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 1سخي کَتاُ                    

قاًَى تشًاهِ پٌجن  76تا ًام ٍ یاد خذا ،  هادُ 

یکی اص ضاخص تشیي اقذاهات ًظام تَسعِ ، 

تقٌیٌی کطَس دس تْثَد هحیط کسة ٍ کاس است . 

ایي ظشفیت قاًًَی ضوي آًکِ ٍظیفِ ضٌاسایی 

قَاًیي ٍ هقشسات هخل تَلیذ ٍ سشهایِ گزاسی سا 

اص اسکاى حاکویت هحَل کشدُ است   تِ ًْادی خاسج

ی تطکل ّای اقتصادی دس ًظش ًقص تِ سضایی تشا

غتٌام فشصت فعاالى اقتصادی ٍ گشفتِ است . ا

ایفای ًقص تطکل ّا هی تَاًذ ، تا حزف قَاًیي 

ٍ هقشسات هخل ، تستش ساص فعالیت اقتصادی 

کطَس ضَد تیطتش ٍ تْتش ٍ تالوآل تَسعِ اقتصادی 

ساهاًِ ّای هختلفی سا طشاحی  76دتیشخاًِ هادُ 

ٍ ساُ اًذاصی ًوَدُ است کِ تِ سَْلت ًظشات 

تِ دتیشخاًِ هٌعکس ٍ پس  تطکل ّای اقتصادی

هشاتة جْت اتخار تصوین دس ،  اص کاسضٌاسی 

دستَس کاس ًوایٌذگاى قَای سِ گاًِ کطَس قشاس 

گیشد . دس ایي ضواسُ ضوي هشٍس سٍیذادّا ایي 

 ساهاًِ ّا ًیض هعشفی هی گشدد 



 

 

 2  :67 ماده تهيکم

  
 

 

 

 (نعمتی مهندس بذرپاش و مهندس جنابان آقایان) قوه مقننه محترم  یسئبا معرفی نمایندگان ر

جلسات مقدماتی کمیته آغاز شد و نمایندگان مجلس در بدو امر به بازدید از دبیرخانه بسنده 

 .کشور تشکیل شدکردند و جلسه ای نیز با حضور روسای اتاق های بازرگانی و تعاون و شورای اصناف 

. 

والقدر ذر  دکت  کهزادی و دکتر ، جنابان آقایان محترم  قوه قضاییه رفی نمایندگان رییسلکن با مع

در محل اتاق ایران تشکیل  30/11/1391رسماً جلسات کمیته آغاز شد که نخستین جلسه به تاریخ 

ل و اداره جلسات بررسی شد و ادامه بررسی به یگردید . در این جلسه دستور العمل نحوه تشک

 .جلسه بعد موکول گردید

، دستور العمل به تصویب کمیته  با نهایی شدن بررسی ها و هم اندیشی ها 14/12/1391در تاریخ 

تعیین رییس دوره ای کمیته صورت گرفت که قوه مقننه  العمل مبادرت بهرسید و به موجب دستور 

به عنوان رییس دوره ای  بذر پاشانتخاب و از بین نمایندگان قوه مقننه ، آقای مهندس مهرداد 

 ند .کمیته برای مدت یکسال انتخاب گردید

 .مراجعه فرمایید ( ،مفاد دستور العمل به پرتال دبیرخانه ذیل خبر مربوطهبرای مطالعه  ) 

     تشکیل و درخصوص بخشنامه ثبت  1392نخستین جلسه کمیته در سال  26/1/1392در تاریخ 

 یس ادارهئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و آقای ادب ربا  حضور آقای دکتر تویسرکانی رئ

غیر تجاری تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد اداره ثبت با بررسی  ثبت شرکت ها و موسسات

    جاری را بر تاسیس شرکت ها و موسسات غیر ت مجدد ، زمینه کاهش فرآیند و رفع موانع موجود

 .فراهم سازد

 

 

 

   

 .دييپرتال مراجعه فرما يبه صفحه اصل يک خبرنامه داخليافت نسخه الکترونيدر يبرا

                                                     www.Madeh67.ir 



 

 3 :67ته ماده يکم

 

 

 

 گردید تشکیل کار دستور دو با 1392 سال در کمیته جلسه دومین 9/2/1392 تاریخ در

  نظر تبادل پنجم برنامه قانون 159 ماده موضوع معافیت دستورالعمل درخصوص بدواً و

  ردکت آقای توضیحات و ایران اتاق حقوقی مدیر گزارش استماع از پس که گرفت صورت

  شورای مجلس از استفساریه با که گردید مقرر ، مالیاتی امور سازمان رییس عسکری

  ممنوع به راجع بعدی موضوع ، گردد اخذ خصوص این در مجلس تفسیری نظر ، اسالمی

  ایران اتاق حقوقی مدیر که بود اجرایی های دستگاه دیگر و بانکی بدهکاران الخروجی

  و مرکزی بانک نماینده نظرات استماع با و ارائه جلسه به را الزم توضیحات و گزارش

  کدامو و ذیربط مسئولین حضور با کارگروهی ، گردید مقرر ، مالیاتی امور سازمان رییس

.   رددگ ارائه کمیته به نتیجه و بررسی موضوع و تشکیل کشور کل دادستان نمایندگان

  عنوان به را گوینده دکتر و ذبحی دکتر آقایان  قضاییه قوه رییس خصوص این در

 . نمودند معرفی گروه کار این برای خود نمایندگان

  به لیکن شد شروع پنجم برنامه قانون 62 ماده موضوع با جلسه 23/2/1392 تاریخ در 

  سال بودجه به راجع علنی جلسه  در حضور بلحاظ مجلس نمایندگان حضور عدم دلیل

  تشکیل جلسه دستور همین با 6/3/1392 تاریخ در بعدی جلسه تنفس اعالم با ، 1392

  و اقدامات از گزارشی نهاوندیان دکتر آقای کمیته ،دبیر  جلسه ابتدای در.  شد خواهد

 ددنمون ارائه کمیته تصمیمات و قبل جلسات موضوعات به مربوط شده انجام های پیگیری

   67رخانه ماده يدب يها يمشارکت در نظر سنج يبرا

 www.Madeh67.ir                                                                             .د ينظرات مطلع شو يلحظه ا يد . و از آمارهاييپرتال مراجعه فرما يبه صفحه اصل



 

 4 : ريدر گفتگو با دب

 

 ران : يا يع ، معادن و کشاورزي، صنا يس اتاق بازرگانييو ر 76ته ماده ير کميدر  گفتگو  با دب

را تاکنون يقانون برنامه پنجم توسعه کار خود را آغاز کرده است و موضوعات مهم 76ته ماده ينهاد ارزشمند کم 

 ز اتخاذ شده است  ين يمات خوبيدر دستور داشته و تصم 

فا کند يران را ايع اقتصاد ايتواند حکم نهاد واکنش سر يمته ين کميا 

است  ير ، زائد و نامتناسب با اقتضائات زمانيکسب و کار مستلزم حذف مقررات دست و پاگ يفضا ينه سازيروشن است که به

 است  76ته ماده يکم يت هاين از ماموريو ا

ئه شنهاد متناسب ارايشود و سپس پ يکارشناس يا مقرره بررسين هر قانو يت ، کارآمديديد ضرورت ، مفيدر انعکاس نظرات با

 شود  يچابک و کارآمد منته يک حقوق اقتصاديتواند به  يجه آن مينت يم و زمان بر است وليحج ،ندين فرآيشود و ا

صالح ا نظرات تا نيا يريگياست گذاران است و پيانعکاس نظرات اعضاء به س ياقتصاد يتشکل ها يت هاين ماموريتر ياز اصل

 ن و مقررات يقوان

 باشد  يخود م يت ذاتيمامور يبرا ياقتصاد يتشکل ها يسابقه برا يو ب ييک فرصت طالي 76ماده 

کنند  و رفع صنف و حرفه خود را مطرح يش رويار تشکل ها است که موانع پيان بر در اختيک راه مي 76ته ماده يساز و کار کم 

نه رخايار دبيو در اخت يخود را جمع آور يکنند و نظرات اعضا يخود اطالع رسان يبه اعضا يمقتضست بنحو يبا يتشکل ها م

 قرار دهند  76ماده 

ا بسنده نکنند ب يمورد يمعمول اعتراض ها و ابراز نظرها يه کنند و به روش هايرا تعب يسم بازخورديک مکانيد يتشکل ها با

افت يبازخورد در ،ن و مقرراتيهر مصوبه اعم از قوان يتواند بالفاصله رو يم يبخش خصوص ينظام تشکل  76ساز و کار ماده 

 د . ينما

 جب باشند و به مو يربط ميته در قوه ذير مصوبات کميگيعت هر موضوع ،  پيسه گانه کشور متناسب با طب يندگان قواينما

 باشد  يمصوبات و عهده دار ارتباطات م ريگيرخانه پين و مقررات موضوعه ، دبيگر قوانيدستورالعمل مصوب و د

 

ديفت کنمورد نظر را از پرتال دريا فرم های  

.ديری کنيگيری ، خواسته های خود را پيافت کد رهگيو پس از ارسال با در  

                                              WWW.Madeh76.ir 



 5 :دها يبازد
 

 

 

رییس محترم نماینده  آقای مهندس مهرداد بذرپاش ، 

 76ماده و رییس دوره ای کمیته  76مادهمجلس شورای اسالمی در کمیته 

 محترم  رییس نایب، آقای مهندس غالمحسین  شافعی  
 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و رییس اتاق مشهد 

 

اق ات محترم ، دبیرکلآقای دکتر  حسین  نقره کار شیرازی  
 ایران 

 

ریاست محترم مرکز تحقیقات  آقای  محمد علی تقی زاده ، 
 و بررسی های اقتصادی اتاق ایران 

 

، محترم  قائم مقام آقای دکتر  محمد مهدی   مفتح  ،  
 معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی 

 

دفتر مطالعات کسب و  محترم  مدیر،  آقای دکتر امیر سیاح 
  کار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی به اتفاق همکاران

 

هیات  محترم رییس آقای مهندس مسعود همایون فر ،  
   مدیره انجمن مدیریت منابع انسانی

 محترم ، رییسآقای دکتر سید ضیاء الدین خرمشاهی    
 کمیسیون حقوقی وقضایی اتاق ایران

 
 

 تا کنون :  76رخانه ماده يدکنندگان از دبيبازد

 

ریاست محترم اتاق بازرگانی ، آقای دکتر محمد نهاوندیان ،  
  76صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و دبیر کمیته ماده 

 

اتاق محترم  رییس  بیناآقای مهندس  محسن جالل پور  ،  
 کشاورزی ایران و رییس اتاق مشهدبازرگانی ، صنایع ، معادن و 

 

ریاست محترم دبیرخانه گفتگوی دولت  آقای جواد مصدقی ، 
  بخش خصوصی –

 

 
 ، مدیر محترم امور حقوقی اتاق ایرانآقای  سید حسین نقیبی  

 

مجلس  رئیس محترم نماینده  آقای مهندس  بهروز نعمتی  ، 
  76شورای اسالمی در کمیته ماده 

 

نظام صنفی رایانه استان محترم  رییس  خانم مهندس داننده ، 
  تهران به اتفاق همکاران

 

پارلمانی اتاق تعاون  محترم معاونآقای صمد مرعشی ،   
 مرکزی جمهوری اسالمی ایران به اتفاق همکاران
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تشکل های اقتصادی برای نخستین بار در نظام تقنینی کشور دارای تعریف   

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار  1از ماده    "پ  "و  "ب  "شد . بند 

 ، تشکل اقتصادی را به شرح ذیل تعریف می نماید : 

 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار : تشکل اقتصادی 1ماده  "ب  "بند 

: تشکل هایی که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء و 

ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء اعم از حقیقی و حقوقی ، 

دن ، به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معا

کشاورزی ، بازرگانی ، خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت 

 نزد اتاق ها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده یا می شوند . 

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار : تشکل اقتصادی  1ماده   "پ  "بند 

ه بآن دسته از تشکل های اقتصادی که در چندین استان کشور شع : سراسری

 و عضو داشته باشند . 

لذا تمامی تشکل های غیر کارگری ولو در حوزه های غیر اقتصادی ، تشکل 

اقتصادی است. نقش آفرینی این تشکل ها پوشیده نیست و هر روزه بر دامنه 

 76حضور واثر گذاری آن ها افزوده می شود و به همین دلیل در وضع ماده 

شکل ها و اجتناب از تک صدایی و نقش قانون گذار با عنایت به اهمیت این ت

آفرینی های فردی ، بنای توسعه این تشکل ها را دارد و اجرای این ماده را 

در سایه همکاری تشکل های اقتصادی ممکن می داند و به این لحاظ اتاق 

ایران که تشکل تشکل های اقتصادی است  را موظف به اجرای آن نموده 

 است . 

به گونه ای  است ، که  76تصادی در چارچوب ماده اهمیت تشکل های اق   

ضمن تالش برای شناسایی تشکل های اقتصادی کشور  76دبیرخانه ماده 

تشکل را شناسایی نموده است ، با راه اندازی پرتال  9000که تاکنون بالغ بر 

تشکل های اقتصادی ، ضمن قراردادن بانک اطالعاتی تشکل های اقتصادی 

ل امکان روزآمد سازی آن ها را فراهم نموده است و کشور بر روی پرتا

همچنانکه در ادامه گزارش خواهد آمد ، بانک اطالعاتی موصوف می تواند ، 

و اخذ نظر از تشکل ها منشاء بسیار موثری  76بر توسعه روابط دبیرخانه ماده 

  در اغتنای نظرات دبیرخانه در هر دو رویکرد ارجاعی و فعال و مطالعاتی گردد

و آن چه تاکنون محقق شده است ، می تواند گام بنیادین و محکم ، تکلیف 

بهبود مستمر محیط قانون  5اتاق های ایران و تعاون مرکزی در اجرای ماده 

 .  کسب و کار باشد

 

 :یاقتصاد یها تشکل

 : تعداد تشکل های عضو بر اساس نوع تشکل 

 تعداد نوع تشکل تعداد نوع تشکل

بازرگانیاتاق   20 اتاق و شورای مشترک 34 

 969 انجمن 30 اتاق تعاون

 1 بنیاد 7801 اتحادیه

 9 جامعه 11 تعاونی

 25 سندیکا 31 خانه

 7 شورا 3 شبکه

 40 کانون 5 صندوق

 1 فدراسیون 2 کنفدراسیون

نفی رایانهصنظام  37 مجمع  32  

 

 تقاضای عضویت و ثبت  در پرتال با تکمیل فرم 

 اصالح اطالعات تشکل و روزآمد سازی آن در پرتال  ، با رعایت مقررات پرتال 

 جستجوی تشکل براساس ، نام تشکل ، نام مسئول تشکل ، جغرافیای شهری و استانی ، نوع

 تشکل ، فعالیت تشکل ، سراسری یا غیر سراسری بودن ، مرجع ثبت و ..... 

 انعکاس هرگونه پیشنهاد و نقطه نظر 

 

 :ها تشکل لیبرجسته سامانه م نکات



 
 

  

 7 م:يخوب است بدان

 

   خ قانون گذاری در کشور :در طول تاري 

چند دوره مجلس داشته ایم ؟ 

سه دوره مجلس  -2مجلس واحد)کنگره(  -1 :قبل از انقالب

هفت  -4بیست و چهار دوره مجلس شورای ملی   -3مؤسسان 

 دوره مجلس سنا.

 نه دوره مجلس شورای اسالمی. بعد از انقالب : 

در چه مقاطعی در کشور  مجلس نداشتیم ؟ 

 دوره فترت داشته ایم . 6: قبل از انقالب 

 07/03/1359تا  تاریخ  : از فاصله پیروزی انقالب بعد از انقالب

 مجلس نداشته ایم 

  چه تعداد نماینده مجلس در کل تاریخ قانونگذاری تا

 دوره نهم مجلس شورای اسالمی داشته ایم ؟ابتدای 

 دوره  24نفر در  3705تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی: 

 دوره  7نفر در  331تعداد نمایندگان مجلس سنا: 

 دوره  8نفر در  2623تعداد نمایندگان مجلس شورای اسالمی: 

چه تعداد قانون داشته ایم ؟ 

: و  بعد از انقالب 5972:  مصوب قبل از انقالب عناوین قانونی

بوده است البته این آمار براساس شمارش قوانین در  2769

 روزنامه رسمی است 

 چند ماده قانونی و چند تبصره و بند داشته ایم ؟ 

با پایه قراردادن قوانین منتشره در روزنامه رسمی جدول زیر 

و بندهای مصوب است ، مقصود  ها  گویای تعداد مواد ، تبصره

ی و ، جزء و ردیف و نیز بندهای شمارشاز بند شق ، فقره 

 .الفبایی است

 «قبل از انقالب»

 تعداد بند تعداد تبصره تعداد ماده

38460 9923 1650 

 «بعد از انقالب»

 تعداد بند تعداد تبصره تعداد ماده

16706 9971 327 

 

 
 چه تعداد نظر تفسیری مجلس داده است ؟    

نظر تفسیری مجلس شورای ملی داده است و بعد از انقالب:  17:  قبل از انقالب

 نظر تفسیری مجلس شورای اسالمی داشته است  140

چه تعداد نظریه رییس مجلس داشته ایم ؟ 

نظریه تفسیری فقط در دوره هشتم مجلس داشته ایم ) بدون  

نظر  514احتساب نظریه های یکساله اخیر در مجلس نهم ( جمعاً 

قانون اساسی  85و  138ریاست محترم مجلس در اجرای اصول 

 داشته اند 

 261درزمان دکتر مصدق و شورای انقالب اسالمی نیز به ترتیب  

 قانونی داشته ایم الیحه  1021الیحه قانونی و 

بیشترین مصوبات  ) قانونی ( در مجلس شورای اسالمی متعلق به دوره سوم مجلس 

 بوده است 

 

 

 در یک نگاه کلی

 مصوبات ماده/تبصره/بند تعداد قانون تعداد سال دوره
 909.69 50033 5972 55 قبل از انقالب 
 818.30 27004 2769 33 بعد از انقالب 

 

 ساله اخیر خواهیم پرداخت. 100ری در طول ت مقررات گذابه کمیدر شماره آتی 
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 تاالر گفتگو  :

تاالر گفتگو ، مجالی برای هم اندیشی و تبادل نظر راجع به قوانین و مقررات 

به فعاالن و تشکل های اقتصادی در جمع نخبگان اقتصادی ، موضوعات مبتال

 کشور است

 نفر هستند که  عبارتند از : 700اعضای اولیه این تاالر قریب به 

 اعضای هیات نمایندگان اتاق های سراسر کشور.1

روسای و اعضای هیات مدیره تشکل های اقتصادی سراسر .2

 کشور

مدیران ، مشاوران  و کارشناسان اتاق ایران و دبیرخانه ماده .3

76 

 بخش خصوصی –مدیران عضو شورای گفتگوی دولت .4

 و در ادامه ، ایشان نیز به جمع اعضای اولیه ملحق خواهند شد و

 عضو خواهیم داشت  : 5000پیش بینی نزدیک به 

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی.1

 مدیران و کارشناسان معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی.2

مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای .3

 اسالمی

 در حوزه اقتصاد کشور مدیران دستگاه های اجرایی.4

فرهیختگان دانشگاهی در زمینه های اقتصاد ،  حقوق ، .5

 مدیریت

 مدیران بنگاه های اقتصادی.6

: برخی ویژگی های بخش صاحب نظران 

 76دسترسی به گزارش های کارشناسی دبیرخانه ماده 

 دسترسی به متن  کلیه طرح ها و لوایح در دستور کار

 کمیسیون های اقتصادی مجلس

ان تبادل نظر در تاالر گفتگوامک 

 ، امکان معرفی و مشاهده  کتب ، مقاالت ، پایان نامه ها

 گزارش های کارشناسی و .... راجع به هر موضوع

 

 تاالر گفتگو:

ت در تاالر گفتگو به بخش صاحبنظران در پرتال ای عضويبر

 مراجعه فرماييد.

www.icc67.info 

 



 9 
 

 

 ) داشتن صفحه شخصی برای هر عضو  ) پروفایل شخصی 

 مثال ، دوستان ، همکاران ، .... (  تشکیل گروه با اعضای منتخب ) بطورامکان 

 امکان تشکیل گروه براساس موضوع  ) مثاًل راجع به زعفران ، بخشنامه ثبت ،  حقوق اقتصادی ، شوراهاو اتاق های مشترک

  )  ...... 

گروه براساس جغرافیای هر مبحث ) مثاًل استان اصفهان ( امکان تشکیل 

 امکان گفتگو به صورت آن الین 

مجلس است ه و تبصره که در دستور کار کمیسیون هایامکان انعکاس نظر ذیل هر طرح و الیحه و هر ماد 

زه اقتصاد و یا تاثیر گذار بر ت درحوامکان انعکاس نظر ذیل هر تصویب نامه ، بخشنامه ، دستورالعمل ، ......... که از سوی دول

 صادر شده است  این حوزه،

،مدیران ، نمایندگان مجلس ،  گروه  به صورت محدود ) برای امکان طرح هر سوال یا موضوع جهت هم اندیشی و اخذ نظر

... و  یا عام برای مسئولین اجرایی ، فعاالن اقتصادی ، اعضای ارکان مختلف اتاق ها ، صاحب نظران در رشته های خاص و .

 امکان ضمیمه نمودن فایل های متنی و عکس برای موضوعات مختلف همراه با پیام یا نظرات   با همه اعضای تاالر

 امکان رای گیری ، امتیازدهی مثبت و منفی به نظرات 

 امکان جمع بندی نظرات تبادل شده 

و نیز پیام های شخصی ت نموده اید و یا مباحث مطرح شده احثی که مشارکارسال و دریافت ایمیل  به صورت خودکار در مب

 بین اعضاء

........ 

 

   

 تاالر گفتگو : يها يژگيو يبرخ

 



 01  : ک گزارشيمرور 

 

 

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، گام بلندی در کاهش حل اختالف مالیاتی و نارضایتی احتمالی  28مجلس شورای اسالمی با تصویب ماده     

، که این خود یکی از عوامل موثر در ارتقای سطح فرهنگ مالیاتی  هم نزد مودیان و هم نزد مجریان  ادارات امور مالیاتی برداشته استلکرد از عم

 "دستور العمل نحوه رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی "که اختصاص به پیش نویس   76خواهد شد  . گزارش تهیه شده توسط دبیرخانه ماده 

در حال حاضر  و جود دارد و نیز فرآیندهای مذکور در قانون  که  دد است با استفاده از ساختارهای تشکیالتی سازمان امور مالیاتی کشوردارد ، درص

 ومالیات های مستقیم و دیگر مقررات موضوعه ، رسیدگی به اعتراض مودیان را بنحو موثری ضابطه مند نماید . با عنایت به وقوف بر مهمترین 

ین مشکالت مودیان در ادارات مالیاتی ،  در این پیش نویس ، به  ضرورت پاسخگویی مسئوالن و ماموران مالیاتی و انجام امور مودیان در بیشتر

اسی نزمانی کوتاه  توجه شده است و حاکمیت اصول دادرسی  و  اهمیت استیفای حقوق مودیان در فرآیند حل اختالف مالیاتی در سایه مداقه و کارش

  استقالل رای اعضای هیات های حل اختالف مالیاتی  از یک سو و کاهش وقفه های مالیاتی در وصول مالیات و ارتقای سالمت اداری از دیگر سوو 

 مورد تاکید قرار گرفته است . 

، درآمدهای مالیاتی سهم میل دولت به تامین منابع عمومی کشور از محل مالیات های مستقیم پوشیده نیست و همواره دولت در صدد است    

بیشتری از مجموع درآمدهای کشور را داشته باشد ، که از مواهب آن کاهش وابستگی به عواید حاصل از فروش نفت خام خواهد بود . اما آنچه 

ه است ، یعنی گام نخست در اهمیت دارد ، این است که نگاه مالیات ستانی آنچنانکه از دیر باز وجود داشته است ، دولت را در این امر موفق ننمود

حاصل  سودمالیات در سایه  ،توسعه فرهنگ مالیات ، تغییر این نگاه است ،  از این منظر ، دولت خود را باید شریک عواید جامعه بداند یعنی آنجا که

قتصادی مشارکت نماید و سپس حصه باید بدوًا در سودآوری فعالیت ا ،یابد ، دولت مثل شریک و سهامدار فعال اقتصادیاز کسب و کار موضوعیت 

ت ایمتعلقه سود خود را در قالب مالیات مطالبه نماید  . چه در غیر اینصورت ، ضمن آنکه باعث نحیف شدن بنگاه های  اقتصادی می شود و در نه

 ب می شود .این خود  ، باری برای دولت و جامعه خواهد شد ، زمینه های فرار مالیاتی و مفسده های اداری را  نیز موج

نی می ولذا با تغییر این نگاه ، دولت خود زمینه ساز سود آوری فعالیت اقتصادی خواهد شد و در نتیجه درآمدهای عمومی کشور نیز از این بابت فز  

در سایه کار و تالش ، یابد ، البته روی دیگر این موضوع ، کاهش هزینه های دولت است که در سایه جلب سرمایه ، رفع معضل بیکاری و ایجاد رفاه 

 هزینه های مستقیم و غیر مستقیم دولت نیز کاهش می یابد . 

چه در مقام قانون و چه تحت عنوان مقررات ، بنحویکه  ،بنابراین آنچه بتواند به تنظیم روابط مودیان و دستگاه های مجری امر مالیات ، کمک نماید   

وصول مالیات برخوردار نماید ، می تواند در ایجاد شفافیت و ثبات  ، موثر واقع شود و این گام هم متضمن حقوق مودیان باشد  و هم دولت را از 

 بلندی برای تغییر نگاه مودیان ، مبنی بر پرداخت مالیات با رضایت خاطر می باشد . 

    22812707        رخانه : يدب يتلفن ها
                                                           22812724       

                 88831160 
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رح و یادین آن مطدستور العمل رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی با چنین قصدی به رشته تحریر درآمده است و به این منظور در این گزارش بدواً مفاهیم بن  

از  گر قوانین مرتبط و منتخبیسپس پیش نویس دستور العمل از نظر خوانندگان می گذرد ، البته برخی از مواد مستخرج از قانون مالیات های مستقیم و نیز دی

 این گزارش آمده است  وضوعه در این خصوص نیز در مقررات م

 سرفصل های این گزارش عبارتند از : 

 کلیات  :  –بخش نخست 

 چکیده 

 مقدمه 

 مفاهیم بنیادین 

 ساختار و فرآیند مالیاتی در کشور 

 ) حقوق موضوعه ) مشتمل بر قوانین و مقررات و آرای صادره مرتبط 

 پیش نویس دستور العمل :    _بخش دوم

 کلیات  -فصل اول 

 اعتراض و صالحیت مراجع مختلف   -فصل دوم 

 نماینده مودی   -فصل سوم 

 مواعد  –فصل چهارم 

 ابالغ   -فصل پنجم 

 در هیات های حل اختالف مالیاتی  –فصل ششم 

 توافق   -فصل هفتم 

 مقررات انتظامی و مجازات اداری   -فصل هشتم 

 

  

 

 

           
        

 فرم ها و ارسال آن با کد رهگيری، ليتکمپس از 
 خواسته های خود را پيگيری فرماييد. 

 .ir76WWW.Madeh                                                       

http://www.madeh76.ir/
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