
 

 

 

www.hemattaraz.ir 

    / 8 /200شماره: 

  08/2/ 138تاریخ: 

 بخشنامه

 م 191 97  87  

مخاطبان/8

 ذینفعان

 امور8مالیاتی8شهر8و8استان8تهران8

 ادارات8کل8امور8مالیاتی

 موضوع
قابل8بخشش8موضوع8قانون8مالیات8های8مستقیم8و8قانون8مالیات8بر88ارزش8بخشودگی8جرایم8

 افزوده

مورخ  45/ 8 /200، شماره  /5/ 138مورخ  41/ 8 /200پیرو بخشنامه های شماره 

 30/ / 138مورخ  68 / 8 /200و شماره   / / 138مورخ  65/ 8 /200، شماره  5/2/ 138

کریم مودیان محترم و همچنین رفع ابهام از و به منظور حمایت از فعاالن اقتصادی و ت

 بخشنامه های مزبور مقرر می دارد:

بخشودگی کلیه جرایم قابل بخشش اشخاص حقوقی دولتی حداکثر تا سقف      .1

 41/ 8 /200( بخشامه شماره 3و  2،1درصدهای تعیین شده موضوع بندهای )

امالت موضوع با رعایت ضوابط مربوط به ارسال فهرست مع  /5/ 138مورخ 

 این بخشنامه، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود.

 30/ / 138مورخ  68 / 8 /200درخصوص مودیانی که در راستای بخشنامه شماره      .2

پرداخت نموده اند، درصورت ارسال فهرست  4/ / 138بدهی خود را تا تاریخ 

 4/ / 138ا تاریخ ( قانون مالیات های مستقیم ت168معامالت موضوع ماده )

 ( می باشد.%100میزان بخشودگی جرائم صددرصد )
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که تاریخ   /5/ 138مورخ  41/ 8 /200( بخشنامه شماره 4با توجه به بند )     .3

پرداخت مانده بدهی قطعی شده را مالک درصدهای قابل اعمال برای بخشودگی 

آن در سیستم  جرایم عنوان نموده، لذا محدودیتی در ارائه درخواست و اعمال

 های مربوطه ندارد و بر اساس تاریخ پرداخت، اقدامات الزم انجام می پذیرد.

)باتوجه به  4/ / 138درخصوص مودیانی که فهرست معامالت خود را تا تاریخ      .4

فوق( ارسال ننموده اند در صورت ارسال تا پایان سال جاری می توانند از  3بند 

س تاریخ پرداخت بدهی قطعی شده و یا ارسال میزان بخشودگی جرائم براسا

فهرست معامالت )هرکدام  به عنوان آخرین اقدام مودی بوده( از بخشودگی 

  /5/ 138مورخ  41/ 8 /200( بخشنامه شماره 3،2،1جرائم موضوع بندهای )

 بهره مند شوند.

قطعی شده ندارند مودیانی که به واسطه معافیت های قانونی، بدهی مالیاتی      .5

لکن به لحاظ عدم انجام برخی تکالیف قانونی مشمول جریمه شده اند، در صورت 

ارائه درخواست بخشودگی جرایم و انجام اقدامات الزم در خصوص ارسال 

حسب مورد از بخشودگی   138و  1386و  1385فهرست معامالت سال های 

مورخ  41/ 8 /200شماره ( بخشنامه 3و 2،1جرایم قابل بخشش موضوع بندهای )

 برخوردار خواهند شد.  /5/ 138

کلیه مودیانی که به واسطه مطالبات از دولت )کارفرمایان بخش دولتی( امکان      .6

پرداخت بدهی های مالیاتی خود را در موعد مقرر نداشته، در صورتی که ظرف 

ر اسناد یک ماه از تاریخ دریافت وجوه از دولت یا تسویه بدهی از طریق صدو

تسویه خزانه و یا تهاتر به موجب مصوبه هیات محترم وزیران، بدهی قطعی 
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( جرایم قابل بخشش آنها بخشوده %100شده خود را پرداخت نمایند، صددرصد )

 می شود.

( قانون مالیات 168در صورت تسویه بدهی، میزان بخشودگی جرایم ماده ) -6/1

ر گرفتن تاریخ ارسال فهرست های ( فوق با در نظ6های مستقیم موضوع بند )

 41/ 8 /200( بخشنامه شماره 3و  2، 1مربوط و در صدهای موضوع بندهای )

 تعیین می شود.  /5/ 138مورخ 

بخشودگی جرائم موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت دوره ای )دوره      . 

 های سه ماهه( نیز امکان پذیر است.

مورخ  41/ 8 /200ایر موارد خاص که در بخشنامه های شماره بخشودگی جرایم س     . 

مورخ  65/ 8 /200، شماره  5/2/ 138مورخ  45/ 8 /200و شماره   /5/ 138

و این بخشنامه پیش بینی  30/ / 138مورخ  68 / 8 /200و شماره   / / 138

نگردیده با رعایت مفاد بخشنامه های مذکور و این بخشنامه و حد اکثر تا سقف 

( به مدیران کل امور مالیاتی تفویض 3و 2،1دهای تعیین شده در بندهای )درص

 می شود.

 بخشودگی جرایم موضوع این بخشنامه مستلزم ارائه درخواست مودی می باشد.     .8

  

 امیدعلی8پارسا

 رئیس8کل8سازمان8امور8مالیاتی8کشور

  

 تاریخ8اجرا:8

 مطابق8بخشنامه

  مدت8اجرا:

 مطابق8بخشنامه

 مرجع8ناظر:

 دادستانی8انتظامی8مالیاتی

 نحوه8ابالغ:8

 فیزیکی/سیستمی
 

 


