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ذینفعین
بخشودگ جرائم میل یت قیبل بخشش موضوع میده  961مکرر قینون میل یتهای متاتم م مباو
موضوع

 9831 99 72و مواد  912 ،918 ،911 ،961و 911قینون میل یتهای متاتم م و ماواد  77و  78قاینون
میل یت بر ارزش افزوده برا مودیین اشخیص حم م و اشخیص حموق غ ر دولت

با توجه به اینکه سال  4991مزین 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 رضایتمنددی
مودیان محترم مالیاتی ،تصمیماتی بشرح زیر در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده
 469مکرر قانون مالیاتهدای متدتمیم مصدوب  4911/44/72و مدواد  492 ،499 ،491 ،469و  499قدانون
مالیاتهای متتمیم و مواد  77و  79قانون مالیات بر ارزش افزوده ،برای مودیان اشخاص حمیمدی و اشدخاص
حموقی غیر دولتی اتخاذ تا در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده خود (اعم از اصل بدهی و جرائم غیدر
قابل بخشش) تا پایان سال جاری و در اجرای ممررات ماده  494قانون مالیاتهای متتمیم بده عندوان مدودی
خوش حتاب از این حیث و در این مرحله تلمی و به شرح زیر مورد بخشودگی قرار گیرد:
 -4در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده تا تاریخ  4991/12/91معادل  %411جرائم قابل بخشش.
 -7در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ  4991/11/14تا تاریخ  4991/11/91بدرای مودیدان
واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری و پروانه کتب تولیدی از مراجع ذیربط معادل  %91جدرائم قابدل
بخشش و برای سایر مودیان  %96جرائم قابل بخشش.
 -9در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ  4991/19/14تا پایاین سدال جداری بدرای مودیدان
واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کتب تولیدی از مراجع ذیربط به ازای هر مداه معدادل
 %7و برای سایر مودیان معادل  %1از درصد بخشودگی موضوع بند  7فوق کتر میگردد.
 -1میزان بخشودگی جرائم بر اساس تاریخ پرداخت مانده بدهی قطعی شده هر یک از سنوات میباشد.
 -5برای بخشودگی جرائم در اجرای این بخشنامه مودیان یاد شده میبایتت درخواست بخشودگی جرائم را
به اداره امور مالیاتی تتلیم تا در اجرای این بخشنامه مورد بخشودگی قرار گیرد.

 -6مودیان مذکور که قبل از ابالغ این بخشنامه نتبت به پراخت بددهی مالیداتی قطعدی شدده خدود اقددام
نمودهاند می تواند درخواست بخشودگی جرائم خود را حداکثر تا تاریخ  4991/47/71به دارات امور مالیداتی
تتلیم تا مورد بخشودگی قرار گیرد.
 -2مودیان محترم مالیاتی میتوانند برای هر یک از سنوات با پرداخت بدهی مالیاتی آن سدال از مفداد ایدن
بخشنامه بهرهمند گردند.
 -1استفاده از مفاد این بخشنامه برای بخشودگی جرائم عملکرد و دورههای مالیاتی سالهای  4996 ،4995و
 4992برای مودیان که طبق ممررات ماده  469قانون مالیاتهای متتمیم و آیین نامه اجرایی تبصره  49ایدن
ماده مکلف به ارسال فهرست معامالت می باشند ،منوط به ارسال فهرست معامالت هر یک از سالهای مذکور
تا  4991/12/91میباشد.
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