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ن    . 2   "نوع ورود     "  در کشوی    " مودی مالیاتی با ثبت نام کد اقتصادی  "تخاب گزینه  ا

  ورود به سامانه    <-  مربوط به ثبتنام کد اقتصادی  " نام کاربری و کلمه عبور  "وارد کردن اطالعات    3.   

از    <-    "و شکایات   اعتراضات    "انتخاب گزینه  4.  عتراض از منوی ب ا توجه به نوع ا انتخاب گزینه مورد نظر ب

 :شده 

  ممیز کل    <- اعتراض به برگ تشخیص  

  هیات حل اختالف مالیاتی   <  - اعتراض به برگ های هیات حل اختالف مالیاتی  

  شورای عالی مالیاتی   <  - اعتراض به شورای عالی مالیاتی  

ز انتخاب گزینه مو  5.   .رد نظر به صفحه مربوطه هدایت میشوید پس ا

   شماره برگ مالیاتی مربوطه را وارد نموده و بر روی    "ماره برگه مورد اعتراض/شکایت ش    "در بخش  

 .کلیک نمایید    "جستجو "

 .اطالعات برگه مورد نظر بارگذاری میشود *

اعتراض   در صفحه بارگذاری شده * ارزیابی/تشخیص/مطالبه(   )به طور مثال:  به برگ 

عتراض به اداره امور مالیاتی    <- در کشوی نوع مورد     ا

عتراض به برگ ارزیابی/تشخیص/مطالبه    <- درکشوی نوع مرجع    ا

یندسته از اوراق معموال     <- ت  در کشوی عل  نتخاب کنید)برای ا از میان لیست باز شده علت مورد نظر را ا

یا   ت است.( علت،ماخذ/درآمد مشمول مال

 .متن اعتراض خود را درج نمایید  <- در کشوی شرح اعتراض 

عتراضات و شکایت مودی   پایه/ درآمد مشمول مالیات مورد ا درآمد مشمول مالیات قبل از کسر   <-در کشوی 

 .معافیت ها و مشمول نرخ صفر را در برگ ارزیابی/مطالبه درج شده است وارد نمایید 

مبلغ   "مودی نمایش داده میشود که     "مالیات   کل   مبلغ   "   "اعتراض/ شکایت جزأیات   "در بخش  .  6

 .در قسمت مربوطه درج گردد   "مورد اعتراض مودی 

عتراض را چاپ کرده و نزد خود نگهداری کنید و برای    "ثبت اعتراض    "بر روی دکمه  .  7 کلیک نموده،رسید ا

 .اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید پیگیری اعتراض خود)ظرف مهلت قانونی مقرر( به  
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