
 اي بيمـه حسـابرسي پيش

. .  اي بيمه و مالي امور متخصص توسط افزوده ارزش اظهارنامه و لياتيما اظهارنامه. مالي صورتهاي تهيه مالياتي، و اي بيمه دفاعيه لوايح تهيه

 و شفاف قوانين نبود. اند شده مواجه اي بيمه حسابرسي نام به بزرگي مشکل با توليدي شرکتهاي "مخصوصا ايراني شرکتهاي اخير سالهاي در

 دفاع خويش حقوق از نتوانند "عمال شرکتها از بسياري که است شده باعث متضاد "بعضا و متعدد هاي بخشنامه وجود نيز و حوزه اين در کامل

 بسياري نيز و باشيد داشته دردسري کم حسابرسيهاي هزينه، کمترين با که کند کمک شما به ميتواند زمينه اين در طوالني سابقه با ما تيم. کنند

 .نماييد فصل و حل اي بيمه حسابرسي شروع از قبل را موارد از

  ماليـاتي دفـاعيه الیحـه تنظيـم خدمات ارائه

 تخصصي امر يک  مالياتي اليحه تنظيم امروزه ، يکديگر با قوانين ارتباطي و مفهومي پيچيدگي نيز و  مالياتي مقررات و قوانين تعدد به توجه با

 ها نامه آيين نيز و مستقيم مالياتهاي قانون مفاد به عنايت با.   گردد منجر مالياتي موديان حقوق تضييع به تواند مي آن تنظيم در اشتباه و بوده

 . باشد مي اهميت داراي  مالياتي دفاعيه لوايح تنظيم در زير شرح به موضوع دو مربوطه هاي بخشنامه و

 ماليـاتي دادرسـي مراحل با آشنایي-1

 زيرا.   باشد داشته وجود مالياتي دادرسي مراحل خصوص در کافي اطالعات بايستي مناسب مالياتي دفاعيه اليحه تنظيم منظور به اول مرحله در

 که رفت خواهد دست از دفاعيه لوايح ارائه و اعتراض انجام فرضتهاي يا و شد نخواهد منجر بخش اثر نتايج به مالياتي دفاع اينصورت غير در که

  . گرديد خواهد متضرر مالياتي مودي خصوص اين در

 مقـررات و قـوانيـن با آشنایي -2

 قانون خاص طور به  مربوطه مقررات و قوانين به  الزم و کافي اشراف و آگاهي بايستي مالياتي دفاعيه اليحه تهيه منظور به دوم مرحله در

 تعيين نقش  حتم  طور به که ميگردد قانون مباحث از صحيح برداشت و تفسير باعث قوانين با آشنايي. باشد داشته وجود مستقيم مالياتهاي

 عادالنه نا يا و اشتباه ايشان تشخيصي ماليات که مالياتي موديان از بسياري بسا چه.  داشت خواهد مالياتي مراجع در صحيح دفاع در اي کننده

  .نمايند دفاع مالياتي امور سازمان در خود حقوق از اند نتوانسته ضعيف مالياتي اليحه تنظيم و قوانين به اشتباه هاياستناد بدليل ولي است بوده

 فرماييد حاصل تماس زير هاي شماره با خود مالياتي اظهارنامه تنظيم جهت يا و نماييد مراجعه  ما با ارتباط بخش به توانيد مي شما
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