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چگونه به موسسات مالی و مالیاتی اعتماد کنیم؟

امروز تعداد بسیار زیادی از شرکت های مشاوره 
ارائه  به  مشغول  ایران  سراسر  در  مالیاتی 
حضوری،  مالیاتی  مشاوره  همچون  خدماتی 
مشاوره مالیاتی آنالین و حتی مشاوره مالیاتی 

رایگان هستند.
این روزها، روزهای داغ مالیاتی است؛ صاحبان 
مالیاتی  اظهارنامه  مشاغل و اشخاص حقیقی 
یا  حاضر  حال  در  و  کرده اند  تسلیم  را  خود 
برگ مالیات قطعی خود را دریافت و پرداخت 
پروسه  کردن  سپری  حال  در  یا  و  کرده اند 
دیگر  سویی  از  هستند.  مالیاتی  دادرسی 

اندکی  فرصت  شرکت ها  و  حقوقی  اشخاص 
و  دارند  خود  مالیاتی  اظهارنامه  تسلیم  برای 
کردن  پر  و  اسناد  جمع بندی  سرگرم  به شدت 
اظهارنامه مالیاتی خود هستند. با تمام این ها و 
امور مالی  افراد در  باوجود حساسیت هایی که 
در  به خرج می دهند، همیشه مشکالتی  خود 
می آید.  وجود  به  مالیاتی  خوداظهاری  پروسه 
بیماری  بدلیل  که  جاری  سال  در  باالخص 
سال  ماه  اسفند  در  شرکتها  تعطیلی  و  کرونا 
مشکل  این   ، ماه  فروردین  همچنین  و  قبل 
به شکل جدی تر خواهد بود. لذا راه  حلی که 
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برخی از صاحبان کسب وکار در این موارد به        
آن رجوع می کنند، استفاده از مشاوره مالیاتی 

است.
مشاوره مالیاتی چیست

را  مستقیم  مالیات های  قانون  تابه حال  آیا 
مالیاتی  قوانین  کامل  متن  کرده اید؟  مطالعه 
مستقیم  مالیات های  قانون  ازجمله  ایران 
شامل  کتاب  این  است.  کتاب  یک  به اندازه 
تبصره های  و  ماده ها  با  متفاوت  بخش های 
اینجاست که حتی  نکته جالب  متعدد است. 
همان مواد و تبصره ها نیز در بسیاری از موارد 
به مواد دیگری از قانون ارجاع داده و یا به 
اصالحیه های خاصی اشاره می کنند. بنابراین 

تخصص  نیز  مالیاتی  قوانین  خواندن  حتی 
می خواهد.

تحصیالت  که  است  فردی  مالیاتی  مشاور 
به  تسلط  ضمن  و  داشته  حسابداری 
آشنایی  کشور،  مالی  رسمی  چهارچوب های 
یک  دارد.  مالیاتی  قوانین  زیروبم  با  کاملی 
مشاور مالیاتی با تجربه ای که در امور مالیاتی 
در  موجود  نواقص  می تواند  به سادگی  دارد، 
اسناد مالی یک شرکت را دیده و آن ها را برای 
ارائه به سازمان امور مالیاتی استانداردسازی 
کند. به خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه 

می کند، مشاوره مالیاتی گفته می شود.

چگونه به موسسات مالی و مالیاتی اعتماد کنیم؟
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جایگاه وکیل مالیاتی در پروسه دادرسی 
مالیاتی

چیزی که تا به اینجا در مورد مشاور مالیاتی 
تنها  گفته شد  مالیاتی  از مشاوره  استفاده  و 
اظهارنامه  تسلیم  از  قبل  پروسه  به  مربوط 
رقم  موارد  از  بسیاری  در  است.  مالیاتی 
خوداظهاری مورد تائید سازمان امور مالیاتی 
از  را  باالتری  مالیات  آن ها  و  نگرفته  قرار 
مرحله،  این  در  می کنند.  درخواست  مؤدی 
به  اعتراض  یعنی  مالیاتی  دادرسی  پروسه 
می شود.  آغاز  مالیاتی  امور  سازمان  رأی 
اختالف  حل  هیئت های  در  حضور  نحوه 
مالیاتی و دفاع از اظهارنامه مالیاتی در برابر 
بسیار  تجربه  مالیات  اداره  کارکشته  نماینده 
شرکت  یک  مالی  مدیر  می طلبد.  باالیی 
که در سال تنها یک بار درگیر پرونده های 
به  نمی تواند  به هیچ عنوان  می شود،  مالیاتی 
میزان الزم در این موارد تجربه کسب کند 
زیان مجموعه  قیمت  به  او  و کسب تجربه 
تمام می شود. استفاده از مشاوره مالیاتی تنها 

راه چاره این مشکل است.

با  مالیاتی  مشاور  همان  یا  مالیاتی  وکیل 
در  مؤدی،  مالیاتی  پرونده  گرفتن  دست  در 
حاضرشده  مالیاتی  اختالف  حل  هیئت های 
دادرسی  پروسه  از  که  فروانی  تجربه  با  و 
از  ممکن  شکل  بهترین  به  دارد،  مالیاتی 
مانع  مالیاتی مؤدی دفاع کرده و  اظهارنامه 

از افزایش مالیات قطعی مؤدی می شود.
از کجا مشاوره مالیاتی بگیریم

شرکت های  از  زیادی  بسیار  تعداد  امروز 
مشغول  ایران  سراسر  در  مالیاتی  مشاوره 
مالیاتی  مشاوره  همچون  خدماتی  ارائه  به 
حتی  و  آنالین  مالیاتی  مشاوره  حضوری، 
ناگفته  هستند.  رایگان  مالیاتی  مشاوره 
همچون  خطیری  امر  سپردن  که  پیداست 
مالیاتی،  مشاوره  مرکز  به یک  مالیاتی  امور 
نیازمند دقت بسیار زیاد و بررسی صالحیت 
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آن مرکز است. به این دلیل که ممکن است 
ناکارآمدی آن مرکز نه تنها باعث ضرر و زیان 
کسب وکار مؤدی شده، بلکه موجب فرصت

 سوزی در پروسه دادرسی مالیاتی شود.
مهمترین ویژگی هر موسسه حسابداری 
و حسابرسی و مالیاتی ؛ شماره ثبت آن 

موسسه است
حتی  که  اشخاصی  و  صوری  شرکتهای 
خودشان نیز ثبت قانونی نشده و فاقد پرونده 
فعالیت  قانونی  غیر  بصورت  و  بوده  مالیاتی 
مسایل  ترین  مهم  میتوانند  چگونه  میکنند 

قانونی شما را حل و فصل نمایند؟ گریز از 

قانون این افراد باید باعث عدم اعتماد همه 
اشخاص حقیقی و حقوقی گردد. 

زیرا عالوه بر مباحث تخصصی و فنی ؛ در 
صورتی که شما وجهی به هر دلیل به این 
موسسات پرداخت نمایید و مشکل حقوقی و 
مالی با ایشان حادث شود هیچ مرجع قانونی 
و قضایی امکان پشتیبانی و حمایت از شما 
بانکی  حساب  به  وجه  عموما  زیرا  ندارد.  را 
هر  فاقد  که  گردیده  واریز  حقیقی  اشخاص 
و حتی  بوده  و رسمی  قانونی  پشتوانه  گونه 
با تغییر مکان،  امکان ردیابی و پیگیری و 
استرداد  وجوه در صورت عدم رضایتمندی 
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سایه   در  متاسفانه  رفت.  خواهد  بین  از  نیز 
بی عملی و عدم پیگیریهای مراجع قضایی 
و سازمان مالیاتی این گونه افراد و موسسات 
مانند قارچ در سراسر کشور روییده و با تهیه 
مبالغ  سایت  یک  و  ای  اجاره  دفتر  یک 
و  مالیاتی  و  مالی  مشاوره  بابت  هنگفتی 
دادرسی و عناوین دیگر از اشخاص حقوقی 
وجود  با  که  مینمایند  دریافت  حقیقی  و 
موارد  در  آنان؛  از  برخی  صداقت و صحت 
متعددی موجب اشتباهات مالی و مالیاتی و 
ضرر و زیان هنگفت به مشتریان و یا از بین 

رفتن وجوه آنها خواهد گردید. 
شرکت راشا مشاوران راستین به شماره ثبت 
قانونی 555500 در اداره ثبت شرکتها و  به 
پشتوانه تیمی از وکالی مالیاتی کارکشته، 
محترم  ممیزین  و  تحصیل کرده  و  باتجربه 
مالیاتی ، هم اکنون یکی از مورد اعتمادترین 
و شناخته شده ترین مراکز مشاوره مالیاتی در 

ایران محسوب می شود.

برون سپاری 
مباحث  در  اخیر  مشکالت  به  توجه  با 
موضوع  نهایت  در  و  کشورمان  اقتصادی 
کرونا که موجب بحران اقتصادی و مالی در 
اکثر شرکتها و موسسات داخلی و همچنین 
کاهش  و  واردات  و  صادرات  محدودیت 
آنی  بحرانهای  و  کارکنان  کاری  ساعت 

گردیده
 

مبحث مدیریت مالی و اقتصادی و سرمایه 
از  رفت  برون  نحوه  همچنین  و  گذاری 
از راه کاهش هزینه  نامساعد فعلی  شرایط 
اهمیت  از  سازمانها  و  شرکتها  جاری  های 

بسیاری برخوردار شده است. 
دورکاری نیروی انسانی و در مواردی برون 
سپاری کل یا بخشی از خدمات و هزینه ها 
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)Out Source (یکی از شناخته شده ترین 
و بهترین راهکارهای مدیریت نیروی انسانی 
وهزینه شرکتها باالخص در شرایط بحرانی 
است. همانطور که بسیاری از تولید کنندگان 
بزرگ دنیا نظیر اپل از نیروی انسانی ارزان 
چین  باالخص  و  آسیایی  کشورهای  قیمت 
میکنند  استفاده  خود  محصوالت  تولید  در 
نیز  ایرانی  شرکتهای  و  حقوقی  اشخاص   ،
برون  به  نسبت  امکان  حد  در  میبایست 
سپاری خدمات و کاهش هزینه اقدام نمایند. 
دور کاری امور مالی یا برون سپاری خدمات 
شرکتهای  با  قرارداد  انعقاد  شامل  مالی 
معتبر مالی و مالیاتی و اخذ خدمات نیروی 
محل  در  مالیاتی  و  مالی  مشاوره  و  انسانی 
با هزینه  یا در محل شرکت  و  آن شرکتها 
بسیار کمتر می باشد. در این روش قراردادی 
کلیه  و  شده  منعقد  معتبر  مالی  موسسه  با 
خدمات مالی اعم از نرم افزار و ثبت اسناد و 
رعایت تکالیف فانونی در ارتباط با مالیاتهای 
و  وخرید  افزوده  ارزش  و  و عملکرد  حقوق 

فروش فصلی و اخذ دفاتر و همچنین تدوین 
ارایه  و  مقرر  موعد  در  مالیاتی  اظهارنامه 
و  مالیاتی  ممیز  به  مالیاتی  مدارک  و  اسناد 
دفاع مالیاتی و اخذ مفاصاحسابهای مالیاتی 
و همچنین ارسال لیستهای بیمه در مواعد 
مقرر و عدم تعلق جریمه به همراه مشاوره 
به  اقتصادی شغل شما بطور کامل  مالی و 
متخصصین مجرب و حرفه ای و همچنین 
مشاوره ممیزین مالیاتی سپرده میشود . در 
انعقاد  قصد  تنهایی  به  شما  اگر  که  حالی 
قرارداد با مشاورین و مدیران مالی و مالیاتی 
و استفاده از این امکانات را داشته باشید باید 
حقوق  هزینه  تومان  میلیون  ها  ده  ماهانه 

پرداخت نمایید. 
ولی با توجه به اینکه در این روش نیروی 
موسسه حضور  در  وقت  تمام  بطور  انسانی 
ندارد از زمان آزاد وی توسط موسسات مالی 
عهده  بر  نیز  آن  هزینه  لذا  و  شده  استفاده 
انجام  بدون  ترتیب  این  به  میباشد.  ایشان 
هزینه های ثابت خرید کامپیوتر و نرم افزار 
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اتاق و منابع مالی،   حسابداری و تخصیص 
مدیر  و  پرسنل حسابداری  با  قرارداد  انعقاد 
مالی و تقبل هزینه های حقوق و دستمزد 
و  کاری  اضافه  و  اجتماعی  تامین  بیمه  و 
عیدی و سنوات و مرخصی و حق اوالد و 
سایر هزینه های جانبی هر نیروی انسانی 
ثبت  منظور  )به  ماه   24 حداقل  مدت  به 
تدوین  و  مالی  سال  طی  حسابداری  اسناد 

اظهارنامه و دفاتر قانونی و دفاع مالیاتی در 
سال بعد ( ، شما میتوانید از خدمات مالی و 
حسابداری مطمین و حرفه ای و مشاوره با 
ممیزین مالیاتی و بیمه استفاده نموده و با 
بدست  را  بازدهی  بیشترین  کمترین هزینه 
و  حقوق  تامین  دغدغه  همچنین  و  آورده 
مالیاتی  جرایم  و  اشتباهات  و  مالی  نقایص 

را نداشته باشید. 
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