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الف – راَىمای تکمیل فرم شکایت :
* لغلاً كشم هشتَط تِ شٌایت سا تا خظ خَاًا ٍ ٍاضح ٍ دهین تٌویل كشهاییذ .
 -1صفحٍ ايل مشخصات مًدی مالیاتی:
 هواتل ًام هَدی هالیاتی  ،اشخاص حویوی ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍشواسُ هلی ٍ اشخاص حوَهی ًام ًاهل  ،شواسُ ثثت ششًت ٍشواسُ اهتظادی(اشخاص حویوی ٍ حوَهی) ٍ ًام اداسُ ًل ٍ شْشستاى خَد سا دسج ًواییذ .
 شواسُ ٍ تاسیخ ثثت دكتش دتیشخاًِ شَسای ػالی هالیاتی ٍ شواسُ پشًٍذُ شَسا ضشٍست ًذاشتِ ٍ ایي هسوت ّا تِ ٍسیلِ دتیشخاًِ شوَسای ػوالی هالیواتیتٌویل هی شَد .
 -2صفحٍ ديم قسمت مشخصات مًدی  /مًدیان:
 ششًت ّا پس اص رًش ًام ًاهل  ،شواسُ ٍ تاسیخ ثثت ٍ هحل ثثت ششًت دس اداسُ ثثت ششًتْا ٍ دس هسوت ًَع شخض حوَهی ًَ ،ع شوشًت هاًٌوذسْاهی یا تضاهٌی ٍ ...هَضَع هادُ  20هاًَى تجاست سا دسج ًوایٌذ .
 سایش اًَاع اشخاص حوَهی پس اص دسج ًام ًاهل هَسسِ ٍ ًَع شخض حوَهی حسة هَسد شوواسُ ٍ تواسیخ ٍ هحول ثثوت اساسوٌاهِ دس هشقوغ هواًًَیریشتظ ٍ یا ػٌَاى هاًَى ایجاد هَسسِ ٍ تاسیخ تظَیة آى سا  ،رًش ًوایٌذ .
 اشخاص حوَهی دس هسوت ًشاًی  ،هحل هشتَط تِ آخشیي تـییشات اهاهتگاُ هاًًَی سا دسج ًوایٌذ .ضوٌاً تسلین سٍصًاهِ سسووی هشتَعوِ ّووشاُ هوذاسىشٌایت ضشٍسی هی تاشذ.
 اشخاص حوَهی هشخظات شخض یا اشخاص طاحة اهضای هجاص اسٌاد تؼْذآٍس سا تش اساس آخشیي تـییشات سٍصًاهِ سسوی دسهسوت هشتَعوِ دسجًوایٌذ .تسلین تظَیش سٍصًاهِ سسوی هشتَعِ ّوشاُ كشم شٌایت ضشٍسی هی تاشذ .
 اشخاص حویوی ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ شواسُ هلی خَد سا دس هحل تؼییي شذُ تِ عَس دهین دسج ٍ دس طَستی ًِ شوشیي یوا شوشًاآ آًْوا ًیوض شوٌایتداشتِ تاشٌذ دس سدیق ّای ریل آى ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ شواسُ هلی ششًاآ سا ًیض دسج ًوایٌذ .
 چٌاًچِ تؼذاد ششًاآ تیشتش اص سدیلْای قذٍل هشخظات ٍ ًشاًی ایشاى تاشذ هشخظات ٍ ًشاًی ششًاآ سا تِ ّواى تشتیة دس یي تشٍ قذاگاًِ دسجٍ ضویوِ ًوایٌذ .
 دسخظَص ششًتْای هٌحلِ ًشاًی هحل تظلیِ ٍ ًام ٍ ًام خاًَادگی هوذیش یوا هوذیشاى تظولیِ توش اسواس هوذاسى هؼتثوش (دٍسوال اص تواسیخ اًتشواس آىدسسٍصًاهِ ًگزشتِ تاشذ ) دسج گشدد .
 دسهَسد هالیات تش اسث ٍ ،ساث شاًی ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ شواسُ هلی خَد سا دس تٌذدٍم كشم شٌایت ٍ سدیق ّوای ریول آى دسج ٍ دس طوَستی ًوِتؼذاد ٍساث شاًی تیشتش تاشذ تِ تشتیة تٌذ كَم ػول ًوایٌذ .
 اشخاص حویوی ًِ داسای هحل ثاتت تشای شـل خَد هی تاشٌذ دسج ًشاًی هحل كؼالیت آًْا الضاهی است  .دس هَسد اشخاص حویووی كاهوذ هحول ثاتوتتشای شـل ٍ ّوچٌیي سایش اشخاص حویوی ًسثت تِ سایش هالیات ّا ( اهالى – اتلاهی ٍ  )....دسج ًشاًی هحل سًٌَت الضاهی است .
 -3صفحٍ سًم فرم شکایت:
 دسطَستیٌِ ًٍیل هَدی یا هَدیاى هالیاتی تِ تٌظین كشم شٌایت ٍ تسلین آى اص عشف هًَل هثادست هی ًوایذ اعالػوات هشتوَط توِ خوَد سا دسهسووتهشخض شذُ دس تشٍ تٌویل ًوایذ ٍ دس طَستی ًِ هثالً حن توثش هَضَع تٌذ (د) هادُ  103هاًَى هالیات ّای هستوین سا پشداخت ًٌوَدُ است تا هشاقؼِ

تِ ٍاحذ هال یاتی ریشتظ ٍ هحاسثِ ٍ پشداخت حن توثش هشتَط تِ حن الًَالِ  ،هثلؾ حن توثش ٍ شواسُ هثض تاًٌی پشداخت  ،هٌثغ هالیاتی ،ػولٌوشد دٍسُ ،

اداسُ ًل اهَس هالیاتی  ،شْشستاى هشتَعِ سا ًیض دس آى هسوت دسج ًوایذ ( .تسلین تظَیش ًٍالت ًاهِ هشتَعِ تاًضوام تظَیش هوثض تواًٌی پشداخوت حون
توثش هَضَع تٌذ( د ) هادُ  103هاًَى هالیاتْای هستوین ٌّگام تسلین كشم شٌایت ضشٍسی هی تاشذ .
سئیس اهَس هالیاتی دسهسوت هشخظات  ،اعالػات هشتَط تِ هشخظات خَد ساتٌویل ًوایذ  ،لزا هَدیاى هحتشم هالیاتی ایي هسوت سا تٌویل ًٌوایٌذ .
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 دس هسوت هشخظات سای یا آسای ّیات حل اختالف هالیاتی ،شواسُ ٍ تاسیخ طذٍس ٍ تاسیخ اتالؽ سای ّیات حل اختالف هالیاتی هَسد شٌایت هوَسدًیاص تَدُ تٌاتشایي هَدی یا هَدیاى هحتشم هالیاتی هشخظات آى سا دس هسوت تؼییي شذُ پائیي طلحِ سَم تشٍ شٌایت رًش ًوایٌذ .
چٌاًچِ آساآ هَسد شٌایت هتؼذد تَدُ ٍ هحل تؼییي شذُ تشای دسج هشخظات آًْا ًاكی ًثاشذ دس ایي طوَست هَدیواى هحتوشم هالیواتی هشخظوات آساآ
هَسدًظش خَد سا تِ تشتیة هٌذسج دس كشم شٌایت ،سٍی یي تشٍ قذاگاًِ دسج ٍ تِ ضویوِ كشم شٌایت تسلین ًوایٌذ.
 -4صفحٍ چُارم قسمت شرح شکایت:
 هَدیاى هحتشم هالیاتی ًِ اهٌاى تایپ سا داسًذ ،هی تَاًٌذ ششح شٌایت سا دس كشم شٌایت تایپ ٍ دس ؿیشایٌظَست سؼی ًوایٌوذ ًوِ شوشح شوٌایت تواخظ خَاًا ٍ ٍاضح دسج شَد.
ً -ظشتِ ایٌٌِ هغاتن هوشسات هاًًَی ،شؼة شَسای ػالی هالیاتی بذين يريد ي رسیذگی بٍ ماَیت شکایت موًدی ا ممهوٍ میو ان مالیوات

می ان درآمذ مشمًل مالیات یادی مالیات ي  ...طشكا" اص لحاػ رعایت تشریفات ي کامل بًدن رسیذگی َای قاوًوی ّیوات ّوای حول

اختالف هالیاتی ٍ هغاتوت مًارد شکایت با قًاویه مالیاتی ،تِ شٌایت ٍاطل شذُ سسیذگی ٍ سای هوتضی طادس هی ًوایٌذ ،تٌاتشایي دس هتي شٌایت
حتی االهٌاى اص رًش هَاسد هاَّی پشّیض ٍ دالئل ٍ هستٌذات هاًًَی هشتَط تِ ًوض سسیذگی ٍ ًوض هوشسات هاًًَی تَسظ ّیات حل اختالف هالیاتی سا
دسج ًوایٌذ.
 چٌاًچِ دس هَاسد خاص ٍ استثٌائی طلحِ  4تشای اًؼٌاس دالیل ٍ تَضیح هَاسد شٌایت ًاكی ًثاشذ هَدیاى هحتشم هالیاتی هی تَاًٌذ تویِ شٌایت سا دستشٍ قذاگاًِ دسج ٍ تِ كشم شٌایت ضویوِ ًوایٌذ.
 اشخاص حویوی پائیي طلحِ  4سا تا رًش ًام ٍ ًام خاًَادگی خَد اهضاآ ًوایٌذ ٍ دس طَستی ًِ تؼذاد هَدیاى تیش اص یي ًلش تاشٌذّ ،شیي اص آًاى توارًش ًام ٍ ًام خاًَادگی ریل طلحِ سا اهضاآ ًوایٌذ.
 دس هَسد اشخاص حوَهی ،طاحثاى اهضاآ هجاص ٍ اسٌاد تؼْذآٍس تشاساس سٍصًاهِ سسوی ضوي دسج وام ي وام خاوًادگی ٍ سمت خَد تِ عَس خَاًاریل ششح شٌایت سا اهضاآ ٍ سپس هوَْس تِ هْش اشخاص حوَهی ًوایٌذ.
 دسخظَص ششًتْای هٌحلِ هذیش  /هذیشاى تظلیِ هجاص تشاساس هذاسى هذیشیت تظلیِ هجاص (دٍ سال اص تاسیخ اًتشاس آى دس سٍصًاهِ ًگزشوتِ تاشوذ)ضوي دسج ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ سوت خَد تِ طَست خَاًا ریل ششح شٌایت سا اهضاآ ًوایٌذ.
ب -مذارک مًردویا کٍ مًدیان محترم مالیاتی َمراٌ فرم شکایت بٍ دبیرخاوٍ شًرای عالی مالیاتی ال ام بٍ تسهیم آن خًاَىذ داشت:

 -1تظَیش ٍاضح پشت ٍ سٍی تشٍ سای ّیات حل اختالف هالیاتی هَسد شٌایت ًِ ،تاسیخ اتالؽ آى هشخض تاشذ.
 -2اگش كشم شٌایت تِ ٍسیلِ ًٍیل یا ًوایٌذُ هَدی تٌظین هی شَد ،تظَیش ًٍالت ًاهِ ٍ تظَیش هثض تاًٌی پشداخت حن توثش هشتَط توِ حون الًَالوِ
(هَضَع تٌذ (د) هادُ  103هاًَى هالیاتْای هستوین) ٍ دس طَستی ًِ كشم شٌایت اصسَی شخظی تِ قض ًٍیل توِ ًوایٌوذگی اصعوشف هوَدی تسولین
هی شَد ( هاًٌذ هینٍ -لی ٍ  ، ) ...هذاسى هشتَط تِ طالحیت ٍی تشای تسلین كشم شٌایت الضاهی است.
 -3تظَیش ٍاضح سٍصًاهِ سسوی هتضوي ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ سوت طاحثاى اهضای هجاص ٍ اسٌاد تؼْذآٍس اشخاص حوَهی.
 -4تظَیش ٍاضح سٍصًاهِ سسوی هذاسى هذیش یا هذیشاى تظلیِ هؼتثش (تیش اص دٍ سال اص تاسیخ اًتشاس آى دس سٍصًاهِ ًگزشتِ تاشذ).
 -5سایش اسٌاد ٍ هذاسى هشتثظ تا هَضَع شٌایت ًِ تِ ًظش هَدی ضشٍسی هی تاشذ .هَدیاى هحتشم هالیاتیًَ ،ع هذاسًی سا ًِ تِ ششح تٌوذّای كوَم
ضویوِ كشم شٌایت تسلین هی ًوایٌذ دس ریل طلحِ  4دس هحل تؼییي شذُ دسج ًوایٌذ.
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ج – یادآيری وکات مُم :
 -1هَدیاى هحتشم هالیاتی هی تَاًٌذ شٌایت خَد سا اص آساآ هغؼی ّیات ّای حل اختالف هالیاتی حضَسا" تسلین یا اص عشیون پسوت سلاسشوی یوا پسوت
پیشتاص تِ ًشاًی  :تْشاى – هیذاى اسى  -خیاتاى داٍس – ساصهاى اهَس هالیاتی ًشَس – ًذ پستی 11149-43661شَسای ػالی هالیاتی اسسال ًوایٌذ.
 -2هَدیاى هحتشم هالیاتی دس طَستی ًِ شٌایت خَد سا اص عشین پست اسسال هی ًوایٌذ سسیذ اداسُ پست سا تا طذٍس ٍ اتوالؽ سای شوؼة شوَسای ػوالی
هالیاتی ًگْذاسی ًوایٌذ.
 -3هَدیاًی ًِ شٌایت خَد سا تِ ٍسیلِ اداسُ پست اسسال هی ًوایٌذ هی تَاًٌذ اص عشین تللي دتیشخاًِ شَسای ػالی هالیاتی توِ شوواسُ  33967340تواسیخ
ثثت شٌایت سا دسیاكت ًوایٌذ.
 -4هَدیاًی ًِ شٌایت خَد سا حضَسا" تسلین دتیشخاًِ شَسای ػالی هالیاتی هی ًوایٌذ شواسُ ٍ تاسیخ ثثت شٌایت سا اص دتیشخاًِ دسیاكت ًوایٌذ.
 -5دسطَستی ًِ هثل اص طذٍس سای شؼة شَسای ػالی هالیاتی ًشاًی ٍ سایش اعالػات هشتَط تِ هٌاتثِ ٍ تواس تا هَدیواى هحتوشم تـییوش ًوایوذ دس اسوشع
ٍهت هشاتة سا ًتثا" تِ دتیشخاًِ شَسای ػالی هالیاتی اػالم ًوائیذ تا دسطَست ًیاص  ،تواس تا شوا هیسش تاشذ.
 -6دسطَست ًیاص تِ پیگیشی قشیاى شٌایت خَد هی تَاًیذ حضَسا" ٍ یا اص عشین شواسُ  33967340توا دتیشخاًوِ شوَسای ػوالی هالیواتی توواس حاطول
ًوائیذ.
 -7چٌاًچِ تِ ّشػلتی اص عشح هَضَع شٌایت خَد هٌظشف شذیذ لغلا" دس اسشع ٍهت اًظشاف خَد سا تا ػغق تِ شواسُ ٍ تواسیخ ثثوت كوشم شوٌایت ،
ًتثا" تِ دتیشخاًِ شَسای ػالی هالیاتی تسلین ًواییذ تا تِ لحاػ تسشیغ دس اًجام خَاستِ شوا پشًٍذُ هالیاتی تِ اداسُ اهَس هالیاتی هشتَط اػادُ شَد .دس ؿیوش
ایي طَست چٌاًچِ شٌایت اص آساآ ّیاتْای تجذیذ ًظش اص عشف شَسای ػالی هالیاتی هشدٍد اػالم شَد تشای ّش هشحلِ هؼادل یوي دسطوذ( )%1تلواٍت
هالیات هَضَع سای هَسد شٌایت ٍ هالیات اتشاصی هَدی دس اظْاسًاهِ تسلیوی دس اقشای حٌن تثظشُ  6هادُ247م.م.مّ .ضیٌِ سسیذگی تؼلون هوی گیوشد
ًِ هَدی هٌلق تِ پشداخت آى خَاّذ تَد.
 -8چَى سسیذگی تِ شٌایت شوا هستلضم آگاّی شؼة شَسا اص هشخظات دهین هَدی ٍ هشخظوات سای ّیوات حول اخوتالف هالیواتی هوَسد شوٌایت ٍ
ّوچٌیي دالئل سٍشي ٍ گَیای شوا هثٌی تش ًوض سسیذگی یا ًوض هوشسات هاًًَی تِ ٍسیلِ ّیات حل اختالف هالیاتی هی تاشذ كشم شٌایت تِ طوَستی
تٌظین ٍ دس دستشس شوا هشاس گشكتِ تا تسْیالت ًاكی تشای تسشیغ دس سسیذگی ٍ طذٍس سای شَسا كشاّن شَد تٌاتشایي كشم شوٌایت سا هغواتن ایوي توشٍ
ساٌّوا تٌویل ٍ هٌضن تِ هذاسى الصم اسائِ ًوائیذ ًِ شٌایت شوا دس ًَتت سسیذگی ٍ طذٍس سای شؼثِ هشاس گیشد .توذیْی اسوت پوس اص سسویذگی دٍ
ًسخِ سای طادسُ شؼثِ شَسا ّ ،وشاُ تا پشًٍذُ هالیاتی تِ اداسُ اهَس هالیاتی هشتَط اػادُ هی شَد تا سای طادسُ سا تِ هَدیاى هحتشم اتالؽ ًوایٌذ.
چٌاًچِ كشم شٌایت ٍاطلِ تِ دتیشخاًِ شَسای ػالی هالیاتی ًاهض تٌظین شذُ یا كاهذ اعالػات ًاكی ٍ یا هذاسى الصم تاشذ تِ عَسی ًِ تشسسی شٌایت
ٍاطلِ سا هشٌل یا ًاهوٌي ًوایذ هشاتة تِ اعالع هَدیاى هحتشم هالیاتی خَاّذ سسیذ.
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 -5مقررات قاوًوی مربًط بٍ ياخًاَی ا آراء قطعی َیات َای حل اختالف مالیاتی :
مادٌ  : 252هَدی یا اداسُ اهَس هالیاتی هی تَاًٌذ ظشف یي هاُ اص تاسیخ اتالؽ سای هغؼی ّیات حل اختالف هالیاتی  ،توِ اسوتٌاد ػوذم سػایوت هوَاًیي ٍ
هوشسات هَضَػِ یا ًوض سسیذگی  ،تا اػالم دالیل ًاكی تِ شَسای ػالی هالیاتی شٌایت ٍ ًوض سای تجذیذ سسیذگی سا دسخَاست ًٌٌذ.
مادٌ ّ : 256شگاُ اص عشف هَدی یا اداسُ اهَس هالیاتی شٌایتی دس هَػذ هوشس اص سای هغؼی ّیات حل اختالف هالیاتی ٍاطل شَد ًِ ضوي آى توا اهاهوِ
دالیل ٍ اسائِ اسٌاد ٍهذاسى طشاحتا" یا تلَیحا" ادػای ًوض هَاًیي ٍ هوشسات هَضَػِ یا ادػای ًوض سسیذگی شذُ تاشذ  ،سئیس شَسای ػالی هالیاتی
شٌایت سا قْت سسیذگی تِ یٌی اص شؼة هشتَط اسقاع خَاّذ ًوَد.
شؼثِ هضتَس هَظق است تذٍى ٍسٍد تِ هاّیت اهش طشكا" اص لحاػ سػایت تششیلات ٍ ًاهول توَدى سسویذگی ّوای هواًًَی ٍ هغاتووت هوَسد توا هوَاًیي ٍ
هوشسات هَضَػِ تِ هَضَع سسیذگی ٍ هستٌذا" تِ قْات ٍ اسثاب ٍ دالیل هاًًَی سای هوتضی تش ًوض آسای ّیات ّای حل اخوتالف هالیواتی ٍ یوا سد
شٌایت هضتَس طادس ًوایذ  ،سای شؼثِ تا اًثشیت هٌاط اػتثاس است ٍ ًظش اهلیت تایذ دس هتي سای هیذ گشدد.
مادٌ  : 257دس هَاسدی ًِ سای هَسد شٌایت اص عشف شؼثِ ًوض هی گشدد پشًٍ ذُ اهش قْت سسیذگی هجوذد توِ ّیوات حول اخوتالف هالیواتی دیگوش
اسقاع خَاّذ شذ ٍ دسطَستی ًِ دس آى هحل یي ّیات تیشتش ًثاشذ تِ ّیات حل اختالف هالیاتی ًضدیي تشیي شْشی ًِ تا هحول هضتوَس دس هحوذٍدُ
یي استاى تاشذ اسقاع هی شَد  .هشقغ هضتَس هجذدا" تِ هَضَع اختالف هالیاتی تش ع ثن كظل سَم ایي تاب ٍ تا سػایت ًظش شؼثِ شوَسای ػوالی هالیواتی
سسیذگی ٍ سای هوتضی هی دّذ  .سایی ًِ تذیي تشتیة طادس هی شَد هغؼی ٍ الصم االقشا است.
حٌن ایي هادُ دس هَاسدی ًِ آسای طادسُ اص ّیاتْای حل اختالف هالیاتی تَسظ دیَاى ػذالت اداسی ًوض هی گشدد ًیض قاسی خَاّذ تَد.
تبصرٌ – دس هَاسدی ًِ سای ّیات ّای حل اختالف هالیاتی ًوض هوی شوَد شوَسای ػوالی هالیواتی هَظوق اسوت یوي ًسوخِ اص سای ّیوات سا توشای
سسیذگی ًضد دادستاى اًتظاهی هالیاتی اسسال داسد تا دسطَست احشاص تخلق اهذام تِ تؼویة ًوایذ.
مادٌ ّ : 252شگاُ شٌایت اص سای ّیات حل اخ تالف هالیاتی اص عشف هَدی تِ ػول آهذُ تاشذ ٍ هَدی تِ هیضاى هالیات هَسد سای ٍقِ ًوذ یوا تضوویي
تاًٌی تسپشد ٍ یا ٍثیوِ هلٌی هؼشكی ًٌذ یا ضاهي هؼتثش ًِ اػثتاس ضاهي هَسد هثَل اداسُ اهَس هالیاتی تاشذ  ،هؼشكی ًوایذ سای ّیات تا طذٍس سای شَسای
ػالی هالیاتی هَهَف االقشا هی هاًذ.

