
 

 

 200/98/45بخشنامه: 
 1398/5/8مورخ  200/98/41تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش پس از پایان مدت اجراي بخشنامه شماره 

 200/98/45شماره: 

  1398/05/27تاریخ: 

  بخشنامه
  م  191  98  45   

مخاطبین اصلی/ 
  ذینفعان

  امور مالیاتی شهر و استان تهران 
  ادارات کل امور مالیاتی

بخشش پس از پایان مدت اجراي بخشنامه شماره تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل   موضوع
  1398/5/8مورخ  200/98/41

نظر به اهمیت تحقق درآمدهاي مالیاتی و تسریع در امر وصول مالیات و  1398/5/8مورخ  200/98/41پیرو بخشنامه 

ساس اختیارات حاصل از اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتالف وقت مودیان محترم و رعایت اصل عدالت مالیاتی و بر ا

قانون مالیات هاي مستقیم ضمن تأکید بر رعایت مفاد بخشنامه مذکور در مدت اعتبار آن، درخصوص  191مفاد ماده 

  شرایط بخشودگی جرایم قابل بخشش پس از انقضاي مهلت تعیین شده در بخشنامه یاد شده، مقرر می دارد:

بوده و مطابق مفاد بخشنامه  1398/7/30که داراي بدهی قطعی شده تا تاریخ  با توجه به مفاد بخشنامه مذکور، مودیانی )1

قانون مالیات هاي مستقیم به عنوان مودي  191فوق نسبت به پرداخت آن تا پایان سال اقدام ننمایند، به موجب ماده 

  خوش حساب تلقی نشده و جرایم آنها در راستاي ماده اخیر الذکر قابل بخشودگی نخواهد بود.

تا پایان سال جاري به قطعیت می  1398/7/1آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که مالیات آنها از تاریخ  )2

رسد، در صورتی که اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش خود را حداکثر ظرف یک ماه بعد از ابالغ برگ قطعی پرداخت 

د و در صورت پرداخت پس از یک ماه فوق تا پایان سال جاري می توانند بخشنامه مذکور خواهند بو 1نمایند، مشمول بند 

وفق سایر بندهاي بخشنامه مذکور از بخشودگی جرایم استفاده نمایند. در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده 

  تا پایان سال جاري، جرایم متعلق قابل بخشودگی نخواهد بود.

قانون مالیات هاي مستقیم و سایر مقررات  191دیان مالیاتی، با رعایت مفاد ماده اختیار بخشودگی جرایم کلیه مو )3

  و به بعد به شرح زیر اعالم می شود: 1399/1/1مربوط، درخصوص بدهی هاي قطعی شده از 

) حداکثر بخشودگی جرایم قابل بخشش، براي مودیان واحدهاي تولیدي داراي پروانه بهره برداري یا پروانه کسب 3-1

براي هر منبع مالیاتی در هر سال/ دوره به مدیران کل امور مالیاتی  %50و براي سایر مودیان  %70تولیدي از مراجع ذیربط، 

  تفویض می گردد.



 

 

درصدجرایم  30و  50تا میزان  3-1) مدیران کل امور مالیاتی می توانند اختیار خود را به معاونین به ترتیب مقرر در بند 3-2

  تفویض نمایند.

ریال باشد،  500/000/000)  در صورتی که جرایم قابل بخشش هریک از منابع مالیاتی در هر سال / دوره تا مبلغ 3-3

به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. مفاد این بند قابل تفویض به  %100بخشودگی تا میزان  3-1فارغ از بند 

  معاونین نخواهد بود.

قانون مالیات هاي مستقیم و تبصره  242) چنانچه مودي مالیاتی مشمول دریافت خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 3-4

قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، ضروري است ابتدا مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسر گردیده سپس  17ماده  6

  خشنامه اتخاذ تصمیم شود.نسبت به بخشودگی جرایم قابل بخشش طبق مفاد این ب

هرگونه تصمیماتی که ادارات کل امور مالیاتی درخصوص بخشودگی جرایم تا قبل از صدور بخشنامه صدراالشاره حسب  )4

  تفویض اختیارهاي صادره قبلی اتخاذ نموده اند با رعایت حقوق مودیان، به قوت خود باقی خواهد ماند.

قانون مالیات هاي مستقیم نبوده و صرفا مربوط به تفویض اختیار به مدیران کل  191این بخشنامه، نافی مفاد ماده  )5

  امور مالیاتی در راستاي اختیارات حاصله از ماده یاد شده بوده و هیچ شرطی را به شروط مقرر در آن اضافه نمی نماید.

  بر حسن اجراي این بخشنامه خواهند بود. دفتر حسابداري و وصول مالیات و دادستانی انتظامی مالیاتی به عنوان ناظر  )6

  امیدعلی پارسا

  رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  دامنه کاربرد:
  خارجی-2داخلی       -1

  مرجع پاسخگویی:

  : تاریخ اجرا
  مطابق بخشنامه

   :مدت اجرا
  مطابق بخشنامه

  مرجع ناظر:
  دادستانی انتظامی مالیاتیدفتر حسابداري و وصول مالیات و 

  : نحوه ابالغ
  فیزیکی/سیستمی

  
 


