
 در خصوص بخش نامه های مخل کسب و کار اتاق لرستان  اظهار نظر کمیسیون مالیات 

 کشور   یاتیسازمان امور مال 29/02/99مورخ   200/  99/ 24بخشنامه  -1

  تیلغا01/02/99  یآنها در فواصل زمان  ی که مهلت انقضا  ی اتیمال  یاظهارنامه ها   می بخشنامه موعد تسل  1بند   یط

  یی به پرونده ها  یدگیمهلت رس  یرکیبخشنامه با ز  3کرد و در بند   د یاست را به مدت دو ماه تمد   31/04/99

  ی دگیدو ماه به مهلت رس  ز یشد را نیم ی نقضم31/04/99 تیلغا 01/02/99آنها در فواصل  ی دگیکه مهلت رس 

  ادارات   موقع   به   یدگیبه علت عدم رس   هااتیقانون مال   1۵۷ماده    ی هرچه پرونده مرور زمان  ی عن یآنان اضافه کرد  

س  أالر  علیطور  به   یقانون  لیاسناد و مدارک و دال  یو جمع آور   ی دگیو رس   یداشت را بدون بررس   ی اتیمال  امور

  یبانک  یکه بر اساس تراکنش ها  93سال    م یمستق ی اتهایمال  یهاپرونده   نیشتری به طور مثال ب   . داد صیتشخ

 . د نباش ی م  یرقانونیاند غس شدهأالر یعل صی تشخ هااتیقانون مال  1۵۷در خارج از موعد مقرر در ماده 

  ی امور اقتصاد   ر یدستور وز  سبو ح  ی اتیکل سازمان امور مال  س یرئ99/19/ 200با توجه به بخشنامه شماره    - 2

مشکالت به وجود آمده به    یر یگ یدر خصوص پ  99/ 08/0۷مورخ    10210۵/80  شماره  هامش نامه  یی و دارا

و با توجه به    411یمی قد   یو حذف کد اقتصاد   یثبت نامه شماره اقتصاد  4۵نشدن حذف مرحله    ییاجرا  لیدل

  لیخرم آباد به دل  تانشهرس   یات یهنوز ادارات امور مال29/0۷/99مورخ    /د 33899/230  مفاد بخشنامه شماره

  یی آزما  یاحضار و با اخذ مدارک و راست  اٌرا حضور  یات یمال  انیسابق مودی  ف  ز بخشنامه مذکور کماا  یعدم آگاه

 نماید . می راجعه کنند و مودیان م   4۵اجرای مرحله   که حذف شده است اقدام به

  یی اجرا  اتیعمل  هیکشور کل  یاتیسازمان امور مال 99/ 10/09مورخ    66/99/200شماره    بخشنامه  8در بند    -3

شده است و    موقوف االجرا  یقی اشخاص حق  یبرا  99/ 10/11تا تاریخ   می مستق  یها   اتیدر خصوص وصول مال

ند  ه اگرفت نبخشنامه در نظر    نیباشند را در ا  ی م  ینگ یو عدم نقد   دهیمشکالت عد   ی که دارا  یاشخاص حقوق

وارض ارزش افزوده است  و ع  اتیمربوط به مال  یو حقوق  یق یاعم از حق  اشخاص  یاتیمال  یبده  نیشتریب  اًضمن

 . اقدام شود ز یپرداخت آن ن د یبه تمد  ستیبایاند که م شده  یو قطع نکرده  ی را ط یقانون  ند یکه اکثراً فرا

مال  -4 امور  پ  یاتیسازمان  در  اقتصاد   یکشور  فعاالن  بازرگان   یاعتراض  اتاق  اجرا  یو    ییدستورالعمل 

  ل یرا به دل  یقی اشخاص حق  ی مال  یبه تراکنش ها  یدگ یدر خصوص رس 24/02/96مورخ      200/ ۵0۵/96شماره

آن دستورالعمل    یبه جاکان لم یکن و    ی مودی حداقل رقم گردش مال  (انهتحد آس )حد نصاب    ن ییعدم تع

بند الف دستورالعمل چنانچه گردش    1و طبق جز    د یدر و ابالغ گردصا  02/10/96مورخ    ۵2۵/96/200شماره  

مجموع   ایبدهکار   ها  بستانکار  حق  یبانک  یحساب  برا  یق یاشخاص    94  لغایت  91سنوات    ی صرفاً 

که تا    ردیقرار گ  یواصله مورد حسابرس   یبانک  یباشد طبق تراکنش ها  شتریب  و  ریال   000/000/000/۵0مبلغ

  ی به تراکنش بانک  یدگی رس   یانجام گرفت برا  یبانک  ی به تراکنش ها    یدگیصورت رس   نیبه هم  94سال    انیپا

  ی ط  ی اتیو فرار مال  ییمبارزه با پولشو   ژه یو  ی کل دفتر بازرس   ر یمد   ی خان  ی آقا.  جناب  و به بعد    9۵  یسالها

قابل    02/10/96مورخ    200/ ۵2۵/96اعالم کرد که مقررات بند الف دستورالعمل  /د  62609/20۵شماره  نامه به  



مورخ    96/200/ ۵0۵  شماره  العمل بر اساس دستور  یات یادارات امور مال  و باشد    یبه بعد نم  9۵به سنوات    ی تسر

 . قبالً حذف شده بود اقدام گردد  24/02/96

گرفتن مفاد    ده یناد  31/01/99مورخ    200/  16/99بخشنامه شماره    یکشور ط  ی اتیمجدداً سازمان امور مال

  ه ی مجدد کل  یدگیدستور رس   یدفتر بازرس   رکلیشده و نامه مد   ادی  یصادره به شماره ها  یدستورالعمل ها

شده    لارسا  ی ات یبه سازمان امور مال  ییو پولشو  یاتیمبارزه با فرار مال   قیکه از طر   انیمود   یبانک  ی تراکنش ها

 . ردیقرار گ یدگیو رس   یاست بدون در نظر گرفتن حد نصاب مورد حسابرس 

  ی از گزارش حساب ها  ی قبل  یها  ی دگیدر رس   یات یکه ادارات امور مال  ی شده در موارد  د یآن ق  13در بند   

نخواهد    ت یمذکور موضوع  ی بانک  ی حساب ها  ا یمجدد تراکنش ها و    یمربوطه اطالع داشته باشند حسابرس 

آنها قبالً ارسال و    یو بانک  یکه تراکنش مال  یانیبخشنامه مود  13برخالف بند    ی اتیامور مال  اداراتداشت که  

وده  ریال ب  000/000/000/۵0  ر یز  ی عنیبه حد نصاب    دن ینرس   لی بوده و به دل  ی اتیادارات امور مال  اریدر اخت

به جر  یحسابرس 02/10/96مورخ      ۵2۵/96/200است و قبالً به استناد دستورالعمل   ان ینشده اند را مجدداً 

ها به  اتمالیقانون    1۵۷  خارج از موعد مقرر موضوع ماده  یحت  اتیها مطالبه مالآن   ازو    یدگرسی  وانداخته  

اقدام    ی اتیسازمان امور مال  ی قانون  ری طبق بخشنامه غ  یات یمال  یپرونده ها   یدگیاضافه شدن به رس   ماه2استناد  

 .اند کرده 

 پیشنهادات:

و قبل از ابالغ جداگانه بخشنامه ها ،   جادیا یاتیمرجع مشخص در سازمان امور مال  ک ی گرددیم شنهادیپدر پایان 

تعامالت وزارت   ریو سا  یعدالت ادار وانید یدولت،آرا  ئتیو مصوبات ه یدفتر فن ،یاتیمال ی عال ی شورا یآرا 

رسانده شود و پس از    یهمگ  تیوواحد به ر یریگم یعه و تصممطال جهت ها¬مفاد آن ییو دارا یامور اقتصاد

 خص جهت اجرا ابالغ گردداز کانال مرجع مش میاتخاذ تصم

 


