
 ۰۲۲/۸۹/۱۴ شماره

 ۴۹۸۹/۲۰/۲۹  مورخ

 و ۰۰ مواد و مستقیم مالیاتهای قانون ۴۶۸،۴۸۱،۴۸۹،۴۸۸، مکرر ۴۶۸ ماده جرایم بخشودگی: موضوع

 حقوقی و حقیقی اشخاص افزوده ارزش بر مالیات قانون ۰۹

 به و ایرانی کاالی و تولیه از حمایت راستای در سازمان این لذا تولیه، رونق ساا   نام به شاه   مزین 8931 ساا   اینکه به توجه با

 هب تصاامیماتی مالیاتی، محترم مودیان رضااایتمنهی افزایش و رجوع ارباب تکریم اصاا  رعایت اقتصااادی، فعاالن از حمایت منظور

 مصااوب مسااتمیم های مالیات قانون مکرر 863 ماد  موضااوع بخشااش قاب  مالیاتی جرایم بخشااود ی خصااو  در زیر شاار 

 افزود ، ارزش بر مالیات قانون 79 و 77 مواد و مسااتمیم های مالیات قانون 833 و 832 ،839 ،831 ،863 مواد و 8911/88/72

 اص  از اعم)  خود شه  قطعی بههی مانه  پرداخت صورت در تا اتخاذ دولتی، غیر حموقی اشخا  و حمیمی اشخا  مودیان برای

 مودی عنوان به مسااتمیم های مالیات قانون 838 ماد  ممررات اجرای در جاری، سااا  پایان تا( بخشااش قاب  غیر جرایم و بههی

 : یرد قرار بخشود ی مورد زیر شر  به و تلمی مرحله این در و حیث این از حساب خوش

 .بخشش قاب  جرایم درصه 811 معاد  8931/2/91 تاریخ تا شه  قطعی بههی مانه  پرداخت صورت در  -8

 دارای تولیهی واحههای مودیان برای 8931/1/91 تاریخ تا 8931/1/8 تاریخ از شه  قطعی بههی مانه  پرداخت صورت در  -7

 درصه 36 مودیان سایر برای و بخشش قاب  جرایم درصه 31 معاد  ذیربط، مراجع از تولیهی کسب پروانه و برداری بهر  پروانه

 .بخشش قاب  جرایم

 پروانه دارای تولیهی واحههای مودیان برای جاری سا  پایان تا 8931/3/8 تاریخ از شه  قطعی بههی مانه  پرداخت صورت در  -9

 درصه از درصه، 4 معاد  مودیان سایر برای و درصه 7 معاد  ما  هر ازای به ذیربط، مراجع از تولیهی کسب پروانه و برداری بهر 

 . ردد می کسر فوق( 7) بنه موضوع بخشود ی

 .باشه می سنوات از یک هر شه  قطعی بههی مانه  پرداخت تاریخ براساس جرایم بخشود ی میزان  -4

 تیمالیا امور ادار  به را جرایم بخشود ی درخواست بایست می شه  یاد مودیان بخشنامه، این اجرای در جرایم بخشود ی برای  -5

 . یرد قرار بخشود ی مورد بخشنامه این اجرای در تا تسلیم

 تواننه می انه،نمود  اقهام خود شه  قطعی مالیاتی بههی پرداخت به نسبت بخشنامه این ابالغ از قب  که مذکور مودیان  -6

 . یرد قرار بخشود ی مورد تا تسلیم مالیاتی امور ادارات به 8931/87/71 تاریخ تا حهاکثر را خود جرایم بخشود ی درخواست

 همن بهر  بخشنامه این مفاد از ، سا  آن مالیاتی بههی پرداخت با سنوات از یک هر برای تواننه می مالیاتی محترم مودیان  -2

 . ردنه



 برای 8932 و 8936 ،8935 های سا  مالیاتی های دور  و عملکرد جرایم بخشود ی برای بخشنامه این مفاد از استفاد   -1

 فهرست ارسا  به مکلف ماد  این( 9) تبصر  اجرایی نامه آیین و مستمیم های مالیات قانون 863 ماد  ممررات طبق که مودیانی

 .باشه می 8931/2/91 تا مذکور های سا  از یک هر معامالت فهرست ارسا  به منوط باشنه، می معامالت



 



 

 


