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 سرپرست محترم دفتر امور هماهنگی شهر و استان تهران

 مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

 مدیر کل محترم امور مالیاتی ...

  

های مستقیم، سازمان متبوع برای  بخشی از مودیانی که ( قانون مالیات97کم قسمت اخیر ماده )در اجرای ح

( آیین نامه اجرایی موضوع ماده 22( ماده )3ها مستند به مفاد تبصره )آن 1399اظهارنامه مالیاتی تسلیمی عملکرد سال 

اظهارنامه برآوردی سیستمی تولید و نسبت به شده مطابق مقررات نبوده است، قانون یاد 1394( اصالحی مصوب 219)

مطالبه مالیات بر اساس برگ تشخیص صادره اقدام نموده است. الزم به ذکر است، به موجب حکم ماده صدراالشاره، در 

بایست ظرف مدت سی روز از تاریخ که این دسته از مودیان به برگ تشخیص مطالبه مالیات معترض باشند میصورتی

شخیص مالیات، ضمن اعتراض به برگ تشخیص صادره، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات ابالغ برگ ت

ها طبق مقررات قانون مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد. نظر به ضرورت ارائه اطالعات مربوط اقدام کنند تا اعتراض آن

های مستقیم، جزئیات گزارش ( قانون مالیات237مبنای تشخیص مالیات به مودی و به منظور اجرای صحیح حکم ماده )

مبنای صدور برگ تشخیص ناشی از تولید اظهارنامه برآوردی طی یک فقره نامه استاندارد همزمان با صدور برگ 

باشد لیکن به قرار اطالع برداری و ارائه به مودیان مالیاتی میتشخیص در سامانه عملیاتی سازمان تولید و قابل بهره

رخی از همکاران محترم در ادارات کل امور مالیاتی به دلیل عدم آشنایی با روند اقدامات مذکور در سامانه، از واصله، ب

نمایند که این امر ارائه فرم گزارش موصوف به مودی در زمان استعالم مودی از نحوه تشخیص مالیات، خودداری می

شود، ادارات امور است. لذا به موجب این دستورالعمل تاکید میموجبات نارضایتی مودیان محترم مالیاتی را فراهم نموده 

های مستقیم مکلفند، در صورت استعالم مودی از نحوه تشخیص مالیات، ( قانون مالیات237مالیاتی در اجرای حکم ماده )

الزم به ذکر است  گزارش مذکور را از سامانه عملیاتی سازمان استخراج و در اختیار مودیان محترم مالیاتی قرار دهند.

( در سامانه 162جزئیات اطالعات مبانی هر یک از قواعد اعالم شده در نامه استاندارد اشاره شده از طریق گزارش )

 باشد. جستجو و استخراج اطالعات مالیاتی قابل دستیابی می
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