
 

 

  بسمه تعالی

  رتی کشوزمان امور مالیااتی ساژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیمدیر کل دفتر بازرسی وی 22/05/1398ابالغیه مورخ 

  

هاي بانکی، گزارشات رسیدگی به تراکنشدر  ،واصله تبعمل آمده و گزارشا  هاينظر به اینکه بر اساس بررسی
نحوه  العملصرفاً به دستور گزارشات مجریان قرار، هیات حل اختالف مالیاتی و سایر مراجع دادرسی مالیاتی

به عنوان مبناي رسیدگی  24/02/1396مورخ  505/96/200ي بانکی مشکوك به شماره هابررسی و رسیدگی به تراکنش
 196بند ب ماده  2گردد که این شائبه را در مرجع برون سازمانی ایجاد نموده که مبناي رسیدگی بر اساس جز اشاره می

مراجع الزم االجرا می باشد و در مواردي نیز  1395ق.م.م بوده و از ابتداي سال  31/04/1394مکرر اصالحیه مورخ 
ره موجب عطف به ما سبق قانون گردیده، اقدام به نقض با این توجیه که دستورالعمل مورد اشا دادرسی برون سازمانی

  اند.نموده 1395هاي بانکی سنوات قبل از سال آراي هیات حل اختالف مالیاتی مربوط به رسیدگی تراکنش

سازمان امور مالیاتی از ابتداي سال  27/11/1380ق.م.م مصوب   231همانگونه که مستحضرید با عنایت به تبصره ماده 
اجازه استعالم و دسترسی به  01/07/1387قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز از تاریخ  30ا عنایت به ماده و ب 1381

ز این ا هاي بانکی مودیان مالیاتی و رسیدگی و حسابرسی مالیاتی آنها را د اشته و بارها نیزها و تراکنشحساب
- رویه بین مامورین مالیاتی در رسیدگی به تراکنش جهت ایجاد وحدت1395سال  لیکن دراختیار استفاده نموده است. 

نموده و در سال  04/02/1395مورخ  505/95/200هاي بانکی و جلوگیري از تشتت رسیدگی اقدام به صدور دستورالعمل 
 24/02/1396مورخ  505/96/200نیز ضمن تجدیدنظر در برخی از بندهاي آن اقدام به صدور دستورالعمل اصالحی  1396
قانونی قبلی بوده و متضمن هیچ حکم جدید  مقرراتره در راستاي تبیین اجراي بهینه هاي صاداست که دستورالعملنموده 

  باشد.قانونی نمی

نوات هاي بانکی سبا عنایت به موارد فوق به منظور جلوگیري از ایجاد شائبه حکم قانون جدید جهت رسیدگی به تراکنش
هاي ر کلیه مراحل رسیدگی، حسابرسی و دادرسی مالیاتی، در گزارشدقبل خواهشمند است دستور فرمایید 

مالیات  30رسیدگی، اجراي قرار و آراي هیات حل اختالف مالیاتی به اختیارات و ضوابط مندرج در مواد قانونی 
ق.م.م و  229و 156،157،227) 31/04/1394ق.م.م (قبل از اصالحیه  98و  231 ماده  بر ارزش افزوده، تبصره

هاي بانکی خودداري سایر موارد قانونی اشاره شده و از استناد صرف به دستورالعمل رسیدگی به تراکنش
  نمایند.

 

 


