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بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 200/98/87

تاریخ: 1398/09/27

بخشنامه

 
م8798191

مخاطبان/
ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر موضوع
ارزش افزوده

پیرو بخشنامه های شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8، شماره 200/98/45
مورخ 1398/5/27، شماره 200/98/65 مورخ 1398/7/8 و شماره 200/98/69
مورخ 1398/7/30 و به منظور حمایت از فعاالن اقتصادی و تکریم مودیان محترم و

همچنین رفع ابهام از بخشنامه های مزبور مقرر می دارد:

1.     بخشودگی کلیه جرایم قابل بخشش اشخاص حقوقی دولتی حداکثر تا سقف
درصدهای تع�ن شده موضوع بندهای (2،1 و 3) بخشامه شماره
200/98/41 مورخ 1398/5/8 با رعایت ضوابط مربوط به ارسال فهرست
معامالت موضوع این بخشنامه، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود.

2.     درخصوص مودیانی که در راستای بخشنامه شماره 200/98/69 مورخ
1398/7/30 بدهی خود را تا تاریخ 1398/8/4 پرداخت نموده اند، درصورت
ارسال فهرست معامالت موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم تا

تاریخ 1398/8/4 میزان بخشودگی جرائم صددرصد (100%) می باشد.

3.     با توجه به بند (4) بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 که تاریخ
پرداخت مانده بدهی قطعی شده را مالک درصدهای قابل اعمال برای
بخشودگی جرایم عنوان نموده، لذا محدودیتی در ارائه درخواست و اعمال آن

تاریخ سند: 1398/09/27
شماره سند: 200/98/87

وضعیت سند: معتبر

بازگشت به ماده قانونیبازگشت به ماده قانونی  

سایر بخشنامه ها

*نحوه تقسیط بدهی و بخشودگی 
جرائم مالیاتی مودیان

نپرداختن مانده بدهی موجب عدم 
پذیرش اظهارنامه خوداظهاری

عملکرد 83نمی گردد
*تقسیط و بخشودگی جرائم 

مالیاتهای جاری و بقایا
در خصوص تقسیط وبخشودگی 

جرایم وتفویض اختیار به مدیران کل
*بخشودگی جرائم مالیات حقوق 
*در خصوص تقسیط مالیات 

شرکتهای تحت پوشش بنیاد
*تمدید مهلت بخشودگی جرائم 
*تفویض اختیار به معاونین و 

ممیزین کل در مورد تقسیط و
بخشودگی جرائم

*بخشودگی و لغو بخشنامه 
2/10/75-24266

دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه 
اظهارنامه 83 مشاغل طرح

خوداظهاری
*بخشودگی جرائم تا مبلغ دویست 

هزار ریال
*اختیار مدیران در مورد مدت 

تقسیط مالیات بقایا و جاری
*بخشودگی جرایم 
درمورد سقف بخشودگی جرایم 

وتقسیط برای حقیقی وحقوقی
*تمدید مهلت بخشودگی جرائم 

سایر اسناد مرتبطسایر اسناد مرتبط  

بازگشت

بخشنامه: 200/98/87
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در سیستم های مربوطه ندارد و بر اساس تاریخ پرداخت، اقدامات الزم انجام
می پذیرد.

4.     درخصوص مودیانی که فهرست معامالت خود را تا تاریخ 1398/8/4 (باتوجه
به بند 3 فوق) ارسال ننموده اند در صورت ارسال تا پایان سال جاری می توانند
از میزان بخشودگی جرائم براساس تاریخ پرداخت بدهی قطعی شده و یا
ارسال فهرست معامالت (هرکدام  به عنوان آخرین اقدام مودی بوده) از
بخشودگی جرائم موضوع بندهای (3،2،1) بخشنامه شماره 200/98/41

مورخ 1398/5/8 بهره مند شوند.

5.     مودیانی که به واسطه معافیت های قانونی، بدهی مالیاتی قطعی شده ندارند
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 فهرست معامالت سال های 1395 و 1396 و 1397 حسب مورد از
بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع بندهای (2،1و 3) بخشنامه شماره

200/98/41 مورخ 1398/5/8 برخوردار خواهند شد.

6.     کلیه مودیانی که به واسطه مطالبات از دولت (کارفرمایان بخش دولتی) امکان
پرداخت بدهی های مالیاتی خود را در موعد مقرر نداشته، در صورتی که ظرف
یک ماه از تاریخ دریافت وجوه از دولت یا تسویه بدهی از طریق صدور اسناد
تسویه خزانه و یا تهاتر به موجب مصوبه هیات محترم وزیران، بدهی قطعی
شده خود را پرداخت نمایند، صددرصد (100%) جرایم قابل بخشش آنها

بخشوده می شود.

6/1- در صورت تسویه بدهی، میزان بخشودگی جرایم ماده (169) قانون
مالیات های مستقیم موضوع بند (6) فوق با در نظر گرفتن تاریخ ارسال
فهرست های مربوط و در صدهای موضوع بندهای (1، 2 و 3) بخشنامه

شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 تع�ن می شود.

7.     بخشودگی جرائم موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت دوره ای
(دوره های سه ماهه) نیز امکان پذیر است.

8.     بخشودگی جرایم سایر موارد خاص که در بخشنامه های شماره 200/98/41
مورخ 1398/5/8 و شماره 200/98/45 مورخ 1398/5/27، شماره
200/98/65 مورخ 1398/7/8 و شماره 200/98/69 مورخ 1398/7/30 و
این بخشنامه پیش بینی نگردیده با رعایت مفاد بخشنامه های مذکور و این
بخشنامه و حد اکثر تا سقف درصدهای تع�ن شده در بندهای (2،1و 3) به

مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود.

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

 

امیدعلی پارسا

بازگشت
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رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا:

مطابق بخشنامه

مدت اجرا:

مطابق بخشنامه

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابالغ:

فیزیکی/سیستمی

 

 

 

 

مواد قانونی وابسته

 
ماده 191 ـ تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به  درخواست مودی با توجه به دالیل ابرازی مبنی بر

خارج از اختیار بودن عد...

بازگشت
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تمدید مهلت مقرر در بند (1) بخشنامه شماره 41/98/200 مورخ 8/5/1398

شماره: 69/98/200

تاریخ: 30/07/1398

بخشنامه

 
م6998191

مخاطبان اصلی/
ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

اداره کل امور مالیاتی...

 موضوع

تمدید مهلت مقرر در بند (1) بخشنامه شماره 41/98/200 مورخ 8/5/1398

نظر به استقبال گسترده مودیان محترم مالیاتی از تسهیالت بخشودگی جرایم مالیاتی
موضوع بخشنامه شماره 41/98/200 مورخ 8/5/1398 و دریافت گزارشات متعدد از
ادارات کل امور مالیاتی مبنی بر حجم زیاد ارائه و تسلیم درخواست های بخشودگی
جرائم مالسیاتی، با توجه به ضیق وقت تا انقضای مهلت مقرر، ادارات امور مالیاتی قادر
به پاسخگویی به جمیع درخواست های ارائه شده نبوده; لذا به منظور تکریم مودیان

محترم و بهره مندی حداکثری از این تسهیالت بدین وسیله مقرر می گردد:

درخواست هایی که تا پایان روز شنبه مورخ 4/8/1398 به ادارات امور مالیاتی واصل
می گردد درصورت رعایت سایر موارد مندرج در بخشنامه مذکور از مصادیق بهره مندی

از مفاد بخشنامه بخشودگی صددرصدی جرائم فوق االشاره محسوب خواهند شد.

 

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دامنه کاربرد:

1-داخلی*    2-خارجی*

مرجع پاسخگویی

تاریخ سند: 1398/07/30
شماره سند: 200/98/69

کد سند: م/191//69
وضعیت سند: معتبر

بازگشت به ماده قانونیبازگشت به ماده قانونی  

سایر بخشنامه ها

*نحوه تقسیط بدهی و بخشودگی 
جرائم مالیاتی مودیان

نپرداختن مانده بدهی موجب عدم 
پذیرش اظهارنامه خوداظهاری

عملکرد 83نمی گردد
*تقسیط و بخشودگی جرائم 

مالیاتهای جاری و بقایا
در خصوص تقسیط وبخشودگی 

جرایم وتفویض اختیار به مدیران کل
*بخشودگی جرائم مالیات حقوق 
*در خصوص تقسیط مالیات 

شرکتهای تحت پوشش بنیاد
*تمدید مهلت بخشودگی جرائم 
*تفویض اختیار به معاونین و 

ممیزین کل در مورد تقسیط و
بخشودگی جرائم

*بخشودگی و لغو بخشنامه 
2/10/75-24266

دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه 
اظهارنامه 83 مشاغل طرح

خوداظهاری
*بخشودگی جرائم تا مبلغ دویست 

هزار ریال
*اختیار مدیران در مورد مدت 

تقسیط مالیات بقایا و جاری
*بخشودگی جرایم 
درمورد سقف بخشودگی جرایم 

وتقسیط برای حقیقی وحقوقی
*تمدید مهلت بخشودگی جرائم 

سایر اسناد مرتبطسایر اسناد مرتبط  

بازگشت

بخشنامه: 200/98/69
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تاریخ اجرا:

از تاریخ صدور

مدت اجرا:

طبق مهلت

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابالغ:

سیستی/عادی

بخشنامه های منسوخ(شماره و تاریخ):

     

 

 

مواد قانونی وابسته

 
ماده 191 ـ تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به  درخواست مودی با توجه به دالیل ابرازی مبنی بر

خارج از اختیار بودن عد...

بازگشت
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اصالح و تکمیل بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/05/08

شماره: 200/98/65

تاریخ: 1398/07/08

بخشنامه

 
م6598191

 امور مالیاتی شهر و استان تهرانمخاطبان/ ذینفعان

ادارات کل امور مالیاتی

 موضوع

اصالح و تکمیل بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/05/08

با توجه به سواالت و ابهامات مطرح شده در خصوص بخشنامه شماره 200/98/41
مورخ 1398/05/08، بدین وسیله مقرر می دارد:

1-  با توجه به اطالعات واصله، دراجرای مفاد بخشنامه فوق، برخی از ادارات کل امور
مالیاتی مبادرت به تهیه فرم بخشودگی جرایم می نمایند که این امر موجب تطویل در
ارائه خدمت به مودیان محترم مالیاتی گردیده است. لذا به منظور تسهیل در انجام
امور مربوط به مودیان محترم مالیاتی، ادارات امور مالیاتی می بایست بدون نیاز به
تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم و صرفا با دستور ر�س امور مالیاتی ذی ربط
هامش درخواست مودیان محترم مالیاتی، نسبت به اعمال بخشودگی و درج در

سامانه ها و پرونده های مودیان اقدام نمایند.

2-  در اجرای بند (7) بخشنامه مذکور، مودیان محترم مالیاتی می توانند برای هریک از
سنوات با پرداخت اصل بدهی آن سال، برای هریک از منابع مالیاتی و عملکرد آن سال

به تفکیک، از تسهیالت بخشنامه مذکور بهره مند گردند.

3-  شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های
مستقیم برای عملکرد سال های 1391 لغایت 1394، پرداخت بدهی های مالیات

عملکرد آن سال می باشد.

تاریخ سند: 1398/07/08
شماره سند: 200/98/65

کد سند: م/191/1398/65
وضعیت سند: معتبر

بازگشت به ماده قانونیبازگشت به ماده قانونی  

سایر بخشنامه ها

*نحوه تقسیط بدهی و بخشودگی 
جرائم مالیاتی مودیان

نپرداختن مانده بدهی موجب عدم 
پذیرش اظهارنامه خوداظهاری

عملکرد 83نمی گردد
*تقسیط و بخشودگی جرائم 

مالیاتهای جاری و بقایا
در خصوص تقسیط وبخشودگی 

جرایم وتفویض اختیار به مدیران کل
*بخشودگی جرائم مالیات حقوق 
*در خصوص تقسیط مالیات 

شرکتهای تحت پوشش بنیاد
*تمدید مهلت بخشودگی جرائم 
*تفویض اختیار به معاونین و 

ممیزین کل در مورد تقسیط و
بخشودگی جرائم

*بخشودگی و لغو بخشنامه 
2/10/75-24266

دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه 
اظهارنامه 83 مشاغل طرح

خوداظهاری
*بخشودگی جرائم تا مبلغ دویست 

هزار ریال
*اختیار مدیران در مورد مدت 

تقسیط مالیات بقایا و جاری
*بخشودگی جرایم 
درمورد سقف بخشودگی جرایم 

وتقسیط برای حقیقی وحقوقی
*تمدید مهلت بخشودگی جرائم 

سایر اسناد مرتبطسایر اسناد مرتبط  

بازگشت

بخشنامه: 200/98/65
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امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:

مطابق بخشنامه

مدت اجرا:

مطابق بخشنامه

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابالغ:

فیزیکی/سیستمی

لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن های 39903429-39903530 دفتر حسابداری و وصول مالیات مطرح و

پیگیری نما�د .

 

 

 

مواد قانونی وابسته

 
ماده 191 ـ تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به  درخواست مودی با توجه به دالیل ابرازی مبنی بر

خارج از اختیار بودن عد...

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

شماره: 200/98/45

تاریخ: 1398/05/27

بخشنامه

 
م4598191

مخاطبین اصلی/
ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

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

پیرو بخشنامه 200/98/41 مورخ 1398/5/8 نظر به اهمیت تحقق درآمدهای
مالیاتی و تسریع در امر وصول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتالف وقت
مودیان محترم و رعایت اصل عدالت مالیاتی و بر اساس اختیارات حاصل از مفاد ماده
191 قانون مالیات های مستقیم ضمن تأکید بر رعایت مفاد بخشنامه مذکور در مدت
اعتبار آن، درخصوص شرایط بخشودگی جرایم قابل بخشش پس از انقضای مهلت

تع�ن شده در بخشنامه یاد شده، مقرر می دارد:

1)  با توجه به مفاد بخشنامه مذکور، مودیانی که دارای بدهی قطعی شده تا تاریخ
1398/7/30 بوده و مطابق مفاد بخشنامه فوق نسبت به پرداخت آن تا پایان سال
اقدام ننمایند، به موجب ماده 191 قانون مالیات های مستقیم به عنوان مودی خوش
حساب تلقی نشده و جرایم آنها در راستای ماده اخیر الذکر قابل بخشودگی نخواهد

بود.

2)  آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که مالیات آنها از تاریخ
1398/7/1 تا پایان سال جاری به قطعیت می رسد، در صورتی که اصل مالیات و
جرایم غیر قابل بخشش خود را حداکثر ظرف یک ماه بعد از ابالغ برگ قطعی پرداخت
نمایند، مشمول بند 1 بخشنامه مذکور خواهند بود و در صورت پرداخت پس از یک
ماه فوق تا پایان سال جاری می توانند وفق سایر بندهای بخشنامه مذکور از

تاریخ سند: 1398/05/27
شماره سند: 200/98/45

کد سند: م/191/1398/45
وضعیت سند: معتبر

بازگشت به ماده قانونیبازگشت به ماده قانونی  

سایر بخشنامه ها

*نحوه تقسیط بدهی و بخشودگی 
جرائم مالیاتی مودیان

نپرداختن مانده بدهی موجب عدم 
پذیرش اظهارنامه خوداظهاری

عملکرد 83نمی گردد
*تقسیط و بخشودگی جرائم 

مالیاتهای جاری و بقایا
در خصوص تقسیط وبخشودگی 

جرایم وتفویض اختیار به مدیران کل
*بخشودگی جرائم مالیات حقوق 
*در خصوص تقسیط مالیات 

شرکتهای تحت پوشش بنیاد
*تمدید مهلت بخشودگی جرائم 
*تفویض اختیار به معاونین و 

ممیزین کل در مورد تقسیط و
بخشودگی جرائم

*بخشودگی و لغو بخشنامه 
2/10/75-24266

دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه 
اظهارنامه 83 مشاغل طرح

خوداظهاری
*بخشودگی جرائم تا مبلغ دویست 

هزار ریال
*اختیار مدیران در مورد مدت 

تقسیط مالیات بقایا و جاری
*بخشودگی جرایم 
درمورد سقف بخشودگی جرایم 

وتقسیط برای حقیقی وحقوقی
*تمدید مهلت بخشودگی جرائم 

سایر اسناد مرتبطسایر اسناد مرتبط  

بازگشت

بخشنامه: 200/98/45
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بخشودگی جرایم استفاده نمایند. در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده تا
پایان سال جاری، جرایم متعلق قابل بخشودگی نخواهد بود.

3)  اختیار بخشودگی جرایم کلیه مودیان مالیاتی، با رعایت مفاد ماده 191 قانون
مالیات های مستقیم و سایر مقررات مربوط، درخصوص بدهی های قطعی شده از

1399/1/1 و به بعد به شرح زیر اعالم می شود:

1-3) حداکثر بخشودگی جرایم قابل بخشش، برای مودیان واحدهای تولیدی دارای
پروانه بهره برداری یا پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، 70% و برای سایر مودیان
50% برای هر منبع مالیاتی در هر سال/ دوره به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می

گردد.

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

3-3)  در صورتی که جرایم قابل بخشش هریک از منابع مالیاتی در هر سال / دوره تا
مبلغ 500/000/000 ریال باشد، فارغ از بند 1-3 بخشودگی تا میزان 100% به
مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. مفاد این بند قابل تفویض به معاونین

نخواهد بود.

4-3) چنانچه مودی مالیاتی مشمول دریافت خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242
قانون مالیات های مستقیم و تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده می
باشد، ضروری است ابتدا مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسر گردیده سپس نسبت به

بخشودگی جرایم قابل بخشش طبق مفاد این بخشنامه اتخاذ تصمیم شود.

4)  هرگونه تصمیماتی که ادارات کل امور مالیاتی درخصوص بخشودگی جرایم تا قبل از
صدور بخشنامه صدراالشاره حسب تفویض اختیارهای صادره قبلی اتخاذ نموده اند با

رعایت حقوق مودیان، به قوت خود باقی خواهد ماند.

5)  این بخشنامه، نافی مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم نبوده و صرفا
مربوط به تفویض اختیار به مدیران کل امور مالیاتی در راستای اختیارات حاصله از

ماده یاد شده بوده و هیچ شرطی را به شروط مقرر در آن اضافه نمی نماید.

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

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

دامنه کاربرد:

1-داخلی       2-خارجی

مرجع پاسخگویی:

نحوه ابالغ:مرجع ناظر:مدت اجرا:تاریخ اجرا:

بازگشت

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/1/4/7/191/4798


5/5/2020 بخشنامھ: 200/98/45

www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/1/4/7/191/4798 3/3

مطابقمطابق بخشنامه
بخشنامه

دفتر حسابداری و وصول مالیات و دادستانی
انتظامی مالیاتی

فیزیکی/سیستمی

بخشنامه های منسوخ(شماره و تاریخ):

 

 

 

مواد قانونی وابسته

 
ماده 191 ـ تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به  درخواست مودی با توجه به دالیل ابرازی مبنی بر

خارج از اختیار بودن عد...

بازگشت
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بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و مواد
169، 190، 193، 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم و مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان

اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی

شماره: 200/98/41

تاریخ: 1398/05/08

بخشنامه

 
م4198191

 امور مالیاتی شهر و استان تهرانمخاطبین اصلی/ ذینفعان

ادارات کل امور مالیاتی

بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده 169 مکرر قانونموضوع
مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و مواد 169، 190، 193، 197
و 199 قانون مالیاتهای مستقیم و مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش

افزوده برای مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی

باتوجه به اینکه سال 1398 مزین شده به نام سال رونق تولید، لذا این سازمان در
راستای حمایت از تولید و کاالی ایرانی و به منظور حمایت از فعاالن اقتصادی، رعایت
اصل تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایت مندی مودیان محترم مالیاتی، تصمیماتی به
شرح زیر در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده 169 مکرر
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و مواد 169،190، 193،197 و 199
قانون مالیاتهای مستقیم و مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، برای مودیان
اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی اتخاذ تا در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی

شده خود ( اعم از اصل بدهی و جرائم غیر قابل بخشش) تا پایان سال جاری، در
اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیات های مستقیم بعنوان مودی خوش حساب از

این حیث و در این مرحله تلقی و به شرح زیر مورد بخشودگی قرار گیرد:

1.     در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده تا تاریخ 1398/07/30 معادل
100% جرائم قابل بخشش.

2.     در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ 1398/08/01 تا تاریخ
1398/08/30 برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و
پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط معادل 98% جرائم قابل بخشش و برای

سایر مودیان 96% جرائم قابل بخشش.

تاریخ سند: 1398/05/08
شماره سند: 200/98/41

وضعیت سند: معتبر

بازگشت به ماده قانونیبازگشت به ماده قانونی  

سایر بخشنامه ها

*عدم استفاده فرم فاکتور عملکرد 
72 موجب رد دفاتر نمیشود

ابطال مقررات مربوط به الزام کد 
اقتصادی وسایر بخشنامه های

ذیربط
*در مورد اعمال ضریب عمده 

فروشی و خرده فروشی
اعالم فهرست معامالت بیش از 

50میلیون ریال توسط واحدهای
مالیاتی هنگام رسیدگی

*آگهی لیستهای خریدو فروش و 
همچنین افزایش مهلت تسلیم
لیستها مندرج در روزنامه

76/10/28
*صورتحساب فروش کامپیوتری 
واحدهای نظارت وپیگیری اطالعیه 

های واصله را سریعابه ممیز کلی
تسللیم نمایند

*در مورد تسلیم لیستهای سه ماهه 
خرید و فروش

در مورد تخلفات کد اقتصادی از 
ابتدا 81 وقبل از آن

دستورالعمل ارشادی در خصوص 
نحوه تشخیص اعطای تخفیف و رد
ننمودن دفاتر مودیان به مامورین
تشخیص و ممیز کل و هیأتهای حل

اختالف
هزینه صدور کارت اقتصادی دریافت 

نشود
تشخیص و مطالبه مالیات پیله وران 

شاغل در نقاط مرزی کشور و اخذ
مالیات مربوطه از مودیان واقعی

اجرای ماده 121 قانون برنامه 
پنجساله پنجم

تمدید مهلت ارسال اطالعات 
معامالت ذیحسابیها مربوط به

فصول بهار، تابستان و پائیز 1391
تمدید مهلت ارسال اطالعات 

معامالت سال 1391
سایر اسناد مرتبطسایر اسناد مرتبط  

بازگشت

بخشنامه: 200/98/41
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3.     در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ 1398/09/01 تا پایان
سال جاری برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه
کسب تولیدی از مراجع ذی ربط به ازای هر ماه معادل 2% و برای سایر

مودیان معادل 4% از درصد بخشودگی موضوع بند 2 فوق کسر می گردد.

4.     میزان بخشودگی جرائم براساس تاریخ پرداخت مانده بدهی قطعی شده هر
یک از سنوات می باشد.

5.     برای بخشودگی جرائم در اجرای این بخشنامه مودیان یاد شده می بایست
درخواست بخشودگی جرائم را به اداره امور مالیاتی تسلیم تا در اجرای این

بخشنامه مورد بخشودگی قرارگیرد.

6.     مودیان مذکور که قبل از ابالغ این بخشنامه نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی
قطعی شده خود اقدام نموده اند می توانند درخواست بخشودگی جرائم خود
را حداکثر تا تاریخ 1398/12/20 به ادارات امور مالیاتی تسلیم تا مورد

بخشودگی قرار گیرد.

7.     مودیان محترم مالیاتی می توانند برای هریک از سنوات با پرداخت بدهی
مالیاتی آن سال از مفاد این بخشنامه بهره مند گردند.

8.     استفاده از مفاد این بخشنامه برای بخشودگی جرائم عملکرد و دوره های
مالیاتی سالهای 1395 ،1396 و 1397 برای مودیانی که طبق مقررات ماده
169 قانون مالیات های مستقیم و آ�ن نامه اجرایی تبصره 3 این ماده مکلف
به ارسال فهرست معامالت می باشند، منوط به ارسال فهرست معامالت هریک

از سالهای مذکور تا 1398/07/30 می باشد.

 
امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

دامنه کاربرد:

1-داخلی           2-خارجی

مرجع پاسخگویی:

دفتر حسابداری و وصول مالیاتی

تاریخ اجرا:

مطابق بخشنامه

مدت اجرا:

مطابق بخشنامه

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابالغ:

 فیزیکی/سیستمی

بخشنامه های منسوخ(شماره و تاریخ):
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مواد قانونی وابسته

 

ماده 169- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعالم سازمان امور مالیاتی کشور
موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می...

 
ماده 169 مکرر - به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطالعات مالیاتی، پایگاه اطالعات

هویتی، عملکردی و ...
 

ماده 190ـ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای
پرداخت مالیات  عملکرد موجب تعل...

 
ماده 193- نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی

هستند درصورت عدم تسلیم ...
ماده 197- نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا 

مشخصات راجع به مودی می باشند،  در صورتی که از ...
 

ماده 199- هر شخص حقیقی یا حقوقی که به  موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان
دیگر است درصورت تخلف از انجا...

 
ماده 22- مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون ویا در صورت تخلف از مقررات این

قانون، عالوه بر پرداخت مالیات متع...
 

ماده 23- تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد
(2%) در ماه، نسبت به مالیات پرد...
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