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امضاء و مهر

دفتر خدمات مالیاتی) 86-اردیبهشت(87فرم مدارك ذیل ضمیمه می با شد
مجاز   دیران صاحبان امضاءروزنامه رسمی شامل اسامی آخرین میا تصویراصل-4مشروح شکوائیه به همراه مستندات مربوط   -1
مدارك مربوط به ابطال تمبر)در صورت مراجعه وکیل(وکالتنامه تصویر یااصل -5مالیاتتشخیصبرگهاي/ تصویر برگ-2
سایر مدارك-6هیأت حل اختالف مالیاتیرايتصویر-3



یزان مالیات مشخصه، مورد اختالف باشد پرونده امر، خارج از نوبت درمراجع حل اخـتالف مالیـاتی موضـوع    چنانچه م-187تبصره یک ماده 
این قانون رسیدگی خواهد شد واگرمودي تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی وصدور راي از طرف مراجع حل اختالف داشـته باشـد باوصـول    

معـادل مبلـغ مابـه االخـتالف     ... تر از قبیل سفته ، بیمه نامه ، اوراق بهـادار، وثیقـه ملکـی و   مالیات مورد قبول مودي واخذ سپرده یا تضمین مع
.گواهی انجام معامله صادر خواهد شد

مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبـق مقـررات   -216ماده 
به شکایات مزبور به فوریت وخارج از نوبـت رسـیدگی وراي   . قابل مطالبه ووصول می باشد هیات حل اختالف مالیاتی خواهد بوداجرایی مالیاتها 
.راي صادره قطعی والزم االجرا است. صادر خواهد شد

به موقع اجرا گـذارده شـده   اکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت ،حدرمورد مالیات هاي مستقیم درصورتی که شکایت -1تبصره 
است هرگاه هیات حل اختالف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور راي به بطالن اجرائیه حسب مورد قرار رسـیدگی واقـدام الزم صـادر    

.راي صادره از هیات حل اختالف قطعی است. یانسبت به درآمد مشمول مالیات مودي رسیدگی وراي صادرخواهد کرد
مورد مالیات هاي غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجـع رسـیدگی بـه ایـن     در-2تبصره 

.شکایت نیز هیات حل اختالف مالیاتی خواهد بود وراي هیات مزبور دراین باره قطعی والزم االجرا است
بین رفته ونیز آن دسـته از مالیـات هـاي غیرمسـتقیم کـه      زت وبهاي مال قاچاق اع عایدات دولومفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موض

.طبق مقررات مخصوص به خود درمراجع خاص باید حل وفصل شود نخواهد بود
تواند ظرف سـی  شود ،چنانچه مودي نسبت به آن معترض باشد میدرمواردي که  برگ تشخیص مالیات صادر وبه مودي ابالغ می-238ماده 
االختیار خود به اداره امورمالیاتی مراجعه وبا ارائه دالیل واسناد ومدارك کتبـاً تقاضـاي رسـیدگی    از تاریخ ابالغ شخصاً یا به وسیله وکیل تامروز 

مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مودي در دفتر مربوط وظرف مهلتـی کـه بـیش از سـی روز از تـاریخ مراجعـه       . مجدد نماید 
موضوع رسیدگی ودرصورتی که دالیل واسناد ومدارك ابراز شده را براي رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست ،آن را رد ومراتب را نباشد به

ظهر برگ تشخیص درج وامضا نماید ودر صورتی که دالیل واسناد ومدارك ابرازي را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد ونظـر او مـورد قبـول    
ظهر برگ تشخیص منعکس وبه امضاي مسئول مربوط ومودي خواهد رسید وهرگاه دالیل واسناد ومدارك ابرازي مـودي  مودي قرارگیرد،مراتب

را براي رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید مراتـب را مسـتدالً درظهـر بـرگ تشـخیص مـنعکس وپرونـده امـر را بـراي          
.رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع نماید

این قانون ابالغ شده باشد ومـودي بـه   ) 208(وماده ) 203(درمواردي که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده -239ماده ره  تبص
وهمچنین درمـواردي کـه   دراین صورت .شودشرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می

اریخ ابالغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر براي رسـیدگی بـه هیـات حـل اخـتالف      مودي ظرف مهلت سی روز ازت
.گرددمالیاتی ارجاع می

مودي یا اداره امور مالیاتی میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ راي هیات حل اختالف مالیاتی ، به استناد عدم رعایـت قـوانین و   –251ماده 
.ص رسیدگی ، با اعالم دالیل کافی به شوراي عالی مالیاتی شکایت و نقص راي و تجدید رسیدگی را درخواست کنندمقررات موضوعه یا نق
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