
 حقیقی و حقوقی هاي مالیاتی مؤدیان نحوه رسیدگی به اظهارنامه

 )هاي مستقیمقانون مالیات 97ماده (موضوع 
 

اشــخاص حقیقی و حقوقی که مکلف به تســلیم    ؛ درآمد مشــمول مالیات قانون مالیاتهاي مســتقیم  106و  97د وامبر اســاس  
ــتناد اظهارنامه مالیاتی که با رعایت  اظهارنامه مالیاتی می ــند، به اس ــاس  و ارائه مقررات مربوط تنظیم قوانین و باش ــده و بر اس ش

   شد.خواهد تعیین ، فته باشداطالعات موجود در پایگاههاي اطالعاتی سازمان امور مالیاتی کشور مورد تائید قرار گر
شور می    سی   اتی دریافتی را بدون هاي مالیتواند اظهارنامهسازمان امور مالیاتی ک سابر صرفاً تعدادي از آنها را که بر  ح ؛ قبول و 

 مورد رسیدگی قرار دهد.  نماید،می و یا بطور نمونه انتخاب تعیین شده هاياساس معیارها و شاخص
 توجه به نکات ذیل ضروري است: ؛مورددر این 
 سبت به تهیه     نماینداز ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداري ان دیؤم چنانچه سازمان امور مالیاتی ن  ،

مدها،  آ( اطالعات فروش و در مؤدیان در پایگاه اطالعاتی مربوط اطالعات اقتصاديفعالیت یا  اظهارنامه مالیاتی برآوردي براساس
 . نمایدمطالبه می ،برگ تشخیص مالیاترا با صدور مالیات متعلق  و اماقد معافیت ها و ...) ،هاهزینه

 همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز  به  عدم ارائه ترازنامه و یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خالصه درآمد و هزینه
 مطابق مقررات  تسلیم اظهارنامه مالیاتی به منزله ،مذکورصورت هاي مالی اي دي و هزینهآما و اقالم درهبخش تمامیدر مبلغ صفر 

 .شودمینلقی ت
  هاي ) قانون مالیات100موضوع تبصره ماده (تعیین مالیات مقطوع (مربوط به  فرمتکمیل و ارسال صاحبان مشاغلی که نسبت به براي

اظهارنامه برآوردي باشند، نمی این مقررات استفاده از تسهیالت مشمولمربوط، مقررات بر اساس لیکن اند نمودهاقدام  )مستقیم
 .خواهد شدتهیه و مالیات مربوط مطالبه 

 بایست همزمان با تسلیم معترض باشند، می ،به موجب اظهارنامه برآورديصادره نسبت به برگ تشخیص مؤدیان مالیاتی  چنانچه
به اداره امور مالیاتی مربوط  خود واقعی اقتصادي اظهارنامه مالیاتی منطبق با فعالیتنسبت به ارائه مقررات با مطابق اعتراض خود، 

  بود. در مراجع مختلف حل اختالف مالیاتی قابل رسیدگی نخواهد ایشان، اعتراض در غیر اینصورتاقدام نمایند. 

 
 
 


