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 م 181 87 78  
 امور مالیاتی شهر و استان تهران  مخاطبان/ ذینفعان

 ادارات کل امور مالیاتی
مستقیم و قانون مالیات  های مالیاتبخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون  موضوع

 افزوده ارزش  بر
مورخ  15/87/022، شماره 7/5/8987مورخ  18/87/022شماره  های بخشنامهپیرو 

و به  92/8/8987مورخ  58/87/022و شماره  7/8/8987مورخ  55/87/022، شماره 08/5/8987
منظور حمایت از فعاالن اقتصادی و تکریم مودیان محترم و همچنین رفع ابهام از 

 :دارد میمزبور مقرر  های بخشنامه
بخشودگی کلیه جرایم قابل بخشش اشخاص حقوقی دولتی حداکثر تا سقف      .1

مورخ  18/87/022شماره  بخشنامه( 9و  0،8موضوع بندهای ) شده تعییندرصدهای 
با رعایت ضوابط مربوط به ارسال فهرست معامالت موضوع این بخشنامه،  7/5/8987

 .شود میبه مدیران کل امور مالیاتی تفویض 

 92/8/8987مورخ  58/87/022مودیانی که در راستای بخشنامه شماره  در خصوص     .2
ارسال فهرست  در صورت، اند نموده پرداخت 1/7/8987بدهی خود را تا تاریخ 

میزان  1/7/8987مستقیم تا تاریخ  های مالیات( قانون 858معامالت موضوع ماده )
 .باشد می%( 822) صد درصدبخشودگی جرائم 

که تاریخ پرداخت  7/5/8987مورخ  18/87/022( بخشنامه شماره 1به بند )با توجه      .3
مانده بدهی قطعی شده را مالک درصدهای قابل اعمال برای بخشودگی جرایم عنوان 

مربوطه ندارد و  های سیستمنموده، لذا محدودیتی در ارائه درخواست و اعمال آن در 
 .پذیرد میبر اساس تاریخ پرداخت، اقدامات الزم انجام 

به بند  ا توجهب) 1/7/8987مودیانی که فهرست معامالت خود را تا تاریخ  در خصوص     .4
از میزان  توانند میدر صورت ارسال تا پایان سال جاری  اند ننمودهفوق( ارسال  9

بخشودگی جرائم براساس تاریخ پرداخت بدهی قطعی شده و یا ارسال فهرست 
ین اقدام مودی بوده( از بخشودگی جرائم موضوع به عنوان آخر   معامالت )هرکدام

 شوند. مند بهره 7/5/8987مورخ  18/87/022( بخشنامه شماره 9،0،8بندهای )



قانونی، بدهی مالیاتی قطعی شده ندارند لکن  های معافیتمودیانی که به واسطه      .5
ارائه ، در صورت اند شده جریمهبه لحاظ عدم انجام برخی تکالیف قانونی مشمول 

درخواست بخشودگی جرایم و انجام اقدامات الزم در خصوص ارسال فهرست 
حسب مورد از بخشودگی جرایم قابل بخشش  8988و  8985و  8985 های سالمعامالت 

برخوردار  7/5/8987مورخ  18/87/022( بخشنامه شماره 9و0،8موضوع بندهای )
 خواهند شد.

بات از دولت )کارفرمایان بخش دولتی( امکان کلیه مودیانی که به واسطه مطال     .6
مالیاتی خود را در موعد مقرر نداشته، در صورتی که ظرف یک  های بدهیپرداخت 

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 

 .شود میبخشوده  ها آن%( جرایم قابل بخشش 822) صد درصدرداخت نمایند، پ

 های مالیات( قانون 858در صورت تسویه بدهی، میزان بخشودگی جرایم ماده ) -5/8
مربوط و  یها فهرست( فوق با در نظر گرفتن تاریخ ارسال 5مستقیم موضوع بند )

 7/5/8987مورخ  18/87/022( بخشنامه شماره 9و  0، 8موضوع بندهای ) یدرصدها
 .شود میتعیین 

 یها دوره) یا دوره، به صورت افزوده ارزشبخشودگی جرائم موضوع قانون مالیات بر      .7
 است. ریپذ امکان( نیز ماهه سه

مورخ  18/87/022شماره  های بخشنامهبخشودگی جرایم سایر موارد خاص که در      .8
مورخ  55/87/022، شماره 08/5/8987مورخ  15/87/022و شماره  7/5/8987
نگردیده  ین یب شیپو این بخشنامه  92/8/8987مورخ  58/87/022و شماره  7/8/8987

تا سقف درصدهای  حداکثرمذکور و این بخشنامه و  های بخشنامهبا رعایت مفاد 
 .شود می( به مدیران کل امور مالیاتی تفویض 9و 0،8در بندهای ) شده تعیین

 .باشد میبخشودگی جرایم موضوع این بخشنامه مستلزم ارائه درخواست مودی      .9
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