بسمه تعالی

مشخصات مودی

فرم درخواست رسیدگی به شکایات مودیان مالیاتی در هیأت موضوع ماده  152مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
نام مودی:

نوع شخصیت :حقوقی حقیقی

شماره ثبت/شناسنامه:

نوع فعالیت:

تاریخ ثبت  /تولد:

کد اقتصادی/ملی:

نام وکیل:

نام مدیرعامل:

نام مدیر تصفیه:

تلفن ضروری:

تلفن همراه:

کد پستی:

برگ(های) قطعی سال(های) شکایت

نشانی مکاتبه:
#

شماره برگ قطعی/مطالبه

 منبع مالیاتی

اداره کل

دوره عملکرد/مطالبه

آخرین مرجع رسیدگی

1
2
3
4
5
6
7

منبع مالیاتی( :یکی از موارد زیر را ذکرنمایید)
)1عملکردشرکت

)2حقوق

)11درآمد اتفاقی

)12مالیات بر ارزش افزوده

)3تکلیفی

)4کاال و خدمات

)5نقل و انتقال سهام

)13مالیات و عوارض غیرمستقیم

)6ارث

)7مشاغل

)8حق واگذاری-سرقفلی

)9اجاره امالک

 )11نقل و انتقال امالک

)14حق تمبر

آخرین مرجع رسیدگی( :یکی از موارد زیر را ذکر نمایید)
)1رئیس امور مالیاتی )2هیات حل اختالف بدوی )3هیات حل اختالف تجدیدنظر )4هیات حل اختالف موضوع ماده )5 216شورایعالی مالــیاتی  )6هیات حل اختالف موضوع ماده257

خالصه و اهم شکایت عنوان مقام عالی وزارت امور اقتصادی ودارایی

مدارک عنوان شده در پشت برگ الزاماً می بایست ضمیمه شود.

ثبت دبیرخانه وزارتی:

امضاء (و مهر) مودی:

شماره:

نام مودی:

تاریخ:

سمت:

راهنمای تکمیل فرم
طبق مفاد ماده  251مکرر قانون مالیاتهای مستقیم،مودیان مالیاتی (اعم از حقیقی یا حقوقی) می توانند نسبت به مالیاتهای قطعی شده خود که در مرجع دیگری قابل
طرح نباشد ،به ادعای غیرعادالنه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دالئل کافی(پس از تکمیل فرم درخواست رسیدگی) ،عنوان مقام عالی وزارت شکایت نموده و
تقاضای رسیدگی مجدد خود را به دبیرخانه هیأت ماده  251مکرر تسلیم نمایند .پس از بررسی مدارک و تهیه گزارش جهت مقام عالی وزارت ،امکان طرح
شکایت در هیأت  251مکرر موکول به دستور مقام عالی وزارت خواهد شد.
توضیحات تکمیلی:
 تکمیل تمامی اطالعات و مدارک درخواست شده طبق جدول ذیل الزامی می باشد.

 در صورتی که تعداد برگ قطعی ارائه شده به هیأت بیش از تعداد پیش بینی شده در جدول است ،لطفاً فرم جداگانه ای تهیه و ارسال نمایید.
 در صورتی که متن شکواییه بیش از محل پیش بینی شده در فرم می باشد،اهم شـکوائیه در قسـمت"خالصـه و اهـم شـکواییه عنـوان مقـام عـالی  "...درج و
مشروح شکواییه در برگ جداگانه ای به فرم پیوست شود
 وراث یا شرکاء مدنی می توانند به صورت مشترک فرم را تکمیل نمایند در این صورت می بایست فرم به امضاء کلیه این اشخاص برسد.
مدارک موردنیاز اشخاص حقیقی(مالیات مشاغل ،ارث ،امالک)..،

مدارک موردنیاز مودیان حقوقی(شرکت ها ،سازمانها و )...

 )1تصویر برگ(های) قطعی مورد شکایت

 )1تصویر برگ(های) قطعی مورد شکایت

 )2تصــویر آرائ مراجــع دیگــر کــه خصــوص برگ(هــای)قطعی ر ی صــادر )2تصــویر آرا ی مراجــع دیگــر کــه خصــوص برگ(هــای)قطعی ر ی صــادر
نموده اند

نموده اند

 )3تصویر وکالتنامه رسمی و مدارک مربوط به ابطال تمبـر موضـوع بنـد"د" ) 3تصویر وکالتنامه رسمی و مدارک مربوط بـه ابطـال تمبـر موضـوع بنـد"د"
ماده  113ق.م.م،در صورتیکه شکایت یا فرم درخواسـت شـکایت توسـ

ماده  113ق.م.م،در صورتیکه شکایت یا فرم درخواست شکایت توس وکیل

وکیل تنظیم و تسلیم می شود.

تنظیم و تسلیم می شود.

 )4سایر مدارک که ادعای مطروحه را اثبات می نماید.

 )4سایر مدارک که ادعای مطروحه را اثبات می نماید.
 )5تصویر روزنامه زسمی آخرین مدیران صاحب امضاء مجاز

درخواست هایی که در موارد ذیل صدق کنند ،در هیأت ماده  152مکرر قانون مالیات های مستققیم متورد بررستی قترار نمتی گیرنتد
وبدون اقدام بایگانی خواهد شد:
 -1اصل فرم درخواست شکایت ارائه نشود و یا امضای افراد در ذیل آن نباشد.
 -2چنانچه مشخصات مودی و وکیل ،نشانی برای مکاتبه و سال و موضوع مالیات مورد شکایت در فرم تکمیل نشود،
 -3تصویراوراق قطعی وسایرمدارک فوق ه همراه شکواییه نباشد
 -4موضوع مالیات مورد شکایت همزمان در مرجع دیگری مطرح باشد.
در صورت صدور دسقور مقام عالی وزارت مبنی بر عدم لزوم رسیدگی مراتب طی نامه ای به همان آدرس مندرج در فرم ارسال خواهد شد.
دریافت مدارک به طرق زیر انجام می پذیرد:
 حضوری :مراجعه به دبیرخانه مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تسلیم فرم و مدارک پیوست پستی :ارسال به نشانی :تهران ،میدان امام خمینی(ره) ،خ باب همایون ،خ صوراسرافیل ،وزارت امور اقتصادی و دارایی ،دبیرخانه مرکزیمودیان محقرم می توانند جهت پیگیری با شماره تلفن  212-96621393تماس حاصل نمایند.

