
 

 

 

www.hemattaraz.ir 

 
 

 مودیان صاحبان مشاغل 1394های عملکرد سال اعالم آخرین مهلت زمانی حسابرسی مالیاتی پرونده

  
 رانرئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان ته
 مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
 مدیر کل محترم امور مالیاتی استان......

 مودیان صاحبان مشاغل  1394های عملکرد سال موضوع: اعالم آخرین مهلت زمانی حسابرسی مالیاتی پرونده
 با سالم و احترام،

های مستقیم، مهلت قانونی قانون مالیات 1394/04/31( الحاقی مصوب 281به اینکه به موجب مفاد ماده )نظر 

( اصالحی مصوب 100صاحبان مشاغل به موجب مفاد ماده ) 1394های مالیاتی عملکرد سال تسلیم اظهارنامه

( قانون 157عایت مفاد ماده )تعیین شده است لذا با ر 1395قانون یادشده، آخر خرداد ماه سال  1394/04/31

منبع  1394مذکور، نسبت به مودیان مالیات بردرآمدی که در موعد ذکر شده از تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 

اند یا اصوال طبق مقررات قانون اشاره شده مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت درآمد خودداری نموده

بوده و پس از  )سی و یکم خرداد ماه سال هزار و چهارصد(03/31 /1400ی آنها تاریخ مالیات نیستند، مرور زمان مالیات

تاریخ اعالم شده مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه برگ تشخیص مالیاتی تا تاریخ ذکر شده 

یت مفاد قسمت صادر و حداکثر تا سه ماه بعد از آن تاریخ به مودی ابالغ شود. همچنین تاریخ مذکور با رعا

های مستقیم، آخرین مهلت قانونی صدور برگ تشخیص مالیات در ارتباط ( قانون مالیات156اخیر مفاد ماده )

صاحبان مشاغلی که پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی  1394های عملکرد سال  با پرونده

سیده یا نرسیده باشد و معلوم شود مودی مذکور درآمد که به قطعیت رو صدور و ابالغ برگ تشخیص اعم از این

 ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده است نیز خواهدبود.های انتفاعی کتمان شدهیا فعالیت

با عنایت به مراتب فوق، ضروری است مدیران کل محترم، ضمن اطالع رسانی تاکیدی مراتب اعالم شده به 

تدابیر الزم را به منظور تکمیل فرآیند حسابرسی پرونده های مذکور قبل از انقضای تاریخ  همکاران زیر مجموعه،

 اشاره شده اتخاذ نمایند.
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