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همانطور که می دانید این دو ماده لانون مالیات های مستمیم  به انحالل شرکت و نحوه مالیات متعلمه 

منتظر  و مراجعه کرده به اداره مالیات 2931به انحالل شرکت را نشان می دهند ، در دی ماه سال 

همین زمان که در ،ممیز محترم برگه رسیدگی به دفاتر را جهت تحویل مدارک ابالغ کند بودم تا 

ای او بلند شد از من معذرت منتظر بودم یک شخص میان سالی سالم کرد و ممیز هم مودبانه به پ

من هم به گفتگوی آنها کرد شروع به صحبت کردن با آن آلا کرد چون فاصله ای نداشتیم  خواهی

این آلا یک برگ از کیف خود بیرون آورد و به ممیز نشان داد ممیز سری تکان داد و  گوش کردم 

 !گفت نوشدارو پس از مرگ سهراب  چرا دیر الدام به آگهی انحالل کردید 

سری تکان داد و با ناراحتی گفت دوست بعد رفت پشت سیستم و پرونده شرکت را باال آورد و دوباره 

 عزیز شما برای سال لبل اظهارنامه هم ندادید  حاال با یه برگه انحالل اومدید پیش من شما باید تیر ماه 

به  221و221اظهارنامه  انحالل طبك ماده  ،ماه بعد انحالل6آگهی انحالل می زدید و تا 2932سال 

 !اداره مالیات تحویل می دادید 

 ندمنم یاد بگیرم  ایشان دید بدهیدتوضیح  هم من یکنجکاو شدم به ممیز گفتم  لربان میشه برا من هم

این پروند اطالعات کسب کنم کار من را به تعویك انداخت و شروع به  به عهستم راجمشتاق که من 

 کرد  هتوضیحات جزئیات پروند

مدیره جدید و صورتجلسه انحالل مجمع تشکیل دادید برای هیات  2932به شخص گفت شما تیر ماه 

باید بالفاصله آگهی روزنامه می کردید به اداره تعاون و   را تنظیم کردید شرکت شما هم تعاونی بوده

 را اظهار نامه انحالل 2932اعالم می کردید و بعد تا پایان دی ماه سال اداره مالیات حوزه عملکرد 

م میدادیم نه اینکه را انجا شما کارای مفاصا حساب مالیاتی می دادید تا االن ماتحویل  به اداره مالیات 

ندادید باید مالیات هم  31و 32برای سال شما اظهارنامه انحالل  در ضمن دو سال بعد مراجعه کنید !

  .و جرائم پرداخت کنید

 

 لانون مالیات  مستمیم را مطالعه کنیم   221،221،226نکته : حتما لبل از انحالل ماده های 

 

  2931خاطره مالیاتی سال 

 ق.م.م 221ق .م.م و  221در خصوص ماده 


