
 

 

  200/98/41بخشنامه: 
، 169و مواد  1380/11/27مکرر قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب  169  دهما بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع

افزوده براي مودیان اشخاص حقیقی و  قانون مالیات بر ارزش 23و  22قانون مالیاتهاي مستقیم و مواد  199و  197 ،193، 190
 اشخاص حقوقی غیر دولتی

 200/98/41شماره: 

  1398/05/08تاریخ: 

  بخشنامه

  م  191  98  41   

مخاطبین اصلی/ 

  ذینفعان

  امور مالیاتی شهر و استان تهران 

  ادارات کل امور مالیاتی

  موضوع

مکرر قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب  169بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده 

قانون  23و  22قانون مالیاتهاي مستقیم و مواد  199و  197، 193، 190، 169و مواد  1380/11/27

  مالیات بر ارزش افزوده براي مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی

مزین شده به نام سال رونق تولید، لذا این سازمان در راستاي حمایت از تولید و کاالي ایرانی  1398باتوجه به اینکه سال 

مایت از فعاالن اقتصادي، رعایت اصل تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایت مندي مودیان محترم مالیاتی، و به منظور ح

مکرر قانون مالیاتهاي مستقیم  169تصمیماتی به شرح زیر در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده 

قانون مالیات بر ارزش  23و  22ي مستقیم و مواد قانون مالیاتها 199و  193،197، 169،190و مواد  1380/11/27مصوب 

اتخاذ تا در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده  براي مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتیافزوده ، 

قانون مالیات هاي  191خود ( اعم از اصل بدهی و جرائم غیر قابل بخشش) تا پایان سال جاري، در اجراي مقررات ماده 

  یم بعنوان مودي خوش حساب از این حیث و در این مرحله تلقی و به شرح زیر مورد بخشودگی قرار گیرد:مستق

  جرائم قابل بخشش. %100معادل  1398/07/30در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده تا تاریخ       .1

براي مودیان واحدهاي  1398/08/30تاریخ تا  1398/08/01در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ      .2

جرائم قابل بخشش و براي  %98تولیدي داراي پروانه بهره برداري و پروانه کسب تولیدي از مراجع ذیربط معادل 

  جرائم قابل بخشش. %96سایر مودیان 



 

 

ودیان واحدهاي تا پایان سال جاري براي م 1398/09/01در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ       .3

و براي  %2تولیدي داراي پروانه بهره برداري و پروانه کسب تولیدي از مراجع ذي ربط به ازاي هر ماه معادل 

  فوق کسر می گردد. 2از درصد بخشودگی موضوع بند  %4سایر مودیان معادل 

  نوات می باشد.میزان بخشودگی جرائم براساس تاریخ پرداخت مانده بدهی قطعی شده هر یک از س      .4

براي بخشودگی جرائم در اجراي این بخشنامه مودیان یاد شده می بایست درخواست بخشودگی جرائم را به اداره      .5

  امور مالیاتی تسلیم تا در اجراي این بخشنامه مورد بخشودگی قرارگیرد.

یاتی قطعی شده خود اقدام نموده اند مودیان مذکور که قبل از ابالغ این بخشنامه نسبت به پرداخت بدهی مال      .6

به ادارات امور مالیاتی تسلیم تا  1398/12/20می توانند درخواست بخشودگی جرائم خود را حداکثر تا تاریخ 

  مورد بخشودگی قرار گیرد.

امه خشنمودیان محترم مالیاتی می توانند براي هریک از سنوات با پرداخت بدهی مالیاتی آن سال از مفاد این ب      .7

  بهره مند گردند.

 1397و  1396، 1395استفاده از مفاد این بخشنامه براي بخشودگی جرائم عملکرد و دوره هاي مالیاتی سالهاي      .8

این ماده  3قانون مالیات هاي مستقیم و آیین نامه اجرایی تبصره  169براي مودیانی که طبق مقررات ماده 

اشند، منوط به ارسال فهرست معامالت هریک از سالهاي مذکور تا مکلف به ارسال فهرست معامالت می ب

  می باشد. 1398/07/30

   
  امید علی پارسا

  رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
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