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 ذینفعان/ مخاطبان
  امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

 موضوع
 يها اتیمالمکرر قانون  169مبداء محاسبه مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده 

 27/11/1380مستقیم مصوب 

موضوع ابالغ دادنامه شماره  10/01/1399مورخ  3/99/210پیرو بخشنامه شماره 

هیات عمومی دیوان عدالت اداري، ضمن اصالح قسمت  08/11/1398مورخ  9809970905813105

مکرر  169الذکر در خصوص آخرین مهلت رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده  ر بخشنامه فوقاخی

  :توسط ادارات امور مالیاتی، مقرر می دارد 27/11/1380قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 

سازمان متبوع، تاریخ انقضاي  7/9/1396مورخ  123/96/200نظر به اینکه در بند یک بخشنامه شماره 

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط بعنوان مبداء زمانی مهلت رسیدگی به جرائم موضوع ماده 

اداري بنا به  مکرر قانون مالیاتهاي مستقیم در نظر گرفته شده است و هیات عمومی دیوان عدالت 169

نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که "قانون مالیاتهاي مستقیم که آمده است 157حکم مذکور در ماده 

اند یا اصوال طبق مقررات این قانون مکلف  در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامۀ منبع درآمد خودداري نموده

ر زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید مالیات نیستند مرو  به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت

بند یک بخشنامه یادشده را ابطال نموده است، لذا با توجه به صراحت مطالبه  "باشد پرداخت مالیات می

عدم صدور : شامل( 27/11/1380مکرر قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب  169جرایم مذکور در ماده 

طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادي  صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادي خود و

العمل صادره خود براي معامالت دیگران و همچنین عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده طبق دستور

این قانون، تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال  157با رعایت مهلت مقرر در ماده ) سازمان امورمالیاتی

قانون مالیاتهاي مستقیم  157اء زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده عملکرد مربوط به عنوان مبد

 27/11/1380مکرر قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب  169براي رسیدگی و مطالبه جرایم مقرر در ماده 

  .باشداین قانون می
  محمود علیزاده

  معاون حقوقی و فنی مالیاتی

 
  :تاریخ اجرا

 شنامهمطابق بخ

  :مدت اجرا

 نامحدود

  :مرجع ناظر

 دادستانی انتظامی مالیاتی

  :نحوه ابالغ

 سیستمی/فیزیکی
 

 
















	Document1
	N!7012122
	N!11510896
	N!12846934
	N!36580902
	N!59695070
	N!66227364
	N!74997675



