
 خذمت سزيران ي َمکارن گزامی با سالم 

ِ وی اص هثاحثی است ووشگى اساصهاى اهَس هالیاتی تا طٌف واسگضاس دٍ ًحَُ تشخَسد ٍ عولىش تیالع هاَهَض

طِ َدُ است . دس ایي ساتتث ٍحتی جذل ّوىاساى تا هویضیي داسائی حدس طَل سالیاى گزشتِ ّویشِ هَسد ت

 پشداصم : تِ ًىاتی چٌذ هی

اًذ  شدُو ّوىاساًی وِ اص اتتذا تا تٌظین دفاتش سسوی ٍ لاًًَی الذام تِ پشداخت هالیات خَد هیلیِ و -1

اًذ وِ تستگی تِ هیضاى تفاٍت ٍ یا پافشاسی ِ ّضیٌِ داشت لثَلی یا شیش ٍحىل ًَع تشوَال فمط هعه

دس توام سالْا  95 تا 71فشد دس ًْایت تا تَافك هَسد حل شذُ است . تِ طَس هثال ایٌجاًة اص سال 

ٍ حتی  ٍ تَافك تا هویض ول تِ ًتیجِ سسیذُ اماص ّضیٌِ ّا  تا سد لسوتی "تا لثَلی دفاتش ٍ تعضا

 شذُ است .ًیسیَى ًیض اسجاع وپشًٍذُ ام تِ 

ّوىاساًی وِ تِ دالیل هختلف اص جولِ ًثَد تشىیالت ٍ یا هحذٍدیت پشًٍذُ ٍ یا سَاتك لثلی  -2

ش تِ جهستٌذ هٌ نا اسائِ هذاسى تٌظین ّیچگًَِ دفاتش لاًًَی ٍیذٍپشداخت ون هالیاتی هعوَال ت

اص اًمالب تا وٌَى تِ شىل صیش ل  ثسائی اص لااًذ وِ فشهَل د ش علی الشاس شذُتعییي هالیات اص سٍ

 دُ است :تَ

 * ) اسصش سیف+ هثلغ پشٍاًِ ( لیوت توام شذُ واال () لشیٌِ هالیاتی  ;دساهذ ًاخالض 

 %  ( ضشیة  *  دساهذ ًاخالض30)دسآهذ خالض ; 

ل اص اًمالب ثَص هالیاتی علی الشاس ًحَُ تعییي لشیٌِ هالیاتی تَدُ است . اص لظتضسگتشیي هشىل ها دس خ

ٍ یا ووتش اص  هسیال خیلی ًضدی 70% تعٌَاى لشیٌِ هالیاتی هٌظَس هیشذ وِ تا تَجِ تِ ًشخ دالس 1دس تْشاى 

اداسُ  5 وِذد ّویشِ تعٌَاى پایِ لشیٌِ هالیاتی دس اوثش اداسات هالیاتی شْش تْشاى عواسهضد تَدُ است ٍ ایي 

سیال سسیذ دس آى سال دس جلسِ ای دس یىی  8000ول هی تاشذ اداهِ داشتِ است تا سالی وِ اسصش دالس تِ 

شَد وِ تاص ضشب  پٌج تیست ٍ چْاسم عذد دس%1اص اداسات هالیات تْشاى تعٌَاى هشاٍس تَدم لشاس شذ عذد 

ٍ تثذیل تِ ساصهاى اهَس هالیاتی   هویضاىهثٌای خَتی تشای ایي سٍش تَدُ است ٍلی تاگزشت صهاى ٍ تغییش  

هذ دس آاتی تعول یهختلف اص لشیٌِ هال ّایی اشتددس اداسات تشتاعث شذُ ٍ طذٍس تخشٌاهِ ّای هتٌَع 

 وِ اص سَی ها تِ اداسات داسایی هٌعىسد ًیض عولىشد هتفاٍت ٍ اطالعات ضذٍ ًمیضی تَدُ ستعضی اص هَا

  تُ اسگشدیذاء اطلی ایي تفاٍت ّا ٌشٍ یا تاصخَسد غلط اص طٌف ها ٍ شایعات هتفاٍت اص دسیافتی ها ه شذُ

شات ٍ وهزا اًجوياص سَی  ِي هشحلیاصی هحاسثِ لشیٌِ هالیاتی دس چٌذسدس ایي ساستا تِ لحاظ یىساى 

ًشست ّایی تا ساصهاى اهَس هالیاتی تَدُ ٍلی هتاسفاًِ ّواًطَسیىِ دٍستاى هستحضش ّستٌذ هعوَال 

ایي حشتِ ٍ تاص تَدى هَضَع ًیض  ی سا هشخض ًوی ًوایذ ٍاصسىفیساصهاى اهَس هالیاتی تا ّیچ طٌفی عذد 

ّشی دس دفتش هعاٍى ظال تا حضَس آلای هثٌذی لچسَءاستفادُ هی وٌذ حتی دس آخشیي جلسِ ای وِ 



د دس یه اداسُ ًیض َحَصُ هَج 2تِ گضاسش هذیش ول تاصسسی آى ساصهاى دس  ناهَس هالیاتی داشتیساصهاى 

 هطلَتی حاطل ًشذُجِ یًتتاوٌَى یش ّای تعول آهذُ ، گپیتا فاٍت هی تاشذ وِ تًحَُ سفتاس تا ّوىاسى ها ه

 است .

اس تعٌَاى لشیٌِ ضدس6ّهٌجش تِ تائیذ هحاسثِ سال لثل  چٌذرصتایجاى آالثتِ صحوات دٍستاى دس استاى  

ٍلی تا تَجِ تِ سًٍذ ًذ سیذش هی سظضَع ساضی تِ ًَایي ه صّوىاساى دس تثشیض ا "هالیاتی شذُ است وِ ًسثتا

 لیوت سسوی اسص دس گوشن عذد فَق ًیض تاالتش اص دسیافتی واسگضاساى شذُ است 

خ هَسد تاییذ سا دس خظَص شخَد تا اداسُ داسایی تخظَص دس چٌذ سال اخیش ً تلیِ هىاتثاودس  اًجوي"ضوٌا

ِ دس ایي وسعایت شَد  "شخ حتواًعالم ًوَدُ است ٍ خَاستاس ایي تَدُ وِ ایي اّضاس دس3تا2لشیٌِ هالیاتی 

تْشاى ًوَدُ اًذ ٍ دس خظَص استاى  ٍ سعایت ٌذ استاى ًیض تا اى عوال هَافمتچساتطِ حتی اداسات داسایی 

ذگی بٍ اختالفات مالیاتی در استان ي یمیسًوُای رسک با اخذ یک کزسی اس سٍ کزسی اوجمهًیض 

د اعضاء ٍ ّوچٌیي سساى دس تشخَىی ّوچٌیي تشىیل ٍاحذ هشاٍس هالیاتی سعی دس ایجاد سٍیِ شُز تُزان

تی تعضی اص اداسات حوذاهلل ًتایج هثثتی ًیض دس تش داشتِ است ٍ حسا داشتِ است وِ ال ءتشخَسد داسائی تا اعضا

یکسان ومًدن وِ الثتِ  هیٌوایذ هحاسثِدس ّضاس ًیض  5/2ًشخ  اداسائی دس استاى تْشاى پشًٍذُ ّا سا ت

می باشذ کٍ دارائی در  ضاءسان اس سًی اعکىٍ ي ريیٍ ییسزتاسزی مستلشم بًجًد آيردن سم

 در دَذ .وُایت بٍ ایه مًضًع ته 

ٍ ّوچٌیي تا تَجِ تِ حزف علی الشاس اص ًحَُ هاسثِ  دس ًْایت ٍ تا تَجِ تِ تغییش ولی لاًَى اهَس هالیاتی 

 است وِ دس جْت تْثَد ٍضعیت ایي طٌف هَثش هی تاشذ . یهَاسد ریل اص اّن هَضَعاتهالیات 

کارگشار در گمزک ي اٌ در جُت تقًیت جایگ اوجمها ب رگشاراناکپشتیباوی ي َمکاری کلیٍ  -1

 سایز ساسماوُا

کٍ کلیٍ َمکاران خًد را ملشم بٍ  وجمهمشخص اس سًی ا کارمشد ارائٍ وزختصًیب ي -2

 ومایىذ. رعایت آن

 اال.کبان حته قزاردادَای رسمی با صاشدا -3

 بًجًد آيردن سیزساخت السم در جُت بزخًرد یکسان َمکاران با ساسمان امًر مالیاتی . -4

 



َیات مذیزٌ اوجمه ضمه استقبال اس دریافت پیشىُادات ي راَکارَا کلیٍ کارگشاران در جُت 

امیذيار است با حمایت ي پشتیباوی خًد ما را پیشبزداَذاف ي تقًیت جایگاٌ کارگشاری در کشًر، 

  در رسیذن بٍ اَذاف اوجمه یاری فزماییذ  .

 علی میز عبذالٍ –با احتزام  


