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 اولجلسه 

 

 قانون مالیاتهای مستقیم 244ماده  3کمیته بند  نام کارگروه:

 انجمن ملی لیزینگ محل برگزاری:

 

 ندا علیا: کارگروهدبیر پرتوی                                                       مجید آقای      یس کارگروه:ئر

هماهنگی نمایندگان هیات های حل اختالف مالیاتی انجمن، اولین جلسه  19/10/1396مورخ 987-96پیرو دعوتنامه شماره الف/ل/دستور جلسه : 

 تشکیل و بر اساس دستور جلسه مندرج در دعوتنامه، مذاکرات و توافقات زیر انجام شد قانون مالیات های مستقیم 244ماده  3بند  موضوع 

 

مباحث مطرح شدهمذاکرات و شرح الف (   ردیف 

در زیاار کااروه کااارکروه تاللاای مالیاااتی انجماان تشااکیل   244ماااده  3دسااتور جلسااه مقاارر کردیااد کمیتااه بنااد  1در ارتباااب بااا بنااد 

کردد. اعضاا  ایان کمیتاه عبارتناد از مجیاد پرتاو ،بنباد ،نبار  ، فریااد ساتاید فارد، یااد  امینای یراتای، ناازنین تقای پاور و نادا 

 عنوان دبیر کمیته انتااب کردیدند.ه علیا بندا یس کمیته و خانم ه عنوان رئپرتو  بمجید آ،ا  با موافقت اعضا  کمیته  علیا

1 

توسط دبیر کمیته تنیه و به  244ماده  3دستور جلسه مقرر کردید تا فلوچارت فرآیندیا  اجرایی استفاده و اجرا  بند 2در ارتباب با بند 

اصالح در اختیار اعضا  کمیته ،رار کرفته و پس از تایید ننایی کمیته،به منظور اطالع رسانی به اعضا  انجمن در اختیار انجمن منظور تایید و 

  ،رار کیرد.

2 

حل اختالف حضور موثرتر و کاربرد  تر نمایندکان در ییات یا  دستور جلسه مقرر شد یک جبوه آموزشی و توجینی برا  3در ارتباب با بند 

رویه نمایندکان انجمن ،رار کیرد تا ت یا مدارک و الیحه در اختیار تا حدا،ل چند روز ،بل از تشکیل ییاامکانی فرایم کردد  تنیه و  مالیاتی

 در پید کرفته شوددر ییات یا  حل اختالف مالیاتی  تر یا  مناسب و حرفه ا  

3 

یک بانک اطالعاتی ویژه لیبینگ ایران کردید تا با یمکار  واحد سیستم یا و فن آور  اطالعات شرکت مقرر دستور جلسه  4بند با در ارتباب 

 کمیته طراحی کردد
4 

 

 ردیف شرح تصمیماتب(  اقدام کننده مهلت انجام

 دبیر کمیته قبل از تشکیل جلسه آتی
تهیه شناسنامه مالیاتی و دریافت تاییدیه از اعضا در ارتباط با شکل و اطالعات درج شده در فرم ها،  

 جهت جمع آوری مدارک مالیاتی کلیه شرکت های عضو انجمن 
1 

 دبیر کمیته 
با عضویت کلیه حاضرین در جلسه برای تسریع در تبادل  244ماده  3تشکیل گروه تلگرامی کمیته بند 

 اطالعات و برنامه های جلسات هیات ها و سایر اطالعات مورد نیاز
2 

  3 کمیته برگزار خواهد شد.  ای دبیرجلسات کمیته هر ماه یک بار طبق دعوت نامه با امض  


