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 دستورالعمل

( 4۸و ماده ) مستقیم مالیاتهای ( قانون۲۳۸) ( ماده1) تبصره 400   31   
 قانون مالیات بر ارزش افزوده

 الف.م

مخاطبان/ 

 ذینفعان
 شهر و استان تهران امور مالیاتی

 ادارات کل امور مالیاتی

  2۳/1422 /2۲ اصالحی  مستقیم مالیاتهای ( قانون۲۳۸) ( ماده1) دستورالعمل اجرایی تبصره اجرایی ترتیبات موضوع

 (4۸) ماده موضوع مستقیم مالیاتهای قانون ( اصالحی۲1۸ماده) ( ) تبصره اجرایی دستورالعمل پیرو

 400 /0 / ۲ مورخ 400/۲00 /3۲0  شماره به ابالغی 400 /01 /0۲  مصوب افزوده ارزش بر مالیات قانون

 دنش االجراالزم تاریخ از که هایی اعتراض خصوص در مذکور دستورالعمل سیستمی و اجرایی ترتیبات

 باشد:می ذیل شرح به شود،می تسلیم مالیاتی امور کل ادارات به مزبور حکم

تاریخ  از شده، یاد اجرایی دستورالعمل (7بند) مقررات همچنین و ( ) بند اخیر قسمت مفاد اجرای در  - 

 نتیجه اعالم مالیات/ مطالبه مالیات/ تشخیص اوراق به ، اعتراض 40 /0۲ /7  لغایت 400 /0 /1 

 عملیات سامانه طریق از قبلی)ارسال هاییروش به همچنان حسب مورد، استرداد رسیدگی/

 خدمات اجهب طریق از ثبت منظور به مودی توسط مستقیم صورت به دستی یا و پستی الکترونیکی،

 بود. خواهد پذیرش قابل مالیاتی امور کل ادارات به مودیان(

 اصالحی مستقیم مالیاتهای قانون (۹ ۲) ماده ( ) تبصره مفاد از حاصل اختیارات موجب به  -۲

 یالکترونیک خدمات واحد پنجره طریق از که اعتراضاتی صرفا   بعد به  40 /0۲ /۸  تاریخ ، از 1۹4 /04 / 1

 مجدد رسیدگی قابل اعتراض عنوان به شوندمی تسلیم مالیاتی امور کل ادارات به قانونی مقرر موعد در

 مستقیم مالیاتهای قانون (۲1۸) ماده مفاد اجرای در شوندمی طرق ارسال سایر از که مواردی و بوده

 گرفت. نخواهند قرار مجدد رسیدگی مورد 400 /01 /0۲ مصوب اصالحی

 مالیاتهای قانون (۲1۸) ماده اجرای در مربوط مسئوالن مسئول/ انتخاب دستورالعمل این به موجب  -1

  دارد ضرورت لذا شود.می تفویض مالیاتی امور کل مدیران به 400 /01 /0۲ اصالحی مصوب  مستقیم

 531/1400/200شماره : 

 12/11/1400تاریخ: 
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 ای مدیران مدیرکل/ معاونان بین از موصوف اشخاص انتخاب به نسبت مالیاتی امور کل مدیران -4

 نمایند. اقدام مالیاتی کل حسابرسان

 تعداد شود می انتخاب مسئول یک از بیش مودی اعتراض به مجدد رسیدگی برای که مواردی در  -3

 الیاتیم حسابرسی گروه روسای بین از مسئوالن از احدی انتخابو  نفر سه حداکثر مربوطه مسئوالن

 ،شده مطرح موارد یا مورد باب در نظر اتفاق وجود عدم صورت در حالت این در .باشدمی بالمانع

 اتفاق آنها برای که مواردی سایر همراه به و تلقی شذیرپ عدم حکم در اختالف مورد مراتب صرفا  

 .گردد ثبت و درج عملیاتی سامانه در مربوط مسئوالن توسط بایست یم دارد وجود نظر

 مجددا   را مودی اعتراض موارد ،مربوط مقررات رعایت با بایستمی مربوط مسئوالن /مسئول  -6

 و اماقد مالیاتی اعتبار یا مالیات مشمول اخذم /درآمد تعدیل عدم یا تعدیل به نسبت و رسیدگی

 ظرف حداکثر مذکور موارد در موثر نشده و شده تعدیل اقالم ذکر با را خود مجدد رسیدگی نتیجه

 .نمایند اعالم مودی به عملیاتی سامانه طریق از مودی اعتراض ثبت تاریخ از روز 43 مدت

 از روز 43 مدت ظرف حداکثر یدوم ،عملیاتی سامانه طریق از مودی به رسیدگی نتیجه اعالم از پس -7

 زمان در دیوم که مواردی در .نماید اعالم آن به نسبت را خود نظر دارد فرصت اعتراض ثبت تاریخ

 ای / ماخذ مشمول مالیاتدرآمد نماید اقدام مربوطه مسئوالن /مسئول نظر قبول به نسبت رکوذ م

 دیوم قبول مورد شده انجام مجدد رسیدگی از بخشی یا تمام که صورتی در و قطعی مالیاتی اعتبار

 جهت در امر پرونده ،نمایدن نظر اظهار مذکور مقرر مهلت در آن به نسبت مودی یا و نشود واقع

 سیستمی طور به مربوط مسئوالن /مسئول توسط نشده یلدتع ختالفاال به ما به رسیدگی

 .شد خواهد ارجاع مالیاتی اختالف حل تاهی به (الکترونیکی)

 زمان در مودی توسط که بود خواهند طرح قابل مالیاتی اختالف حل های تاهی در مواردی فا  صر -۸

 باشد شده واقع اعتراض مورد مستقیم هایمالیات قانون اصالحی (۲1۸)ماده اجرای در اعتراض

 امتم بهودی م همچنان ،مربوطه مسئوالن /مسئول توسط مجدد رسیدگی نتیجه اعالم از پس و

 .باشد معترض دستورالعمل این( 6) بند اخیر قسمت شرح به آن از بخشی یا
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 مربوط سیستمی ترتیبات  40 /0۲ / 0 تاریخ تا حداکثر است مکلف مالیاتی های فناوری معاونت -۹

 نتیجه اعالم /مالیات مطالبه /مالیات تشخیص اوراق به اعتراض فرآیند ادامه و اخذ لزوم به

 یعملیات برداریبهره حال در های سامانه همه برای و مالیاتی منابع کل در را در استرداد /رسیدگی

 عموم برای مربوط سامانه طریق از اعتراض ثبت امکان  40 /0۲ /۸ که از تاریخ نحوی به .دنمای

 .باشد پذیرامکان دیانوم

 منظور داود

 

 

 


