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 مهندسین مالیاتی تکالیف
 :مقدمه

 اػضاء آگاّی سغح استواء ّذف ٍ تا  حشكِ تش هتشتة ّای هسؤٍلیت ضٌاخت ٍ هالیاتی تٌالیق ٍ ٍظایق اًجام اّویت تِ تَجِ تا

هَاًیي  اص اعالع اصػذم ًاضی احتوالی صیاًْای اص هٌظَسجلَگیشیِ ت ٍ هالیاتی تٌالیق ٍ ٍظایق اًجام تِ هشتَط هغالة اص سشی اٍلیي

 .است ضذُ تذٍیي ٍ تْیِ هالیاتی ٍ هوشسات

 
 :قانونی وظایف و تکالیف

 دس ٍ تاضذ هی هستوین هالیاتْای هاًَى 69 هادُ ب تٌذ هػادین اص هالیاتی هوشسات لحاػ تِ جٌاتؼالی ضـل :هحتشم ّوٌاس  -  1

 ًطاًی ّویي اساس تش هیثایستی ًِ گشدد هی تلوی ضوا حشكِ ای كؼالیت هحل اضتـال، پشٍاًِ پطت دس هٌذسج ًطاًی ّویي ساتغِ

 .كشهائیذ هشاجؼِ پشًٍذُ تطٌیل تشای ریشتظ هالیاتی ّای تِ حَصُ

 

 :پشًٍذُ تطٌیل تشای الصم هذاسى  -  2

 كؼالیت پشٍاًِ پطت ًطاًی هغاتن اجاسُ سٌذ یا هالٌیت سٌذ  1 – 2

 كؼالیت پشٍاًِ سٍی ٍ پطت تػَیش   2 – 2

 هلی ًاست سٍی ٍ پطت تػَیش  3 – 2

  ضٌاسٌاهِ تػَیش   4 – 2

 

 ساصهاى عشف اص هوشسات عثن تش ًِ است كشهی اظْاسًاهِ .آیٌذُ سال تیشهاُ پایاى تا حذاًثش ّشسال هالیاتی اظْاسًاهِ تسلین  -  3

 ٍ داسائیْا دسآهذ، دستاسُ اعالػاتی ًیض ٍ َّیتی اعالػات حاٍی ًِ گیشد هی هشاس هالیاتی هَدیاى اختیاس دس ٍ تْیِ ًطَس هالیاتی اهَس

 .تاضذ هی اضخاظ صیاى ٍ سَد

 دهیواً سایت ام هٌْذسی دسظساصهاى ً اص غادسُ اعالػیِ ّای تِ هیثایستی ساصهاى هحتشم اػضاء اظْاسًاهِ، تسلین اص هثل   1 – 3

اساس  تش تاضذ، ًطذُ اًجام ساصهاى ایي ٍ ًطَس اهَس هالیاتی ساصهاى هاتیي كی هالیاتی تلاّن ٍ تَاكن چٌاًچِ تا كشهَدُ تَجِ

 .ًوایٌذ خَداظْاسی تِ اهذام غادسُ ّای دستَسالؼول

 ضَد هی هَجة تلٌِ .تَد خَاّذ سالیاًِ پایِ هؼاكیت اص استلادُ ػذم هَجة تٌْا ًِ هوشس هَػذ دس اظْاسًاهِ تسلین ػذم   2 – 3

 .تَد ًخَاّذ هحتشم اػضاء تٌلغ احتواالً ًِ ًوایٌذ تؼییي ػلی الشأس عشین اص سا ًظش هَسد سال ػولٌشد هالیات هالیاتی، ّای حَصُ

 ٍ هیثاضٌذ )ّضیٌِ  دسآهذ( هطاؿل دكتش تحشیش ٍ تْیِ تِ هٌلق هستوین هالیاتْای هاًَى 69 هادُ ب تٌذ استٌاد تِ اػضاء   3 – 3

 ایي هالیات هطوَل دسآهذ تلٌِ هیطًَذ، خاسج هالیاتی ساصهاى تا تَاكن ٍ تلاّن ضوَل اص تٌْا ًِ هْن اهش ایي اًجام ػذم غَست دس

 .ضذ خَاّذ هتؼلوِ جشاین هطوَل ٍ هغالثِ ٍ هحاسثِ الشأس ػلی تغَس ًیض گشٍُ

 

 تَجِ تا ٍ ) خَداظْاسی ضشایظ عشین اص ٍیا( 69 هادُ 2 تٌذ اجشای دس هالیاتی هأهَسیي كَم، تٌذّای ضشایظ تحون غَست دس  -  4

 .ذًٌوای هی اتالؽ هؤدی تِ سا هالیات هثلؾ ٍ اهذام سسیذگی هَسد سال هالیاتی تؼییي تِ ًسثت هؤدی، هذاسى ٍ اسٌاد دكتش تِ

 

 اتالؽ، تاسیخ اص سٍص 33 هذت ظشف )الشأس ػلی سسیذگی تشاساس چِ ٍ دكاتش تِ سسیذگی تشهثٌای چِ( غادسُ تطخیع تشٍ   - 5

 حل ّیات تِ اهش پشًٍذُ هالیاتی، اهَس سئیس تا هؤدی تَاكن ػذم غَست دس ٍ تاضذ هی هالیاتی اهَس اداسُ تِ ًتثی اػتشاؼ هاتل

 .هیگشدد اسجاع تذٍی هالیاتی اختالف
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 اعویٌاى توٌظَس هالیاتی هؤدی ًِ است ضایستِ لیٌي گشدد اتالؽ هَدی تِ هیثایستی جلسِ تطٌیل هٌاى ٍ صهاى ٍ تاسیخ چِ اگش

 جلَگیشی جلسِ تطٌیل چگًَگی اص اعالع ػذم ػثاستی تِ ٍ هاًًَی اتالؽ اص تا هشاسدّذ پیگیشی هَسد سا هَضَع دادخَاّی كشآیٌذ اص

 .ضَد

 هیثایستی هالیاتی اهَس سئیس تا تَاكن جلسِ یا ٍ اختالف حل ّیأت جلسِ دس حضَس اص هثل هَدی ایٌٌِ اّویت حائض ًٌتِ   1 – 5

 گضاسش اص هالیاتْا هاًَى 239 هادُ استٌاد تا تَاًذ هی ساتغِ دسایي ٍ تاضذ داضتِ ًاهل ٍهَف هالیاتی تؼییي هثاًی تِ ًسثت

 اضاكِ ًوطِ، تـییش هتشاط، هـایشت ضذُ، اًجام ًاس تؼذاد هاًٌذ اختالكی هَاسد هٌاسة الیحِ تٌظین تا تتَاًذ تا ًوایذ تشداسی تیادداض

 تشای سا الصم گَاّی خَد هتثَع ساصهاى اص لضٍم غَست دس ٍ تطشیح سا  ...ٍ تؼذ سال تشای هثل سال دسآهذ هحاسثِ تٌشاس ٍ عثوات

 .ًوایذ اخز خَیص ادػای غحت

 ٍ رًش سا جذیذ هتشاط اظْاسًاهِ دس ٍ سال ّواى دس ضَد، هی غادس جذیذی هتون پشٍاًِ ًِ صهاى ّش دس است هوتضی     2 – 5

 هذاسى ّشگًَِ یا( هثل سال اظْاسًاهِ ٍ ًظش هَسد هلي ثثتی پالى هیذ تا ٍ تَدُ هثل سال تِ هشتَط هتشاط تویِ ًِ ًوایذ اػالم

 .ًوایذ اثثات سا هَضَع  )دیگش

 

 تاسیخ اص سٍص 23 هذت ظشف هیتَاًذ هؤدی دكاػیِ، الیحِ تِ تَجِ ػذم ٍ هالیاتی اختالف حل ّیات دس پشًٍذُ عشح غَست دس   - 6

  ایٌٌِ تش هطشٍط ًوایذ، تسلین ریشتظ هالیاتی اهَس اداسُ تِ سا خَد هجذد اػتشاؼ اختالف، حل ّیأت سأی اتالؽ

 .تاضذ ًوَدُ پشداخت سا خَد هثَل هَسد هالیات      1 – 6

 .ًوایذ تسلین هوشس هْلت دس سا خَد اػتشاؼ آى هاصاد تِ ًسثت      2 – 6

 اتالؽ تاسیخ اص یٌواُ هذت ظشف اػتشاؼ، غَست دس هیتَاًذ هؤدی اها است االجشا الصم ٍ هغؼی تجذیذًظش ّیأت سأی      3 – 6

 .ًوایذ ضٌایت هالیاتی ػالی ضَسای تِ سسیذگی ًوع یا هوشسات ٍ هَاًیي سػایت ػذم تؼلت تجذیذًظش ّیأت سأی

 

 هاًَى 249 هادُ 3 تٌذ تاستٌاد هالیاتی اختالف حل ّیات اػضاء اص یٌی ًِ است ایي اّویت حائض ٍ هْن ًٌات اص دیگش یٌی  - 7

 ایي آًجاییٌِ اص ٍ است ضشٍسی جلسات سسویت تشای ٍی حضَس ًِ است ضذُ هؼشكی هٌْذسی ًظام ساصهاى عشف اص هالیاتْا،

 ٍ ًواییذ دسخَاست جلسِ دس سا ٍی حضَس هػشاًِ تایستی لزا داسد، ًاهل اضشاف هٌْذسی ًظام اػضا كؼالیت ٍ ًاس ًحَُ تِ ًوایٌذُ

 جلسِ دس 244 هادُ 3 تٌذ ًوایٌذُ ًِ كشهائیذ هیذ سا جولِ ایي هؤدی اظْاسات هسوت دس ٍ ّیأت سأی تشٍ دس ایٌػَست دسؿیش

 .ًذاسد حضَس

 تٌاتشایي است، هاًًَی ٍجاّت داسای غادسُ سأی ٍ تطٌیل هؤدی حضَس تذٍى حتی هالیاتی اختالف حل ّیأت جلسات      1 – 7

 .تاضذ داضتِ حضَس دسجلسِ ٍی هاًًَی ًوایٌذُ یا هؤدی حتواً ضَد تالش

 

 .هیثاضذ ّضیٌِ ٍ دسآهذ دكتش تحشیش ٍ ْیِت هالیات تشای اّویت حائض ًٌتِ  - 8

 ٍ هْش ٍ ضواسُ ثثت تشای هالیاتی حَصُدكتش خام تِ  تسلینهیثایست هثل اص ضشٍع ّش سال هالی ًسثت تِ تْیِ ٍ  هاًَى حسة

 اهذام گشدد. اهضاء

 

 :هیثاضذ صیش ضشح تِ هیگشدد اػضاء ضاهل هوشسات سػایت ػذم غَست دس ًِ هالیاتْا هاًَى دس ضذُ پیطثیٌی جشاین اص تؼذادی   - 9
 162 هادُ تثػشُ  -  )تخطَدگی ؿیشهاتل( هتؼلن هالیات دسغذ 43 اظْاسًاهِ = تسلین ػذم

 163 هادُ - هتؼلن هالیات دسغذ 23 صیاى = ٍ سَد حساب ٍ تشاصًاهِ تسلین ػذم

 163 هادُ - هتؼلن هالیات دسغذ 23=  دكتش اسایِ ػذم

  19 0 ُهاد -  تأخیش ّشهاُ اصاء تِ هتؼلن هالیات دسغذ 5/2  هوشس = هَػذ دس هالیات پشداخت ػذم
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 هؤدی حساتی ٍخَش هالیاتی سَاتن گشكتي ًظش دس تا  )تخطَدگی ؿیشهاتل هَاسد تاستثٌاء( هوشس جشاین اص هسوتی یا ٍ توام   -  10

 .هیثاضذ ضذى تخطَدُ هاتل هالیاتی اهَس ساصهاى هَاكوت ٍ تطخیع تا

 

 عشح تا هالیات تطخیع ٍ هالیات تطخیع تا اظْاسًاهِ تسلین كشآیٌذ ساصهاى، ایي هحتشم اػضاء تیطتش ّشچِ آگاّی جْت  -   11

 :هیگشدد حضَس توذین ًوَداس تػَست هالیاتی ػالی ضَسای سأی غذٍس ًْایت دس ٍ هالیاتی اختالف حل ّیات دس پشًٍذُ
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