 92/8/20شقرای عالی مالیاتی به شماره  201 -36مـقرخ  92/11/2در
خصقص خسارت دریافتی ( 1/5درصد در مـاه) از مؤدیـان بابـت مبـال اضـافه پرداختـی
مقضقع تبصره ماده  242یانقن مالیاتهای مستقیم270 .......................................
بخش ششم ـ نمونهاي از آراء دیوان عدالت اداري 271 ..............
ابطال بخشنامه شماره  1386/9/12 -232/1351/81099سازمان امقر مالیـاتی کشـقر و
اعتراض به نحقه صدور برگ تشخیص مالیاتی کشقر 272 ......................................
رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات یطعی یبل از رسیدگی وصـدور رأی یطعـی از
سقی هیئت حل اخـتالف مالیـاتی مقضـقع تبصـره یـک مـاده  216یـانقن مالیـات هـای
مستقیم 279 ..........................................................................................
بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی مقضـقع مـقاد  132و  138اصـال یـانقن مالیـاتهـای
مستقیم منقط به اعالم نظر و گقاهی سازمان امقر مالیاتی نمیباشد286 ................... .
ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 1391/6/21-12392/200و بنـد اول بخشـنامه شـماره
 1391/10/10-20000/200سازمان امقر مالیاتی کشقر در مقرد مالیات تکلیفی مقضـقع
ماده 294 ........................................................................................104
منابع 299 .............................................................................................
یقانین 300 ............................................................................................

پيشگفتار
یقیناا کشف حقزههای جدید و بینرشتهای در دنیای حققق مـیتقانـد جـذابیتهـای
خاصی داشته باشد و دنیای جدیدی را به روی منطق خشک و منظم حققیی باز کند تـا
مباحثات و استدالالت حققیدانان منعطفتر و رنگی سادهتر و یابلفهمتر برای مخـاطبین
خقد داشته باشد اما در کنار تمام این م ایا باید ایرار نمقد که پا گذاشتن در عـالم علـقم
دیگر همچقن علقم حسابداری و مالی برای کسانی که سررشتهای در آن ندارند میتقانـد
مشکلزا و کاری بهغایت دشقار باشد ،فلذا از همـان ابتـدا کـه ایـده گـردآوری و تـدوین
کتابی بدین شکل در ذهنمان خطقر کرد میدانستیم که با چـال هـای زیـادی روبـهرو
خقاهیم شد اما به یاری ای د منان تقانستیم مجمقعهای را گرد آوریم که در کنار معرفـی
حققق مالیاتی ،آیین دادرسی آن ،یقانین و بخشنامهها و آراء کاربردی مرتبط با آن را بـه
صقرت ساخته و پرداخته در اختیار خقانندگان یرار میدهـد؛ بـاخخص بـرای مخاطبـان
خاص کتاب که عبارتاند از مؤدیان مالیاتی و فعاالن ایتصادی که با مطالعه این مجمقعه
می تقانند تا حدود زیادی از حققق خقد مطلع شقند و همچنین یضات ،وکال و مشـاورین
حققیی که در این راستا و برای کمک به مؤدیان به دنبال یک مرجع خقب هستند.
در همین راستا کتاب را در ش

بخ

تدوین نمقدهایم که به طقر خالصه در بخـ

اول ،کلیات مالیات و آیین دادرسی مالیاتی ،در بخـ

دوم ،حقـقق مؤدیـان مالیـاتی ،در

چهارم ،معافیتهـا و بخشـقدگیهـا ،در

بخ

سقم ،مسئقلیت ممی ان مالیاتی ،در بخ

بخ

پنجم ،نمقنه ای از آراء شقرای عالی مالیـاتی و در بخـ

ششـم ،نمقنـهای از آرای

دیقان عدالت اداری آورده شده است.
در آخر بر خقد الزم میدانیم از مجمقعه اتاق بازرگانی ،صـنایع ،معـادن و کشـاورزی
کرمان کمال تشکر را داشته باشیم.
ليدا ميرکمانداری

محسن سلطانی نژاد

