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 سال" تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین"

 

 بخشنامه

 م 95 1401 22   

 ادارات کل امور مالیاتی ذینفعانمخاطبان/

 قانون مالیات های مستقیم 95معامالت" به آیین نامه اجرایی موضوع ماده افزودن تعریف "سامانه ثبت بر خط  موضوع

و شماره  22/10/1399مورخ  75/99/200 و شماره 10/02/1401مورخ  8/1401/200پیرو بخشنامه های شماره 

 20/03/1396مورخ  41/96/200و شماره  25/05/1396مورخ  72/96/200و شماره  14/08/1399مورخ  60/99/200

اصالحی قانون  95موضوع ابالغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده  09/12/1394مورخ  118/94/200شماره  و

مورخ  51019/2با عنایت به نامه شماره  و اصالحیه های آن، 31/04/1394مالیات های مستقیم مصوب 

هی و سامانه مودیان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و در اجرای قانون پایانه های فروشگا 22/03/1401

 ( آیین نامه یاد شده افزوده می شود. 1تعریف ذیل به ماده ) 

سامانه ثبت بر خط معامالت: پایانه ای فروشگاهی و متصل به سامانه مودیان است که بر اساس اعالم »

 «سازمان، برخی مودیان ملزم به استفاده از آن هستند
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 22/1401/200شماره : 

 04/05/1401تاریخ: 
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 «مکرر قانون مالیات های مستقیم 169( ماده 5موضوع تبصره )اصالحیه آیین نامه اجرایی »

 (31/04/1394)اصالحی مصوب 

 

مکرر در مورد کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت،  169ماده  1متخلفین از مفاد حکم تبصره  -10ماده 

مکرر( می باشند، عالوه بر مسولیت تضامنی که با  169ماده « ت»ی مذکور ) بند نگهداری، انتقاالت، خدمات بیمه ای و معامالت دارایی ها

مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت. برای اطالعات واصله منتح به مالیات پرداخت شده  براساس ارقام حد نصاب های معامالت موضوع 

 رت سالیانه اعالم می گردد: که به صو 1383( قانون برگزاری مناقصات مصوبه سال 3( ماده )1تبصره )

 برای مالیات پرداخت شده تا مبلغ حد نصاب معامالت کوچک، جریمه به میزان یک دوم رقم مالیات.-

برای مالیات پرداخت شده نسبت به مازاد مبلغ حد نصاب معامالت کوچک تا مبلغ حد نصاب معامالت متوسط جریمه به میزان یک برابر رقم -

 مالیات.

 برابر رقم مالیات. 2ت پرداخت شده نسبت به مازاد مبلغ حد نصاب معامالت متوسط، جریمه به میزان برای مالیا-

درصورتی که به دلیل در اختیار قرار ندادن اطالعات توسط اشخاص دارنده اطالعات حسب مقررات این آیین نامه به دولت خسارت یا زیانی 

 ر قانون مسئول جبران خسارت وارده به دولت خواهند بود.وارد شود، متخلفین عالوه بر مجازات های مقرر د

 

 

 


