
 

  تطبیقی مراجع دادرسی مالیاتی ایران –تحلیل حقوقی 

 1ناصرعلی منصوریان

  2پیامبهرام چشم

 22/6/1932 تاریخ پذیرش:    11/4/1932تاریخ دریافت: 

 چكیده 

به هاي مورد رسيدگي تعداد اظهارنامه ،پيشرفتهكشورهاي با مالياتي ایران در مقایسه نظام 

و عدم پيچيدگي  فقدان اطالعات مالياتي،بسيار باال است. هاي مورد قبول اظهارنامهنسبت 

كند. دور بودن مالياتي را از مختصات یك رسيدگي بهينه دور مي رسيدگينوع  ،قوانينشفافيت 

تالفات بين مودیان و سازمان امور رسيدگي مالياتي از یك رسيدگي بهينه موجب بروز اخ

هاي مالياتي در مراجع دادرسي )اداري، شبه قضایي و ب طرح پروندهبمالياتي و متعاقباً س

 ایران دادرسي مالياتي نظامبا هدف شناسایي نقاط قوت و ضعف مقاله این  .گرددقضایي( مي

آن دسته از مواد اي ضمن بيان هاي مطالعه اسنادي و كتابخانهدارد با اتكاي به روش يسع

صالح در امر و همچنين مراجع ذي نداهاي دادرسي مالياتي را تشكيل دادهقانوني كه مؤلفه

ص نظام . نقایدهدنيز مورد بررسي قرار را فني ـ حقوقي هر یك ابهامات  ،دادرسي مالياتي

كشورهاي انگلستان،  نظام دادرسي مالياتي توان با مطالعه تطبيقيي ایران را ميدادرسي ماليات

 استراليا تشخيص داد. و چين، فرانسه

 عالي مالياتي، دیوان  هاي حل اختالف مالياتي، شورايمالياتي، هيأت يدادرس :ی کلیدیهاواژه

 ، حقوق مالياتي تطبيقيعدالت اداري

                                                 
  namansourian@yahoo.comعضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبایي  -1
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 مقدمه  -1

دادرسي مالياتي از دیرباز ذهن نظریه پردازان علم حقوق را به خود مشـوول داشـته اسـت. خودكـامگي 

اقتدارات، امتيـازات و اختيـارات نيز  وكنندگان ماليات در برخورد با پرداختدر طول تاریخ بشر حاكمان 

و  ار قـدرت حـاكممردمـي را بـه فكـر مهـ هاي، بسياري از نخبگان و گروهدستگاه مالياتيفوق العاده 

هاي اخذ ماليات و چگونگي رسيدگي به اختالفات بـه وجـود آمـده بـين مـودي و قانونمند كردن شيوه

نهادي  ،هاي دموكراتيك و مردم ساالرانه در جهانسان با گسترش اندیشه. بدینه استحاكميت انداخت

 دیگر نهادهاي حقوقي شكل گرفت.در كنار نيز چون دادرسي مالياتي 

این است كه در صـورت بـروز اختالفـات ميـان دسـتگاه  یكي از مسایل اساسي يمالياتاحث در مب

صالحيت رسيدگي به اختالفـات را خواهنـد  ،هایيویژگيمالياتي و مودي چه مرجع یا مراجعي و با چه 

نوع نگـرش مـردم بـه مقولـه اي پاسخ خاصّ خود را در برابر این سوال دارد چرا كه هر جامعهداشت؟ 

آنچه مسلم است مباني نظري و نوع نگاه بـه مسـاله پرداخـت  .متفاوت استيات در جوامع مختلف مال

ماليات در جوامع مختلف متاثر از فرهنگ، مذهب، سنتهاي عقيدتي و شرایط تاریخي حاكم برآن جوامع 

 مي باشد.

اصول و مقـررات در كليه نظام هاي مالياتي موضوع حل اختالف بين مودي و دستگاه مالياتي تابع 

خاصي است و عموماً از صالحيت دادگاه هایي كه به اختالف بين افراد رسيدگي مي كنند یعني محاكم 

دادگستري خارج است. همچنين براي دادرسي این اختالفات در مراجـع مخصـوص، مقـررات خاصـي 

عـي كـه بـه ایـن وضع گردیده است. بنابراین، اختالف بين مودي و دستگاه مالياتي چه از لحـا  مراج

اختالفات رسيدگي مي كنند و چه از لحا  آیين دادرسي كه در مورد آنها رعایت مي شـود، نوعـاً تـابع 

 (.171، ص1431)پيرنيا،  مقررات خاصي است

الزم اسـت  باشـدميسابقه نسـبتاً طـوالني كه داراي  )فصل اول( مالياتي ایران يدادرسدر مطالعه 

ماليـاتي  يراجع شبه قضایي دادرسي مالياتي و نظارت قضایي بر دادرسـمرجع اداري دادرسي مالياتي، م

 جداگانه بررسي شوند. 

بررسي رویه و قوانين اكثر كشورها )فصل دوم( نشان مي دهد كه دادرسي مورد بحث مشتمل بر دو 

مرحله جداگانه است: مرحله نخست بر عهده ارگان هاي دروني سازمان مالياتي است و از آنجا كه ایـن 

ایـ  سازمان یك دستگاه اداري است نه قضایي، در مورد این مرحله خاص، اصـطالح دادرسـي اداري ر

گردیده است. در مرحله بعد، مراجع اختصاصي اداري)شبه قضـایي( در درون دسـتگاه اجرایـي و تحـت 
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نظارت مراجع قضایي به این موضوع رسيدگي و راي صـادر مـي كننـد. مودیـان پـط از طـي مرحلـه 

شبه یعني مرحله رسيدگي  نخست، در صورتي كه  از نتيجه آن ناخرسند باشند، مي توانند به مرحله دوم

 (.4، ص1414)شكورپور شقالن،  قضایي روي آورند

 مراجع دادرسی مالیاتی ایران -2

در چارچوب مطالعه نظام دادرسي مالياتي ایران باید بين مراجـع اداري دادرسـي ماليـاتي، مراجـع شـبه 

 اوت گذاشته شود.تفقضایي آن و نظارت قضایي بر دادرسي مالياتي 

 جع اداری دادرسی مالیاتیامر -2-1

نـزد مقامـاتي توانند مؤدیان مياداري است كه به موجب آن دادرسي ، مرحله دادرسي مالياتينخستين 

عبارتنـد از: روسـاي امـور ماليـاتي، مقامـات در زمينه ماليات خود را بنماینـد. ایـن تقاضاي تجدیدنظر 

جـزو شـوند امّـا ماً دادرس محسـوب نمـيرس. مقامات مزبور معاونين و مدیران ادارات كل امور مالياتي

و هسـتند تشخيص ماليات اصـلي  اداري مافوق مأمورانبه لحا  تشخيص ماليات هستند كه  مأموران

 43و تبصـره مـاده  هـاي مسـتقيمقـانون ماليات 241و تعدیل نظر آنان را به موجب ماده  جرحاختيار 

 آن دارند. 212نامه اجرایي موضوع ماده آیين

روز  43پط از ابالغ برگ تشخيص ماليات، مودي ممكن است ظرف مدت  فوق، مقرراتبه استناد 

خود را نسبت به آن اعالم و ماليات مورد مطالبه را پرداخت یا ترتيب پرداخـت آن  قبولياز تاریخ ابالغ 

گردد. از طرف دیگـر ممكـن اسـت مـودي را بدهد )تقسيط كند( كه در این صورت پرونده مختومه مي

ماليات ابالغي اعتراض داشته باشـد كـه در ایـن صـورت اختيـار دارد، طبـ   نسبت به برگ تشخيص

ق.م.م و تبصره آن ظرف مهلت سي روز از تاریخ ابالغ كتباً به آن اعتـراض كنـد 242ماده  اخيرقسمت 

 43شود. یا این كه ظرف براي رسيدگي به هيأت حل اختالف مالياتي ارجاع مي كه در این مورد پرونده

االختيار خود به اداره امـور ماليـاتي مراجعـه و بـا ارا ـه ریخ ابالغ شخصاً یا به وسيله وكيل تامروز از  تا

كه در این صورت مسئول مربوط موظف است وف   ضاي رسيدگي مجدد نمایددالیل و مدارك كتباً تقا

 ق.م.م عمل نماید. 241ماده 

ر در این مرحله قصد ایجاد مرحله شبه گذاشود قانونق.م.م برداشت مي241چنانكه از مفاد ماده هم

جلـوگيري از ورود پرونـده بـه هيـأت حـل اخـتالف و تحميـل  قضایي دیگري نداشته بلكه به منظـور

بيني نمـوده اسـت وصول سریعتر حقوق دولت، تواف  اداري را پيشهاي اضافي و اتالف وقت و هزینه

لذا از نقطه نظر قضایي ایرادي بر اقدامات شخص مسـئول مربوطـه مترتـب نيسـت زیـرا كـه اصـوالً 
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قضاوتي مطرح نيست و اقدام به تواف  او تنها به دليل قـرار گـرفتن در مرتبـه بـاالتر و برخـورداري از 

 است. توجيهي بيشتر قابل تجربيات و اختيارات قانون

 ،قابـل انطبـاق نبـودههاي یك قانون خوب ق.م.م از جمله مواد قانوني است كه با ویژگي241ماده 

 را تشدید كرده است.مالياتي نظام كه نابساماني در است داراي ابهاماتي 

 شماریم:را ذیالً برميابهامات 

توانـد اعتـراض شخص نيست. آیا مـؤدي ميم: منظور از اداره امور مالياتي ابهام در محل مراجعه ـ1

توانـد خود را در اداره امور مالياتي كه برگ تشخيص را صادر نكرده است ثبـت كنـد و آیـا مـؤدي مي

اداره امـور ماليـاتي  عبارتكاني دیگر یا شهري دیگر ثبت كند؟ لذا بهتر بود بعد از اعتراض خود را در م

 شد.اضافه مي« كه برگ تشخيص را صادر نموده است»عبارت 

ي یا وكيل او اسـت در حـالي كـه دواژه مراجعه به معني حضور فيزیكي مؤ ابهام در واژه مراجعه: ـ2

تواند از طری  پست یا از طری  مسـتخدمين و بسـتگان اعتـراض خـود را نسـبت بـه بـرگ مؤدي مي

از طرف دیگر لفظ مراجعه مؤید این نكته است كه مؤدي حتماً باید بـراي ثبـت  تشخيص اعالم نماید.

توان اعتـراض مختلف مي قاعتراض حضور داشته باشد در حالي كه نيازي به حضور وي نبوده و از طر

 مؤدي را به ثبت رسانيد.

معنـاي  مشخص نيست كه آیا اصطالح دالیـل بـه ارا ه دالیل و اسناد و مدارك: مفهومابهام در  ـ4

باشد و یا اینكه دالیل به همان معناي دالیل ادله اثبات دعـوي طبـ  قـوانين ارا ه اسناد و مدارك مي

و آوردن كلمه عطف )و( بـه معنـاي آن اسـت كـه  باشدد، سند، شهادات و اماره( ميمدني )اقرار، سوگن

 شده است. ستفاده ميدالیل باید توأم با ارا ه اسناد و مدارك باشد واال باید از كلمه )یا( ا

 دادرسی مالیاتی )اختصاصی اداری(مراجع شبه قضایی -2-2

مراجع اختصاصي اداري، مراجعي با صالحيت ترافعي هستند كه به موجـب قـوانين خـاص در خـارج از 

مـرتبط بـا  امّـاسازمان رسمي قضایي و محاكم دادگستري و عموماً به عنوان واحدهاي نسبتاً مسـتقل 

راجـع ن مایـصـالحيت  .اندهاي دولتي یا مؤسسات عمومي غيردولتـي تشـكيل شـدهادارات و سازمان

اختالفات، شكایات و دعاوي اداري از قبيل دعـاوي اسـتخدامي انضـباطي، مـالي، به رسيدگي منحصراً 

ماننـد قـانون باشد كه معموالً به هنگام اجراي قوانين خاص حكومتي و عمومي ارضي و ساختماني مي

هاي مستقيم، قانون استخدام كشوري، قانون امور گمركي و دیگر ها، قانون كار، قانون مالياتشهرداري

كه هدفشان توسعه اقتصادي و اجتماعي و در جهت افزایش و ارتقاء سطح خـدمات عمـومي و  يقوانين
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قي حقوق عمومي هاي دولتي و مؤسسات عمومي و اشخاص حقوميان سازمان ،همگاني استیط سرو

 (.11، ص1471)هداوند، دنگردو افراد و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي مطرح مي

و  اختالفـات ،تـوان بـه كثـرت دعـاوي مي این نوع مراجـع فلسفه تشكيل و دالیل پيدایش بارهدر

 بيشـتر و ارتبـاط فني و تخصصـي بـودن ها، سادگي و پيچيده نبودن این اموردر صالحيت آنتخلفات 

اختيـارات  ،و قضـازدایي هاي دادگستريلزوم كاهش حجم پرونده اصل تخصصي، ها به قوه مجریه،آن

مزایـاي ناشي از مسئوليت اداري و لزوم در اختيار داشتن ابزار حقوقي الزم براي ایفاي این مسـئوليت، 

تأمين  اجرایي و ولزوم توجه به مقتضيات اداري  ،لزوم سرعت در رسيدگي به امور یاد شدهتقسيم كار و 

 (.11، ص1411)رستمي،  اشاره كرد هاو مانند این هر چه بيشتر منافع و مصالح عمومي

براي رسيدگي و حل و فصـل اصلي هاي مستقيم چهار نوع مرجع اختصاصي اداري در قانون ماليات

ياتي بـدوي هاي حل اختالف مالهيأت ها: در مدخل این رسيدگيبيني شده استاختالفات مالياتي پيش

یـا نقـص ن از حيث عدم رعایت قوانين و مقـررات موضـوعه شاكه آراء قطعيوجود دارند نظر و تجدید

 .ندسـتهقابـل اعتـراض اسـت، عالي ماليـاتي  شورايسومين مرجع اختصاصي اداري كه در  ،رسيدگي

 .شودمحسوب مي العاده ماهيتيق.م.م است كه یك مرجع فوق211هيأت موضوع ماده  ين مرجعچهارم

شـورایي بـودن، غيرحضـوري چهارگانه ت امذكور داراي خصوصي اختصاصيرسيدگي در تمامي مراجع 

 باشد. بودن، مجاني بودن و غيرتشریفاتي بودن مي

 حل اختالف مالیاتی بدوی هایهیأت -2-2-1

باال اشاره شد مرجع اصلي و اساسي رسيدگي به كليه اختالفات ماليـاتي  هايرطور كه در سطهمان

هـاي هيأت ،بيني شـدههاي مستقيم مرجع دیگري پيشجز در مواردي كه ضمن مقررات قانون ماليات

 هاي. سـاختار و صـالحيتحل اختالف مالياتي و در مرحله اول هيأت حل اختالف مالياتي بدوي اسـت

 باید شناخت:ها را این گونه هيأت
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 های حل اختالف مالیاتیعضای هیأتترکیب ااوّل ـ 

نفـر بـه شـرح زیـر تشـكيل  4از  مركّب ق.م.م هر هيأت حل اختالف مالياتي 233به استناد ماده  

 خواهد شد:

 نفر نماینده سازمان امور مالياتي كشوریك  ـ الف

بازنشسـته واجـد شـرایطي در یك نفر قاضي اعم از شاغل یا بازنشسته. در صورتي كه قاضـي -ب

ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور، ریيط ها یا مراكز استانشهرستان

 قوه قضایيه یك نفر قاضي شاغل را براي عضویت هيأت معرفي خواهد نمود.

اق تعـاون یـا یك نفر نماینده از اتاق بازرگاني و صنایع و معادن جمهوري اسالمي ایـران یـا اتـ-ج

هاي صنفي یا شوراي اسالمي شـهر بـه اي یا تشكلجامعه حسابداران رسمي ایران یا مجامع حرفه

همزمان با تسـليم در صورتي كه برگ تشخيص ماليات ابالغ قانوني شده باشد و یا  .انتخاب مؤدي

خيص در مهلت قانوني، مودي انتخـاب خـود را اعـالم ننمایـد سـازمان امـور اعتراض به برگ تش

مالياتي كشور با توجه به نوع فعاليت مودي یا موضوع ماليات مورد رسيدگي از بين نمایندگان مزبور 

و نفع )مودي( یك نفر را انتخاب خواهد كرد. بنابراین در تركيب هيأت عضویت یك نفر نماینده ذي

 شده است.بيني ه دستگاه قضایي پيشنمایند یك نفر

هاي حل اختالف مالياتي، با حضور سه نفر ق.م.م جلسات هيأت 233به موجب تبصره یك ماده -د

االجرا است ولي نظر اقليت باید در هاي مزبور با اكثریت آراء قطعي و الزمرسمي است و رأي هيأت

 متن رأي قيد شود.

 های حل اختالف مالیاتیهیأت آراءصور  -دوم

از رسيدگي پرونده مالياتي در جلسه هيأت حل اختالف مالياتي رأي صادره بـه یكـي طرح و پط از 

 باشد:صور زیر مي

 تعدیل درآمد مشمول ماليات ـ الف

 برگ تشخيص ماليات مالياتي یا به عبارتي ردّرفع تعرض از مؤدي  -ب

 ماليات واقع شدهتأیيد مأخذ درآمدي كه مشمول  -ج

 صدور قرار رسيدگي مجدد و ارجاع پرونده به كارشناس مجري قرار -د

 صدور قرار رفع نقص به دليل نقص و ایراد وارد بر تشخيص ماليات -ه

 صدور رأي مبني بر عدم قابليت طرح پرونده در هيأت حل اختالف مالياتي -و
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 عدم صالحيت هيأت جهت رسيدگي به موضوع اختالف  -ي

هـا نماینـده باشند كـه دو نفـر آنهاي حل اختالف سه نفر ميكه گفته شد اعضاي هيأتهمانطور 

توان عنوان دادرس به آنـان داد. فقـط عضـو سـوم بـي طـرف شوند و نميطرفين دعوي محسوب مي

گذار با این برداشت كه نمایندگان سازمان امور مالياتي و مـؤدي هـر بيني شده است. ظاهراً قانونپيش

شـوند وظيفـه انحاي مختلف به یكي از طرفين دعوي تمایل دارند و نماینده آنان محسوب مي كدام به

هـا اصلي دادرسي را ضمن بهره گرفتن از تخصص دو عضو دیگر، به عضو حقوقدان در تركيـب هيأت

 تأثيرگذار دیگري كه صدور رأي را در تمام حاالت تنها به عاملرسد داده است. در حالي كه به نظر مي

الزحمه ه شده و آن گرفتن ح تكند نادیده گرفتر مينفع یك طرف دعوا )سازمان امور مالياتي( محتمل

 .است همه اعضا از سازمان امور مالياتي كشور

اداره امور هيأت حل اختالف مالياتي و مسئوليت تشـكيل جلسـات »ق.م.م 233ماده  2طب  تبصره 

هاي حـل اخـتالف بـر الزحمه اعضاء هيأتباشد و ح ور ميها به عهده سازمان امور مالياتي كشهيأت

اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصویب وزیر امور اقتصـادي و دارایـي نامهاساس آیين

شـود قابـل بينـي ميخواهد رسيد از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه سازمان مـذكور پيش

 «پرداخت خواهد بود.

الزحمـه نكه قاضي عضو هيأت حل اخـتالف ماليـاتي از دسـتگاه اداري طـرف دعـوي ح تصور ای

سؤال برانگيز است زیرا آن توزان و تعادلي را كه براي سالمت دادرسي الزم است به هـم  ،دریافت كند

لحـا  كنـيم  ماليـاتي را نيـز سـازمانهـا از سایر اعضاء هيأتالزحمه اگر دریافت ح همچنين زند. مي

 چهره خواهد نمود.بيشتر مالياتي در ایران  يماهيت لرزان و متزلزل دادرس

دهد كه قاضي، بيشتر حالت مهمـاني را دارد ها نشان مينحوه تشكيل جلسات هيأتعالوه بر این، 

كافي است تـا او  يين احساسچنداشتن است. كه به دعوت سازمان امور مالياتي به محل سازمان آمده 

ها در كنار عوامل دار نماید. اینطرفي در قضا را خدشها ميزبان عالقمند نموده، اصل بيرا به همراهي ب

ها، عدم حضور برخي از اعضاء در جلسـه و احسـاس دیگري همچون محل برپایي، مدیریت امور هيأت

و رتعل  نماینده سازمان امور مالياتي به دسـتگاه مربوطـه، مسـئله سـالمت دادرسـي را بـا ابهـام روبـه

   سازد.مي
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 ترجيح خواهد داشت:موارد زیر رسد به نظر ميبا عنایت به ابهامات 

  .ها در محلي خارج از تشكيالت سازمان مالياتي كشور باشداوالً: محل تشكيل هيأت

و یـا نهـاد ذیـربط پرداخـت گـردد. بـه عبـارتي  الزحمه هر یك از اعضاء توسـط دسـتگاهح ثانياً: 

الزحمـه الزحمه نماینده مؤدي توسـط اتحادیـه مربوطـه و ح الزحمه قاضي توسط قوه قضایيه، ح ح 

 سازمان پرداخت شود. آننماینده سازمان مالياتي توسط 

 حل اختالف مالیاتی تجدیدنظر هایهیأت -2-2-2

صـالحات هاي مسـتقيم و ابه قانون ماليات 237به موجب ماده واحده قانون الحاق یك ماده به عنوان 

االجـراء اسـت هاي حل اختالف مالياتي بدوي قطعـي و الزمآراء هيأت 23/32/1411بعدي آن مصوب 

آن بـه هاي و تبصـرهق.م.م  234مگر اینكه ظرف مدت بيست روز از تاریخ ابالغ رأي براسـاس مـاده 

یـن صـورت ااز طرف مأموران مالياتي مربوط یا مؤدي آن مورد اعتراض كتبي قرار گيرد كه در  ،مؤدي

هاي حل اختالف مالياتي تجدیدنظر احاله خواهد شد. رأي هيـأت حـل پرونده جهت رسيدگي به هيأت

مؤدي  ،اده مذكورم 4و  2 ،1هاي تبصره طب  باشد.مي ءاالجرامالياتي تجدیدنظر قطعي و الزم اختالف

مالياتي مكلف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت 

مالياتي نباید قبالً نسبت به موضوع مطروحـه  هاي حل اختالفمقرر تسليم كند. نمایندگان عضو هيأت

يأت بـدوي از سـوي یكـي از طـرفين در صورتي كه رأي صادره ه اظهارنظر داشته یا رأي داده باشند.

نظر خواهي قرار گرفتـه باشـد در مرحلـه تجدیـدنظر فقـط بـه ادعـاي آن طـرف مورد اعتراض تجدید

 خواهد شد. و رأي صادر رسيدگي

 شورای عالی مالیاتی -2-2-9

امـور  ادارههاي حل اختالف مالياتي كـه مـورد شـكایت مـؤدي یـا مرجع رسيدگي به آراء قطعي هيأت

مالياتي واقع شود شوراي عالي مالياتي است. آنچه در مورد این شورا باید مورد توجه قرار گيرد آن است 

پرونده جهت رسـيدگي مجـدد  ،رأي توسط شورانماید نه ماهوي. با نقص ي شكلي ميكه شورا رسيدگ

ارجـاع بـه شـورا از  شود. بنـابراینعرض( ارجاع مي حل اختالف مالياتي دیگر )هيأت هم هايبه هيأت

 پذیر است.جنبه عدم رعایت قوانين و مقررات موضوعه یا نقص رسيدگي امكان

توانند ظرف یك ماه ميمؤدي یا اداره امور مالياتي »دارد ق.م.م مقرر مي 211در این خصوص ماده 

ات موضـوعه از تاریخ ابالغ رأي قطعي هيأت حل اختالف مالياتي، به استناد عدم رعایت قوانين و مقرر
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یا نقص رسيدگي، با اعالم دالیل كافي به شوراي عالي مالياتي شكایت و نقص رأي و تجدید رسيدگي 

 «را درخواست كنند.

 ترکیب اعضای شورای عالی مالیاتیاوّل ـ 

ق.م.م شوراي عالي مالياتي  مركب است از بيسـت و پـن  نفـر عضـو كـه از بـين  212به موجب ماده 

حسـابداري و حسابرسـي كـه  ،لع و مجرب در امور حقوقي، اقتصـادي، مـالياشخاص صاحب نظر، مط

باشند به پيشنهاد ریيط كـل هاي مذكور ميداراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناس یا معادل در رشته

همچنين بـه اسـتناد  شوند.سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزیر امور اقتصادي و دارایي منصوب مي

نفر از اعضاء شوراي عالي مالياتي باید از كاركنان وزارت امـور پانزده حداقل  ین مادها 2و  1هاي تبصره

ها و واحدهاي تابعـه آن كـه داراي حـداقل شـش سـال سـابقه كـار در اقتصادي و دارایي و یا سازمان

 ءجلسات شوراي عالي ماليـاتي بـا حضـور حـداقل دو سـوم اعضـا شوند.مشاغل مالياتي باشند انتخاب 

 .معتبر خواهد بودیك حاضرین عالوه رسمي است و تصميمات آن با رأي حداقل نصف به 

  گی رسیدگی در شورای عالی مالیاتیچگونـ  دوم

ق.م.م هر گاه از طرف مؤدي یا اداره امور مالياتي شـكایتي در موعـد مقـرر از رأي  212به استناد ماده 

آن با اقامة دالیل و یـا ارا ـه اسـناد و مـدارك قطعي هيأت حل اختالف مالياتي واصل شود كه ضمن 

صراحتاً یا تلویحاً ادعاي نقض قوانين و مقررات موضوعه یا نقص رسيدگي شده باشد، ریـيط شـوراي 

 عالي مالياتي شكایت را جهت رسيدگي به یكي از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.

  رعایـت تشـریفات و كامـل بـودن مزبور مكلف است بدون ورود به ماهيت امر صرفاً از لحا هشعب

رسـيدگي و مسـتنداً بـه به موضـوع هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه رسيدگي

هـاي حـل اخـتالف ماليـاتي و یـا رد جهات و اسباب و دالیل قانوني رأي مقتضي بر نقض آراي هيأت

ست و نظر اقليت بایـد در مـتن رأي قيـد شكایت مزبور صادر نماید. رأي شعبه با اكثریت مناط اعتبار ا

 د.گرد

 با عنایت به مراتب مذكور براي رأي شعب شورا دو حالت متصور است:

ق.م.م  217اساس ماده  شعبه نقض گردد كه در این صورت بر : رأي مورد شكایت از طرفحالت اول

شـود. ارجاع مي (هيأت هم عرض) پرونده امر جهت رسيدگي مجدد به هيأت حل اختالف مالياتي دیگر

هيأت مزبور مجدداً به موضوع اختالف مالياتي با رعایت نظر شعبه شوراي عالي مالياتي رسيدگي و رأي 

 االجرا است. شود قطعي و الزمترتيب صادر مي دهد. رأیي كه بدینمقتضي مي
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این صـورت رأي شوراي عالي مالياتي اقدام به تأیيد رأي هيأت حل اختالف نماید كه در : حالت دوم

 گردد.االجرا و پرونده جهت اقدامات بعدي به واحد مالياتي ذیربط ارسال ميشورا قطعي و الزم

پرونده به هيـأت حـل  ،همانطور كه مالحظه گردید در صورت نقض رأي مورد شكایت توسط شورا

اقدام بـه صـدور بایست با رعایت نظر شورا گردد و هيأت مزبور ميعرض ارسال مياختالف مالياتي هم

ه هيأت حل اختالف قبلـي یكسـان ربایست با رأي صادعرض ميرأي نماید كه در واقع رأي هيأت هم

دادرسي شوراي عالي مالياتي كه بر مبنا و شـباهت آیـين دادرسـي دیـوان عـالي نباشد. با مقایسه آیين

كم دادگسـتري و خصـوص محـا خـوریم كـه درریزي شده است به این ایراد اساسي بر ميكشور طرح

نقض آراء آنان توسط دیوان عالي كشور، ارجاع به دادگاه هم عرض با تكليف تأمين نظر دیوان همـراه 

نيست و چه بسا دادگاه هم عرض بر رأي دادگاه پيشين اصرار ورزد كه در واقع ناشي از اسـتقالل امـر 

ق.م.م و 217براساس مـاده  قضاست. در حالي كه در دادرسي مالياتي با تعيين تكليف هيأت هم عرض

گـردد و اگـر هيـأت حـل دار ميخدشـهگيري هيـأت استقالل تصميم ،تأمين نظر شوراي عالي مالياتي

 1ي نماید مشخص نيست كه تكليف چيست.عرض، اقدام به تأیيد رأي هيأت قبلاختالف هم

ق.م.م كه شرایط عضویت، تركيب و ساختار شوراي عالي 212از طرف دیگر با مروري بر مفاد ماده 

 باشند: شود كه به قرار زیر ميدهد ابهاماتي مطرح ميمالياتي را شكل مي

معيارهاي صاحب یااصوالً معيار  ـ الف

 اشـخاص 

نظر بودن كدامند؟ آیا رشـته و گـرایش تحصـيلي

سنجند؟ها را مين صورت چه شخص یا اشخاصي این مالكمالك است؟ در غير ای  

باب شرایط اعضـاء از نظـر قـانون پـن  مـورد حقـوقي، اقتصـادي، مـالي،  ردحوزه نظر و تخصص 

حسابداري و حسابرسي است یا سه مورد حقوقي، اقتصادي ـ مالي و حسابداري ـ حسابرسي؟ اگر فرض 

نفر( بـا تعـداد  سهيب اعضاي حاضر در شعب شورا )اول یعني پن  مورد صحيح باشد در آن صورت ترك

و اگر فرض دوم یعني سه نفر صحيح باشـد در آن  نداردخواني گذار )پن  نفر( همتخصص مدنظر قانون

 صورت باید گفت كه نگارش قانون به طور صحيحي صورت نگرفته است.

چيسـت؟ آیـا در مشاغل ماليـاتي گذار از عبارت شش سال سابقه كار منظور قانون ـ ب

چه شخصي داراي شش سال سابقه در پست كارشناسي مالياتي بوده باشد بـاز هـم حـا ز شـرایط چنان

                                                 

صدور آراء مخالف نظر شعبه شوراي عالي مالياتي، تخلف انتظامي  ،43/34/22مورخ  14323/3731/43نامه شماره البته در بخشـ 1

محسوب و مدیران كل مالياتي موظفند در صورت مشاهده چنين آرایي مراتب تخلف را جهت تعقيب انتظامي به دادستاني انتظامي 
 مالياتي اعالم نمایند.
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توانایي انجام وظایفي كه بـراي ایـن نهـاد هـم  يانتخاب شدن هست؟ در این صورت آیا چنين شخص

 بيني شده را دارد؟ پيش

دارد در صورتي كه مودي به ميـزان ماليـات مـورد ق.م.م كه مقرر مي212با بررسي ماده همچنين 

كند یا ضـامن  فيبانكي بسپرد و یا وثيقه ملكي معر اختالف مالياتي وجه نقد یا تضمينرأي هيأت حل 

تـوان مي ،مانـدمعتبر معرفي نماید رأي هيأت تا صدور رأي شوراي عـالي ماليـاتي موقـوف االجـرا مي

رداشت نمود كه با توجه به فقدان مهلت زماني مشخص براي رسيدگي شوراي عالي ماليـاتي، مـودي ب

هاي طوالني پرداخت ماليات خود را بـه تعویـ  براي مدتمالياتي قادر است با گذاشتن وثيقه یا ضامن 

همـان  212شـخص در مـاده مبا قراردادن یـك مهلـت قـانوني  استدر این خصوص بهتر اندازد. كه 

 قانون، اعالم نتيجه از سوي شوراي عالي مالياتي را در یك محدوده زماني مشخص قانونمند نمود.

احكـام بر ارزش افزوده ضمن تصریح بر جـاري بـودن  قانون ماليات 44ماده كه الزم به ذكر است 

 هـاي مسـتقيم درموضوع فصل سوم از باب پـنجم قـانون مالياتمربوط به مرجع حل اختالف مالياتي 

 27/11/1413.م.م مصـوب ق 211كند كه حكم ماده مورد ماليات بر ارزش افزوده، در انتها تصریح مي

فصـل اختالفـات و بنابراین ح  تجدیدنظر شـكلي دربـاره حـل  در مورد این قانون جاري نخواهد بود.

 ماليات بر ارزش افزوده پذیرفته نشده است.

 مكرر ق.م.م 251هیأت موضوع ماده  -2-2-4

قـانون  37/32/1471اصـالحيه مـورخ  بـا استالعاده استثنایي و فوقماهيّتي مرجع یك این هيأت كه 

نسبت به ماليات عملكـرد سـال  ،دهشد اجای قانونآن مكرر  211 ماده به موجبهاي مستقيم و ماليات

 .باشدمي به بعد حاكم 1421

 : گویدمزبور مي ماده

هاي غيرمستقيم كه در مرجع دیگري قابل هاي قطعي موضوع این قانون و مالياتدر مورد ماليات»

هاي مستقيم مستنداً به مدارك و دالیل كافي از طرف طرح نباشد و به ادعاي غيرعادالنه بودن ماليات

امـر را بـه ه پروندتواند مودي شكایت و تقاضاي تجدید رسيدگي شود، وزیر امور اقتصادي و دارایي مي

آرا قطعـي و  اكثریتنفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نماید. رأي هيأت به  سههيأتي مركب از 

تا تاریخ تصویب این اصـالحيه نيـز  1421باشد حكم این ماده نسبت به عملكرد سنوات االجرا ميالزم

 «جاري خواهد بود.
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سـا ل حقـوقي منظران ریان و صـاحببراي مج يمكرر ابهامات 211درخصوص هيأت موضوع ماده 

در رابطه با ماهيت وجودي، تركيب و عملكرد این  هاي زیر راچالشوجود دارد كه ممكن است از جمله 

 :نمایدهيأت ایجاد 

از قبيـل رسـيدگي اداري، ) بيني مراحل و مراجع متعدد بـراي دادرسـي ماليـاتيبا وجود پيش ـ الف

رسد طرح پرونده شوراي عالي مالياتي و دیوان عدالت اداري( به نظر مي ،هيأت بدوي، هيأت تجدیدنظر

مكرر از نقطه نظر حقوقي و اصول حاكم بر سـاختار ماليـاتي كشـور قابـل  211در هيأت موضوع ماده 

مالياتي كشور بـه امور اي بر این باورند كه وجود چنين هيأتي تنها وابستگي سازمان توجيه نباشد و عده

 رساند.متبوع را مي وزارتخانه

ها و شرایطي كه اعضاي این هيأت باید داشته باشند هيچ صـحبتي بـه ميـان نيامـده از ویژگي-ب

نفر از داخل وزارتخانه متبوع یا سازمان مالياتي باید باشند یـا  سهاست حتي مشخص نيست كه این 

 4اینكه وزیر قادر است خارج از سازمان امور مالياتي و وزارتخانه هم افرادي را براي تشكيل هيـأت 

 نفره موضوع این ماده انتخاب نماید.

از آن مرجـع در این ماده داراي ابهام است و مشخص نيست كه منظور « مرجع دیگري»عبارت -ج

هاي حل اختالف مالياتي و شوراي عالي مالياتي( است یا مرجع خارج سازمان داخل سازماني )هيأت

شود. چنانچه منظور قانونگذار از این عبارت شامل همـه مراجـع رسـيدگي داخـل و را نيز شامل مي

 شود.خارج سازمان مالياتي كشور باشد پط نقش دیوان عدالت اداري چه مي

محدودیتي بـراي تعـدیل و تخفيـف  گونهرسد كه طب  مقررات این ماده قانوني، هيچر ميبه نظ-د

هيچ مرجع دیگري براي مؤاخذه و یا كنتـرل و نظـارت بـر مالياتي وجود نداشته باشد؛ عالوه بر آن 

 بيني نشده است.مكرر پيش 211هيأت موضوع ماده 

وني مـورد رسيدگي از سوي مودي در مـاده قـانگونه مهلتي براي شكایت و تقاضاي تجدید هيچ-و

ماليات،  و چنانچه مودي بعد از گذشت چندین سال پط از قطعي شدنبيني نشده است بحث پيش

بـودن تواند در اجراي مقررات این ماده قانوني به ادعـاي غيرعادالنـه عدالتي بنماید مياحساس بي

شت این همه سال پرونده مودي امحـاء ماليات اعتراض كند در این صورت ممكن است پط از گذ

 شده و در دسترس نباشد. 
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گونه محدودیت و یا سقف ماليـاتي خـاص از نظـر مبلـا ریـالي در بيـان شـرایط اعتـراض هيچ -ه

بيني نشده بنابراین ممكن است اشخاص با مبالا نـاچيز ماليـاتي درخواسـت طـرح پرونـده در پيش

 دهد.ر امكان آن را نميهيأت مورد بحث را نمایند كه جایگاه وزی

عـدالتي هاي بيو مالك عوامل .مشخص نيستمنظور از ادعاي غيرعادالنه بودن ماليات دقيقاً  -ن

 خير. عدالتي شده یادر ح  مودي بي مالياتي كدام هستند كه براساس آن بتوان تشخيص داد كه

رسـيدگي، مثـل رسـيدگي مشخص نكرده است كه آیا منظور از تجدید ماده گذار در این قانون -و

 است یا رسيدگي ماهوي است. يشوراي عالي مالياتي رسيدگي شكل

الذكر و با توجه به برتري تخصص و دانـش فنـي ماليـاتي در سـازمان امـور با عنایت به موارد فوق

حذف و یـا بـه هاي مستقيم قانون ماليات ازمكرر  211مالياتي نسبت به وزارت متبوع، بهتر است ماده 

 .شودگونه اي اصالح شود كه ایرادات موصوف رفع 

 جع دادرسی مالیاتیامرنظارت قضایی بر  -2-9

دانيم دیـوان طور كه ميهمانرسيدگي به اختالفات مالياتي دیوان عدالت اداري است  مرجع قضایي

رسيدگي به شكایات، ه منظور ب قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران 174براساس اصل  عدالت اداري

هـا هاي دولتي و  احقـاق حقـوق آننامهیا واحدها یا آیين و اعتراضات مردم نسبت به مأموران لماتتظ

 تأسيط گردیده است. هزیرنظر ریيط قوه قضایي

( یكـي 1423دیوان عدالت اداري )مصوب  تشكيالت وآیين دادرسي قانون 13ماده  2به موجب بند 

رسـيدگي بـه اعتراضـات و شـكایات از آراء و تصـميمات قطعـي دیـوان ارات از موارد صالحيت و اختي

مانند كميسيون ماليـاتي و... منحصـراً از حيـث  هایيهاي بازرسي و كميسيونهاي اداري، هيأتدادگاه

 ها است.و مقررات یا مخالفت با آننقص قوانين 

شده و این مرجع را اشاره آن به دیوان عدالت اداري  217هاي مستقيم تنها در ماده در قانون ماليات

و مقـرر نمـود در بينـي كـرده ماليـاتي پيشهاي حل اخـتالف به عنوان مرجع تجدیدنظر از آراء هيأت

گـردد مي توسط دیوان عـدالت اداري نقـضاختالف مالياتي حل هاي مواردي كه آراي صادره از هيأت

خواهـد  ععـرض( ارجـاپرونده امر جهت رسيدگي مجدد به هيأت حل اختالف مالياتي دیگر )هيأت هم

در صورتي كه به موجب قانون دیوان عدالت اداري، دیوان صالحيت عام رسيدگي شكلي نسبت به  شد.

راي عالي مالياتي هاي حل اختالف مالياتي و هم آراء شوآراء محاكم اداري را داراست كه هم آراء هيأت

تشكيالت  قانون 12همچنين به استناد ماده  شود.مكرر را شامل مي 211و هم آراء هيأت موضوع ماده 
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شـوراي عـالي ماليـاتي در حكـم هيأت عمـومي آراء وحدت رویه  ،دیوان عدالت اداري و آیين دادرسي

از طرف دیگر بـر اسـاس  .باشندميقابل طرح در دیوان عدالت اداري بوده و نامه مقرري اداري یا نظام

هاي دولتـي حـ  دسـتگاهقانون اساسي جمهـوري اسـالمي ایـران  173رویه دیوان و به استناد اصل 

 باشند. هاي دولتي )از جمله آراء وحدت رویه شوراي عالي مالياتي( را دارا مينامهشكایت از آیين

توان چنين اسـتنباط كـرد الت اداري ميبا توجه به بحث صالحيت شوراي عالي مالياتي و دیوان عد

هاي حل اختالف مالياتي دو مرجع جهت رسيدگي و تجدیدنظر شـكلي كه درخصوص آراء صادره هيأت

وجود دارد كه شوراي عالي مالياتي و دیوان عدالت اداري است. با ایـن تفـاوت كـه بـه شـوراي عـالي 

ماه از انند با رعایت محدوده زماني مشخص )یكتومالياتي هم اداره امور مالياتي ذیربط و هم مؤدي مي

)با رعایت مفاد تبصـره  در حالي كه به دیوان عدالت اداري تنها مؤديتاریخ ابالغ رأي( اعتراض نمایند 

 تواند اعتراض نماید. ميقانون تشكيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداري(  12ماده  2

هاي حل اخـتالف ماليـاتي مودیـان شكایت از آراء هيأتآید این است كه براي ابهامي كه پيش مي

بـور تقـدم و زر به مراجعه به شوراي عالي مالياتي یا دیوان عدالت اداري گردیده و بين دو مرجـع ممخيّ

هـر دو مرجـع مراجعـه  مكان وجود دارد كه مودي همزمان بـهاین ا ،تأخر زماني وجود ندارد و بنابراین

بور نقض و يأت حل اختالف مالياتي ممكن است توسط یكي از مراجع مزي هأنماید و در این صورت ر

كه این موضوع جاي تأمل دارد از طرف دیگر اینكه فقط مـودي بـه عنـوان  توسط دیگري تأیيد گردد

بـه هاي حـل اخـتالف ماليـاتي آراء هيأتبه  تواند نسبتمي حقوق خصوصي شخص حقيقي یا حقوقي

هاي دولتـي و همچنـين ها و مؤسسات دولتي و حتي شركتسازمانو دیوان عدالت اداري شكایت كند 

اداره امور مالياتي به عنوان طرف دیگر دعوي از این حـ  محـروم اسـت بـا عـدالت قضـایي سـازگار 

 باشد.نمي

 مراجع دادرسی مالیاتی در حقوق تطبیقی -9

 اند.برگزیده شده استرالياو  براي این مطالعه تطبيقي نظام مالياتي كشورهاي انگلستان، چين، فرانسه

 1نظام دادرسی مالیاتی انگلستان -9-1

ان حقيقي و حقوقي از اداره گمركات و ماليات بریتانيـا در زمينـه انـواع مودیشكایات و اعتراضات كليه 

قابل طرح است. دایره ماليات، مذكور مالياتي مستقل از اداره هاي مستقيم و غيرمستقيم در دایره ماليات

هاي گوناگوني برخوردارند و اعتراض مودي بـا ها از تخصّصهاي مختلفي دارد كه اعضاي آنكار گروه

                                                 
 ( اقتباس شده است.2333وید ویليام )جفري مورس و دینوشته « اصول قانون ماليات»بخش، از زیرمطالب این  -1
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این گيرد. هر یك از ها مطرح و مورد رسيدگي قرار ميتوجه به موضوع و ماهيت آن در یكي از كارگروه

ي اسـت. رسـيدگي بـه اعتراضـات مودیـان در ها متشكل از قضات ذیصالح و كارشناسان فنـكارگروه

 شود و ربطي به اداره گمركات و ماليات ندارد.ساختمان متعل  به هيأت داوري بریتانيا انجام مي

كننـد. دادخواسـت مودیـان به دامنه وسيعي از اختالفات ماليـاتي رسـيدگي ميقضاتِ دایره ماليات 

ر برخي موارد نيز به تشخيص قضـات، دادخواسـت شود ولي دمعترض اكثراً به صورت شفاهي ارا ه مي

 شود.كتبي دریافت شده و مرحله شفاهي حذف مي

شود. البتـه برخـي از كارشناسـان استماع شكایات توسط یك قاضي و یك كارشناس فني انجام مي

هاي آموزشي حقوق و قضا را طي كرده و مجوز استماع اعتراضات مودیان به تنهایي یا بـه اتفـاق دوره

« دويهيأت داوري ب»اني كه نسبت به تصميمات و آراي مودیاند. یك كارشناس دیگر را دریافت نموده

 شكایت كنند.« هيأت داوري عالي»توانند به اعتراض داشته باشند، مي

كنند. نكته مهم ایـن كـه قضات این هيأت به همراه یك نفر متخصص امور مالياتي رأي صادر مي

شود، بلكه بدون وجـود دادخواسـت از طـرف وارد موضوعات مالياتي نمي موديهيأت فقط با اعتراض 

است هيأت داوري بدوي یا صالحدید هيأت داوري عالي در موضوعات مالياتي نيز ان و بنا به درخومودی

 تواند رأي صادر كند. هر دو هيأت داوري بدوي و عالي جزء قوّه قضایيه بریتانيا هستند.مي

 1نظام دادرسی مالیاتی چین -9-2

ص شود هر یـك هر شهروند موظف به پرداخت ماليات است امّا در صورتي كه مشخقانون، به موجب  

ح  وي  از اقدامات اداري انجام شده از سوي مرجع وصول ماليات غير صحيح یا مخالف قانون است و

، سـه سـطح راهكـار 2333ضایع گردیده است، از ح  پژوهش خواهي نيز برخوردار است. از اول ژو يه 

در مـورد بررسـي  .ادارياداري پدید آمده است كه عبارتند از: بررسي مجدد، پژوهش خواهي، پيگيـري 

مجدد باید درخواستي به مرجع وصول ماليات كه از همان ابتدا پرونـده را رسـيدگي نمـوده اسـت داده 

جهت تعقيب اداري،  د به مقام ارشد ذیصالح ارجاع  شود؛شود؛ براي پژوهش خواهي، موضوع مذكور بای

تـوان البته هيچ پـژوهش خـواهي را نمي پرونده باید به دادگاه اداري زیر نظر دیوان قضایي ارجاع شود.

بدون بررسي مجدد انجام داد و هيچ پيگيري قوانين اداري بدون پژوهش خواهي ميسـر نخواهـد شـد. 

هـاي رغم رویه هاي عمومي وصول و دادخواهي اداري، پژوهش خواهي جهت رسيدگي بـه مالياتعلي

                                                 
 (2333)اليات، وزارت دارایي چينكميته تعرفه و م« راهنماي مالياتهاي جمهوري دموكراتيك چين»بخش، از زیر مطالب این -1

 اقتباس شده است. 111-112صفحات 
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وند زیر نظر قـانون گمركـات و قـانون شداخلي در مورد كاالهاي وارداتي كه توسط گمركات وضع مي

هاي دادخواهي اداري مالياتي بسته به اینكه چـه مقـام بازدارنده گمركات است در حالي كه سایر پرونده

  .گيردهاي متفاوت قرار ميارشد ذیصالحي از سازمان مالياتي ذیربط باشد، تحت سایر حوزه

 بررسی مجدد -9-2-1

ي كه ماليات تعييني را غيرقابل قبول بداند، مطاب  با مفاد قانوني زیر مالياتي مجاز است در صورت مودي

و آن را بـه همـراه  ههاي مشخصي دالیل خود را ذكـر نمـوداز طری  تسليم شكایت خود در قالب فرم

 مدارك مستند به مرجع وصول ماليات تسليم نماید:

تشخيص ماليات ذكر شود كـه در مواردي كه مبلا ماليات قابل وضع یا قابل پرداخت در ابالغ  ـ1

روز از انقضـاي مهلـت  43مالياتي تحویل داده شود، درخواست بررسي مجدد باید ظـرف  موديباید به 

 پرداخت داده شود.

در مواردي كه هيچ مبلوي از ماليات قابل وضع یا قابل پرداخـت بـه طـور عطـف بماسـب  در  ـ2

تحویـل  ابالغيـه  روز پط از 43را ظرف  ابالغيه تشخيص مالياتي ذكر نشود، درخواست بررسي مجدد

 .مذكور تسليم نماید

بـه دليـل مصـایب طبيعـي، اضـطرار یـا سـایر رویـدادهاي مالياتي یـا نماینـده وي كـه  موديهر 

توانـد الـذكر قصـور ورزد، مـياز ارا ه درخواست بررسي مجدد ظرف محدوده زمـاني فوقناپذیر اجتناب

ظرف مهلت یك مـاه از برطـرف شـدن علـت تـأخير بـا ارا ـه مـدارك مسـتند درخواسـت مسـاعدت 

مالياتي قبالً از ارا ه درخواست بررسي مجدد براي بيش از یك سـال  مودي)تجدیدنظر( دهد. البته اگر 

د را الذكر قصور ورزیده باشد، دیگر مجاز نيست درخواست مسـاعدت خـواز انقضاي محدوده زماني فوق

 مطرح نماید.

دستگاه مالياتي باید بررسي مجدد را به طور كامل انجام دهد و ظرف دو ماه از دریافـت درخواسـت 

بررسي مجدد، برگ قطعي را صادر نماید. در موردي كه دستگاه مالياتي از صدور بـرگ قطعـي پـط از 

 پژوهش خواهي است.مالياتي مجاز به تسليم درخواست  موديانقضاي مهلت دو ماهه قصور ورزد، 

 پژوهش خواهی -9-2-2

مجاز اسـت  وي را متقاعد نكند، موديچنانچه برگ قطعي حاصل از بررسي مجدد مقام وصول ماليات، 

به موجب مفاد قانون پژوهش خواهي ظرف سه روز از دریافت برگ قطعي، درخواسـت بررسـي مجـدد 

هـا در اند یـا نسـبت بـه آنبررسي نشـده شكایت خود را مطرح نماید. امّا نسبت به مواردي كه مجدداً
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توان درخواسـت پـژوهش خـواهي نمـود. البتـه درخواست بررسي مجدد اوليه اعتراض نشده است، نمي

ها درخواست دادخواهي اداري نموده است فوراً قابل پژوهش خواهي هستند براي آن موديمواردي كه 

ه شـرطي اسـت كـه مـورد مـذكور توسـط مقـام بدون آنكه از فرآیند بررسي مجدد عبور كنند و این ب

تجدیدنظر یا دادگاه اداري طي فرآیند دادخواهي اداري مورد قضاوت قرار گرفته باشد و این عبارت قيـد 

و نيـز بـه شـرطي كـه پرونـده « باشدقضاوت اوليه مورد بررسي قرار گرفته و ملوي مي»شده باشد كه 

با تصميم جدید متقاعـد نگردیـده  موديگرفته باشد امّا توسط دستگاه مالياتي مورد بررسي مجدد قرار 

 باشد.

 دادخواهی اداری -9-2-9

مالياتي را متقاعـد سـازد و علـت  موديدر صورتي كه تصميم متخذه در فرآیند پژوهش خواهي نتواند 

كه به موجب قانون صورت گرفته، اقدام اداري مرتبط با اخذ ماليات توسط دولت  موديپژوهش خواهي 

مركزي یا دولت محلي باشد و وي این اقدام را منافي حقوق خود تلقي كند یا در صورتي كه سه ماه از 

تسليم درخواست پژوهش خواهي گذشته باشد و هنوز هيچ تصميمي اتخاد نشده باشد، در ایـن صـورت 

ه تسليم درخواستي جهت دادخواهي اداري در دادگاه اداري ظـرف دو مـاه از ارا ـه تصـميم وي مجاز ب

اي است كه طي آن مقـام تجدیـدنظر بـه موجـب قـانون بایـد پژوهش خواهي به هنگام انقضاي دوره

توان مورد پژوهش خواهي یا اعتراض تصميمي را اخذ نماید. تصميم اتخاذ شده در دادگاه اداري را نمي

مجاز اسـت نسـبت بـه تصـميم دادگـاه  موديداد. البته در هر یك از موارد زیر سازمان مالياتي یا  قرار

 اداري ظرف دو ماه از روز اخذ تصميم، جهت اعاده دادرسي درخواست اقامه دعوي دهد:

 مشخص شود قوانين و مقررات به صورت نادرستي به كار رفته است؛در صورتي كه  ـ1

 ي قضاوت كننده به صورت غيرقانوني تشكيل شده باشد؛در صورتي كه دادگاه ادار ـ2

در صورتي كه قاضي به پيروي از قانون یا رأي قضایي بایـد از جریـان دادخـواهي اداري رفـع  ـ4

 شده ولي هنوز در اتخاذ تصميم دادگاه شركت كند؛صالحيت مي

جریـان رف درگير در دادخـواهي اداري از نماینـده یـا وكيـل قـانوني در طدر صورتي كه یك  ـ3

 دادخواهي برخوردار نشده باشد؛

قاضي شركت كننده در اتخاذ تصميم دادگاه از وظایف رسمي خود در ارتبـاط بـا  در صورتي كه ـ1

 دادخواهي، تخطي نموده باشد و جرم جنایي مرتكب شده باشد؛
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در صورتي كه ثابت شود مورد خاصي كـه در جریـان دادخـواهي بـه عنـوان مـدرك و مبنـاي  ـ2

 اي تويير داده شده است.گرفته است، تحریف شده یا به صورت متقلبانهقضاوت قرار 

درسـتي نادر صورتي كه قضاوت صورت گرفته بر شهادت دروغ، اظهـارنظر كـذب یـا ترجمـة  ـ7

 مبتني باشد.

ي یا هر تصميم دیگر یا اقـدام اداري كـه مبنـاي قضـاوت ندر صورتي كه قضاوت جنایي یا مد ـ1

 از طری  اقدامي اداري تويير داده شده باشد؛ است توسط تصميم قطعي بعدي یا

اي توانست نقش تعيـين كننـدهرا كه مي مودياش، در صورتي كه دادگاه در ارا ه قضاوت اوليه ـ2

 در تأیيد مدركي ایفا كند مدنظر قرار ندهد.

 1نظام دادرسی مالیاتی فرانسه -9-9

موارد در اكثر  درنظر آن هاي اداري و تجدیددادگاه رسيدگي به اختالفات و دعاوي مالياتي در صالحيت

به یكي از سه شعبه ویژه رسيدگي به دعاوي مالياتي  كاربه این معنا كه  صالحيت شوراي دولتي است؛

ها صالحيت تحقي  و بررسي و اظهـارنظر دارد. در صـورت بـروز اخـتالف بـين ارجاع و هر یك از آن

 شود.دگي ميها، موضوع در جلسه عمومي این شعب رسيآن

 مالحظات کلی در مورد روش رسیدگی -9-9-1

هاي هاي حقوقي و اختالفات مربوط به مالياتهاي غيرمستقيم در دادگاهاختالفات مربوط به ماليات

 شود.هاي اداري رسيدگي ميمستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در دادگاه

پـردازد و اعتـراض دارد، بـراي او را نمي هاي غيرمستقيم، وقتي مودي ماليات خـوددر مورد ماليات

شود تا ماليات خود را تأدیه كند و او اعتراض خود را در این خصوص به مـدیر كـل ابالغي فرستاده مي

در دادگاه طرح  مودينباشد،  موديدهد و در صورتي كه تصميم مدیركل مورد قبول ها ارا ه ميماليات

شـود. امّـا مـودي یـا دسـتگاه ماليـاتي انجام مي رسيدگي كتباًورت تحقي  و كند. در این صدعوي مي

 كيـلدربارة درخواست كتبي خود شفاهاً نيز توضيح دهند و در صورت تمایل بـدون دخالـت و توانندمي

 مالياتي از خود دفاع كنند و رأي صادره قطعي خواهد بود.

ها دربـاره م مدیركل مالياتتصميمنوط به تشریفات و روش رسيدگي  ،هاي مستقيمدر مورد ماليات

شود. رسيدگي به آن دعاوي كتبـي و هاي اداري ارجاع ميو این تصميم به دادگاهاست تقاضاي مودي 

                                                 

 .اقتباس شده است 34-21صفحات  ،STIRN (1991), Le Conseil d’ E tat, hachetteبخش از زیر این  - 1
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گيرد. كتبي بودن زیادي بر مبناي عرف و عادت صورت مي ودتفتيشي دارد و تا حدمحرمانه بوده، جنبه 

هاي مودیـان دو گـردد. درخواسـتدقت بيشتري كند و حقـوق شـاكيان تضـمين  قاضيشود سبب مي

هاي اند: یكي مربوط به خود ماليات است و دیگري تعقيب و وصول آن كه رسيدگي بـه درخواسـتنوع

هاي نوع دوم جنبـه حقـوقي هاي اداري است در حالي كه درخواستنوع اول كامالً در صالحيت دادگاه

 شوند.هاي غيراداري هم رسيدگي ميدارند در دادگاه

 یانها و اعترضات مودر مورد درخواستمالحظات کلی د -9-9-2

شود و در طول از یافتن مال مشمول ماليات تا محاسبه و وصول ماليات اعمال مي ،اختيارات قانوني

هاي مسـتقيم بایـد هاي مربوط به مالياتح  دارد از حقوق خود دفاع كند. درخواست مودياین جریان 

اند به دادگاه اداري مراجعـه كنـد تومي ورتيدر ص موديهاي مستقيم تسليم شود و به اداره كل ماليات

 كه جواب و تصميم مدیركل او را قانع نكرده باشد.

هاي دیگري قبل از تشـخيص ماليـات مالياتي، راههاي رسيدگي به دعاوي همچنين، در كنار دادگاه

هاي اداري اسـت. بيني شده است كه جنبه كدخدامنشي و رفع اختالف دارد و به عهده كميسـيونپيش

هاي مسـتقيم وجـود دارد كـه بـه مميّـز ماليـاتي در در هر بخش یك كميسيون اداري در مورد ماليات

اش از ایـن حـد تجـاوز دهد و وظيفـهكشاورزي یاري مي هايبرداريبندي بهرهارزیابي امالك و طبقه

 1كند و در ارزیابي درآمد مشمول ماليات نقشي ندارد.نمي

 رأی دادگاه اداری -9-9-9

غيرقابـل و قطعـي  ،در مورد تقاضاي مودي راجع به عدم شمول ماليات یـا تخفيـف يرأي دادگاه ادار

باید بالفاصـله و شود ي ابالغ ميهاي مستقيم به مودمالياتارة كل . این رأي از طری  اداست اعتراض

اجرا گردد. اگر نظر دستگاه مالياتي رد شده باشد، مدیركل دستگاه باید تخفيف الزم را به مودي بدهد و 

عهـده اه ماليـاتي داده شـود، بـر بهره مبلا مذكور را هم طب  مقررات بپردازد و اگر حكم به نفع دستگ

بـه  مـوديرا بـراي  اشـكاليرا فوراً با حكم صادره تطبي  دهد. اجراي این حكـم  ست كه خودا مودي

آورد زیرا وي قبل از تسليم شكایت ناگزیر بوده ماليات مقرر را بپردازد و رأي، ماليات پرداخت وجود نمي

باید  وصول آن را كرده باشد پط از صدور رأي تعلي كند. ولي اگر مودي قبالً تقاضاي شده را تأیيد مي

 مبلا بيشتري بابت این تأخير و عالوه بر اصل ماليات بپردازد.

                                                 
 Bouvier M.(2001), Introduction au droit fiscal general et a la theorie de,lبه در این خصوص  ـ 1

impot,  رجوع نمایيد.22-142، صفحات  
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 روش تجدیدنظر -9-9-4

توان به شـوراي دولتـي پـژوهش خـواهي كـرد مگـر در مـورد هاي اداري ميدر مورد آراي دادگاه

و تواند حقـوق ميپرداخت مالياتي كه بدون استحقاق معلّ  مانده باشد، كه در این صورت دادگاه اداري 

هاي مورد اعتراض غيرمنطقي را با مبلوي اضافه مورد رأي قـرار دهـد. ایـن رأي قابـل تجدیـد ماليات

ماه تقاضاي تجدیدنظر را تسليم كنـد. در شـوراي  2باید ظرف  موديدر مورد جریان رسيدگي، نيست. 

 دولتي یا دیوان كشور حضور وكيل اجباري نيست.

هـاي اداري و در مـورد توانـد از آراي دادگاههاي مستقيم، وزیـر دارایـي ميماليات قانونبه موجب 

دهد، تقاضاي تجدیدنظر كنـد. هاي مستقيم و عوارضي كه دستگاه ماليات مستقيم تشخيص ميماليات

 مـوديدر این جا، در مرحله اوّل رسيدگي وزیر دارایي طرف دعوي نيست. امّـا وقتـي رأي طبـ  نظـر 

ها هم باشد، وزیر دارایي اختيار تجدیدنظر خواهي دارد. بد، حتي اگر مواف  نظر مدیركل مالياتاصدار یا

به منظور سرعت عمل در صدور رأي و به خصوص جبران تأخيري كه ممكن اسـت از ناحيـه دسـتگاه 

مالياتي باشد، مقررات خاصي براي مراجعه به شوراي دولتي وضع شده اسـت. آغـاز مهلـت تجدیـدنظر 

خانه رسيده یا روزي كـه رأي صـادره بـه به وزارت ندهي براي وزارت دارایي از روزي است كه پروهاخو

تمدید كند. اگـر ماهه  3یك مهلت طي استثنا اً آن را ممكن است شوراي دولتي و  است آن ابالغ شده

و یـا اگـر اعتراض خود عدول كـرده  از متقاضي این روند را رعایت نكند، چنين برداشت خواهد شد كه

 شود كه از رأي ناراضي است.طرف مدعي است چنين تلقي مي

 اجرای رأی -9-9-5

تواند نسبت به ماهيـت دعـوي كند بلكه ميشوراي دولتي تنها به ابطال رأي مورد اعتراض قناعت نمي

دولتي امري خالف قـانون یـا  ارد. زیرا اگر شوراينيز رسيدگي كند. این وضع در تمام موارد مصداق ند

گيري بهرهدر استفاده از حقوق خویش از  نیكي از طرفي در نتيجة آن د كه را مالحظه كنتشریفات آن 

دهد تا مجدداً رسيدگي شـود. رأي رأي را فسخ و پرونده را اعاده مي محروم شود،از دو مرحله رسيدگي 

نحو دیگري اقتضاء كند. این رأي قطعـي اسـت و شوراي دولتي علني است مگر آنكه اسرار مالياتي به 

مـدارك  تحصـيلامّا ممكن است به علّت احراز وجود برخي اوراق تقلّبي یـا  خاتمه دهندة دعوي است

 1جدید، مجدداً در شورا طرح و رسيدگي گردد.

                                                 

 رجوع نمایيد. DUVRGER M.( 1982), Elements de fiscalite, PUFبه براي مطالعه كلي در این خصوص  -1
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 1نظام دادرسی مالیاتی استرالیا -9-4

توانند به تصميمات ادارة ماليـات اعتـراض كننـد ان مالياتي ميمودیلياتي كشور استراليا، ادر نظام م

مجـاز  موديترین مواردي كه مجاز نيست كه در هر موردي اقدام به اعتراض كند. عمده موديمنتهي 

 به اعتراض است، عبارتند از:

 عدم پذیرش ارزیابي مميز مالياتي )یا عدم پذیرش برگ مالياتيِ متمم یا تعدیل یافته(؛ 

 ف نظر در مورد تفسير قانون توسط مرجع مالياتي؛اختال 

  ِاز قانون. 2موديتردید در زمينة تفسير شخص 

توانـد كتبـاً بـه تصـميمات یا شخص دیگري به نماینـدگي از وي مي موديدر موارد فوق، شخص 

يه ان ماليـاتي توصـمودیـحوزة مالياتي اعتراض نماید. در عين حال، ادارة ماليات اسـتراليا همـواره بـه 

كند كه قبل از تسليم اعتراض كتبي، به حوزة مالياتي مربوطه مراجعـه نمـوده و نسـبت بـه گـرفتن مي

عتراض صـرفاً یـك امشاورة مالياتي از مميزان مالياتي یا مشاوران مالياتي اقدام نمایند. مشاورة قبل از 

منتهـي  مـوديد و ماليـات به تعدیل درآمـ داشته واي است و در توالي امر دادرسي قرار نفرآیند توصيه

 مات احتمالي است.شود و بيشتر براي رفع سوء تفاهينم

مسئلة مهمي كه در اینجا مورد نظر است، آن است كه اعتراض به مباني تشـخيص ماليـات لزومـاً 

باید توأم با ارا ة مستندات مربوطه در لحظة تسليم اعتراض باشد. ضمن آنكـه جزیيـات اعتـراض از مي

یا سال عملكرد، شماره و تاریخ صدور  د اقتصادي )مبادالت و غيره(، دورهمربوط به كاركر قبيل جزیيات

صراحتاً باید در برگة شـكایت نسبت به آن معترض است،  موديبرگ مالياتي و نيز مورد مشخصي كه 

 قيد گردیده باشند.

هاي قانوني متفاوتي مدنظر األجلمسئلة مهم دیگر آن است كه براي موارد اعتراضِ متفاوت، ضرب

ان بزرگ، متوسط، یا كوچك( مودیان مختلف )مودیگيرد. اوالً، با توجه به اصل تمایز برخورد با قرار مي

سال  2اعتراض به برگ ماليات اوليه تنها ان كوچك در مودیمهلت قانوني اعتراض متفاوت است. مثالً 

                                                 
اقتباس گردیده  www.ato.gov.auـ مطالب این زیربخش از پروفایل راهنماي دادرسي مالياتي ادارة ماليات استراليا به نشاني 1

 است.
ز تفسير وي منظور از تفسير شخص مودي آن است كه وي ممكن است در اعتراض خود قيد نماید كه رفتار مالياتي اش منبعث ا -2

شود تا دستگاه مالياتي و نيز از فالن حكم قانوني بوده است و خواهان ارجاع پروندة امر به كميسيون رسيدگي به شكایات مي
تشكيالت رسيدگي به شكایات را نسبت به تفسير خود از قانون مجاب نماید و یا عدم تمكين مالياتي خود را غيرعامدانه و ناخواسته 

 هاي كمتري گردد.هاي مالياتي كمتر و تحمل مجازاتمول پرداخت جریمهجلوه دهد تا مش

http://www.ato.gov.au/
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سال براي این كار فرصت خواهند داشت. ثانياً، بسته  3 انمودیفرصت اعتراض دارند در حالي كه سایر 

گيرد. مثالً زمان اعتراض به بـرگ ماليـات اوليـه به نوع اعتراض، مهلت زماني متفاوتي مدنظر قرار مي

ت عتراض به درآمد تعدیل شده توسـط هيـابسيار بيشتر از مهلت اعتراض به ماليات تعدیل شده )مثالً ا

ان كوچـك، متوسـط و بـزرگ( مودیـان مالياتي )اعم از مودیاي كه به گونهحل اختالف مالياتي( است 

روز فرصت دارند. در عين حال، ترتيبي اتخـاذ گردیـده  23براي اعتراض به این نوع برگ مالياتي تنها 

 مـودياست كه حتي پط از مهلت مقرر قانوني نيز فرصت اعتراض وجود خواهد داشت منوط به اینكه 

اید و توجيه قابل قبولي براي تأخير در اعتـراض ارا ـه دهـد. دسـتگاه ماليـاتي مجـاز كتباً درخواست نم

ت حـل ، پروندة امر را جهت رسيدگي به هيـاموديخواهد بود با قبول درخواست تمدید مهلت اعتراض 

توانـد ، وي ميمودياختالف مالياتي ارجاع دهد اما حتي در صورت رد درخواست تمدید مهلت اعتراض 

)قابـل مقایسـه بـا  1ند كه پروندة مورد اختالف رأساً جهت رسيدگي به دیـوان شـكایات اداريتقاضا ك

 دیوان عدالت اداري در ایران( ارجاع گردد.

الزم نيست الزاماً مراجعـة حضـوري  موديمورد قابل ذكر دیگر آن است كه جهت تسليم اعتراض، 

 تواند درخواست كتبي خود را از طری  پست یا دورنگار نيز ارسال نماید.داشته باشد بلكه مي

هـاي رسـيدگي براي رسيدگي بـه انـواع مختلـف اعتـراض، مهلت 2كميسيون رسيدگي به شكایات

روز  21راض نموده باشد، كميسيون اعت 4مالياتي به اظهارنظرهاي موردي موديمتفاوتي دارد. مثالً اگر 

روز فرصت رسيدگي وجـود  12 ،فرصت رسيدگي دارد در حالي كه براي رسيدگي به سایر انواع اعتراض

 خواهد داشت.

مسئلة بسيار مهم آن است كه بعد از ابالغ رأي صادر شده از سوي كميسيون رسيدگي به شكایات، 

بيني نشده اسـت و يناف( در بدنة دستگاه مالياتي پيشمرحلة دیگري )تجدیدنظر یا فرجام خواهي و است

تواند در صورت ا عتراض به رأي كميسيون، به دیوان شكایات اداري كه یك مرجع رسيدگي مي مودي

خارجي است، براي تجدیدنظر خواهي مراجعه نماید. بـدین ترتيـب، نظـام دادرسـي ماليـاتي در كشـور 

 ت:استراليا مشتمل بر دو مرحلة رسيدگي اس

                                                 
. Administrative Appeals Tribunal 

. Commissions 

خصوص مسا ل و واقعيات پرونده كه در جریان رسيدگي یا به  عبارت است از اظهارنظرها و تصميمات مرجع مالياتي در: rulingـ 4

 شود.اعالم مي موديعنوان پاسخ به نظرخواهي 

1
2
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 (؛ 1كميسيون رسيدگي به شكایات )كميسيون بدوي كه مرجع حل اختالف درون سازماني است ـ1

دیوان شكایات اداري )كميسيون تجدیدنظر خواهي كـه مرجـع حـل اخـتالف بـرون سـازماني  ـ2

 است(.

هـا آن« عـدم اسـتقالل»یـا « استقالل»تركيب اعضاء مراجع دادرسي مالياتي در استراليا با مبحث 

بـه  هاي مسـتقل، شخصـيتكميسيون رسيدگي به شـكایات 2كند. طبيعتاً كميسونرهايدا ميارتباط پي

هاي دیـوان آیند و در زمرة كاركنان سازمان قرار دارند اما كميسـيونرمعناي حقوقي كلمه، به شمار نمي

 شكایات اداري مستقل بوده و ارتباط سازماني با دستگاه مالياتي ندارند.

نـدارد. در  مـودينكتة آخر آنكه پرداخت ماليات مطالبه شده فرآیندي است كه ارتباطي به اعتراض 

ملزم به پرداخت است و در صورت قبول اعتراض وي یـا تعـدیل ماليـاتِ متعلقـه،  مودياي، هر مرحله

 مبالا پرداختي مازاد متعاقباً استرداد خواهد شد.

 گیرینتیجه -4

فراینـدهاي به امر ماليات و قطعيت زود هنگـام و وصـول بـه موقـع آن بایـد  به منظور رسيدگي بهينه

ها مبتني بر اطالعات دقي  و شفاف بـوده و منجـر بـه اي بازطراحي شوند كه رسيدگيمالياتي به گونه

به عبارت بهتر سـاز و كـاري طراحـي شـود كـه تعـداد  هاي نظام دادرسي مالياتي گرددكاهش ورودي

هاي تسليمي مودیان مورد قبول واقـع شـود. ایـن امـر در سـایه شـفاف سـازي و مهبيشتري از اظهانا

بينـي سازي قوانين مالياتي، تروی  فرهنگ مالياتي، طراحي شبكه اطالعات جـامع ماليـاتي و پيشساده

 ضمانت اجراي قوي قابل تحقّ  خواهد بود. 

آیيني كامالً برون سازماني و زیر  دادرسي مالياتي در كشور انگلستان هم از نظر شكلي و هم از نظر

نظر قوه قضایيه مي باشد ليكن در كشور فرانسه این دادرسي هم درون سازماني و هم بـرون سـازماني 

مي باشد و هر دو زیر نظر قوه مجریه بوده و قـوه قضـایيه در آن دخـالتي نـدارد. دادرسـي ماليـاتي در 

و هم برون سازماني است و مرجع بـرون سـازماني  كشورهاي ایران، چين و استراليا هم درون سازماني

 زیر نظر قوه قضایيه است.

هاي ها و نارسـایيدليل ضـعفه بيني مراحل و مراجع متعدد براي دادرسي مالياتي، برغم پيشعلي 

طرفي اكثریت مراجـع مـذكور، هاي ح  دادخواهي، عدم استقالل و بيقانوني و اجرایي نظير محدودیت

                                                 
 ان مالياتي دخالت دارد.مودیسازماني، دستگاه مالياتي رأساً و مستقيماً در پذیرش و ردّ اعتراض  در مرحلة دادرسي درونـ 1

. commissioners 2



 8931پاییز (، 67)مسلسل نوزدهم  پژوهشنامه مالیات/شماره                                            890

مشكالت مربوط به علني و حضوري نبودن دادرسي و اطاله دادرسي هنوز با دادرسـي عادالنـه فاصـله 

 زیادي داریم. 

بينـي اسـتقالل بخـش دادرسـي هاي مسـتقيم بـا پيشاميد است در اصالحيه بعدي قانون ماليات 

آیينـي  شـامل اسـتقاللهـم  مالياتي از بخش تشخيص )اصل استقالل هم شامل استقالل ساختاري و

شـفاف سـازي فراینـدهاي باشـد(، مـينيـز از اصول اساسي دادرسي منصفانه مرجع دادرسي است كه 

راجع حل هاي رسيدگي در ممند نمودن روشهاي اجرایي، نظامدادرسي مالياتي، استاندارد نمودن روش

رداخـت ماليـات ، افزایش هزینه اعتراض به ویژه براي مودیاني كه به قصد تطویل در پاختالف مالياتي

هاي اجرایـي منسـوخ، گـامي در هاي مورد نياز و نيز تويير روشتهيه دستورالعمل نمایند واعتراض مي

بـدیهي اسـت  اسـتفاده از تجـارب اجرایـي سـایر  جهت اجراي دادرسي عادالنه مالياتي برداشته شود.

 تواند ما را در نيل به این مهم یاري نماید.كشورها مي
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