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 04/12/99 تاریخ  ( 2دستور جلسه شماره ) -مقررات شناسه

 عنوان 
ضوع ماده     سی مهلت مرور زمان رسیدگی و مطالبه جرائم مو صوب    169برر در ارتباط با   1380مکرر قانون مالیات های مستقیم م

 1394لغایت  1390 سال های عملکرد

مرجع طرح 

 موضوع
 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه

 شرح دستور

 مقدمه بخش اول: 

شاغل موظفند در پی فراخوان ثبت      صاحبان م شخاص حقوقی و  شغلی یا برای هر    کلیه ا شور، برای هر واحد  نام در نظام مالیاتی ک

در نظام مالیاتی به صورت جداگانه ثبت نام کنند، کد اقتصادی دریافت کنند و برای انجام معامالت خود صورت حساب صادر       ،محل

 .  کنند

های  مکرر قانون مالیات 169ا الالام ماده اشالالخاص حقیقی و حقوقی بر، 1394اصالالالق قانون مالیات های مسالالتقی  در  الالا   قبل از

ه اقتصادی   برای انجام دادن معامالت خود صورتحساب صادر کنند و شمار      ،شدند و د تورالعمل آن مکلف   1380مستقی  مصوب   

 .   ازمان امور مالیاتی تسلی  کنندرا به  ها و اوراق مربوطه درج و فهر ت معامالت خودها، فرممربوط را در صورت حساب

صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده  1394الی  1390عملکرد  ا    برای مودیان مالیاتیذکر ا ت  الزم به  هایی  جریمه در 

ق.م.م؛ محا به، مطالبه   169( ماده 6و به ا تناد تبصره )   1394که پس از اصالق قانون مالیات های مستقی  در  ا      گردید لحاظ

مرتکب شالالده اند،    1380ای مصالالوب  مکرر قانون مالیات ه 169و وصالالو  جرایمی که مودیان به وا الالطه عدم اجرای احکام ماده   

( این ماده؛ این 4لذا براساس تبصره )   گیرد؛صورت   1394قانون مالیات های مستقی  مصوب    169مطابق مقررات ماده بایستی  می

 قابل مطالبه هستند. 1ق.م.م 157جرائم با رعایت مهلت مقرر در ماده 

 به شرق ذیل ا ت:  1380مکرر قانون مالیات های مستقی  مصوب  169 ی  ماده تخلفات و جرا 

ا تفاده از شماره اقتصادی خود برای عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد و یا   .1

شمو  جریمه ای     معامالت دیگران یا ا تفاده   صادی دیگران برای معامالت خود، م شماره اقت مبلغ مورد معامله که  % 10معاد   از 

ضوابط د تورلعمل    شد، ا ت.      بدون رعایت  شده با صره )  که به ا تناد انجام  ستقی   169( ماده 6تب صوب   قانون مالیات های م م

 کاهش یافته ا ت.   % 2این جریمه به  ، 1394

 می باشد. ؛مبلغ معامالتی که فهر ت آن ها ار ا  نشده ا ت %1عدم ار ا  فهر ت معامالت، مشمو  جریمه ای معاد  . 2

های مستقی  )به ا تثنای مشاغلی که    قانون مالیات 95اشخاص حقیقی موضوع بندهای )الف( و )ب( ماده   الزم به توضیح ا ت که   

برا ام   1394الی  1390مکلف شدند برای عملکرد  ا    فعالیت آنها در مقام ارایه خدمت ا ت( و همچنین کلیه اشخاص حقوقی   

                                                           
سبت  157ماده  1 سلی   از مقرر موعد در که درآمد بر مالیات مودیان به ق.م.م: ن صوال  یا اندنموده خودداری درآمد منبع اظهارنامة ت  هب مکلف قانون این مقررات طبق ا

سلی   ستند  مالیات پرداخت ر ید   ر  در اظهارنامه ت شد می مالیات پرداخت ر ید   ر  تاریخ از  ا   پنج مالیاتی زمان مرور نی شتن  از پس و با  مذکور  ا   پنج گذ

  ا  پنج انقضای از پس ماه  ه ظرف حداکثر و صادر مالیات تشخیص برگ و تعیین مودی درآمد مدت این ظرف که این مگر بود، نخواهد مطالبه قابل متعلق مالیات

 .شود ابالغ مودی به صادره تشخیص برگ مذکور
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فهرست   ،07/03/92/ ص مورخ 54/39/200و اصالحی به شماره    27/10/90/ ص مورخ 24468/200شماره  د تورالعمل  5-1بند 

   .معامالت خود را به صورت فصلی )براساس سال شمسی( تا یک ماه پس از پایان هر فصل به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند

سبت به اجرای تکلیف مندرج در د تورالعمل اقدام       نماید یشماره اقتصادی خوددار  که خریدار از ارایه  واردیدر م .3 و فروشنده ن

 مبلغ مورد معامله خواهد بود.   %10ای معاد  مشمو  جریمه ،کند، خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی

قانون مکلف به نگهداری صورت حساب های مربوط    95ه ماد)ب( و )الف( اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بنده های      .4

صورت درخوا ت ماموران مالیاتی باید به آنان       به خریدهای خود در  ا  عملکرد   شند و در  ارایه دهند، در و  ا  بعد از آن می با

 خواهند بود.  ،صورت حساب ارایه نشده% 10غیر این صورت مشمو  جریمه ای معاد  

 شرح مشکل بخش دوم: 

مکرر  169مهلت مرور زمان ر یدگی به جرای  ماده  7/09/96مورخ  123/96/200بخشنامه شماره ( 1در بند ) ازمان امور مالیاتی 

سلی   زمانی های دوره از فارغ  ا   هر( را برای 1394لغایت  1391)عملکرد  1380قانون مالیات های مستقی   مصوب     فهر ت  ت

ضای  تاریخ از  ا   پنج م،.م.ق 157 ماده  مقررات به توجه با  ا   هر سلی   مهلت انق سب  مربوط  ا   مالیاتی اظهارنامه ت  مورد ح

 ابالغ مهلت و 31/04/1397 تاریخ تا  حداکثر 1391  الالا  عملکرد به مربوط  جرای  به ر الالیدگی مهلت مثا  طور به)تعیین نمود. 

  (ا ت. 30/07/1397 تاریخ تا حداکثر آن مطالبه برگ

    .شد از تاریخ تصویب ابطا  08/11/98در تاریخ با رای دیوان عدالت اداری از بخشنامه  ازمان امور مالیاتی این بند 

تو ط اداره   1380مکرر قانون مالیات های مستقی  مصوب    169جرای  موضوع ماده  "طبق رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، 

قانون مالیات های مسالالتقی   157( این قانون مطالبه خواهد شالالد و به موجب ماده 157امور مالیاتی با رعایت مهلت مقرر در ماده )

سبت به مودیان مالیات بر درآمد که   سلی  اظهارنامه ن صوالً طبق مقررات این   منبع در موعد مقرر از ت درآمد خودداری نموده اند یا ا

قانون مکلف به تسلی  اظهارنامه در  رر ید پرداخت مالیات نیستند؛ مرور زمان مالیاتی پنج  ا  از تاریخ  رر ید پرداخت مالیات  

شده، به موجب بند )    شد. با وجود احکام قانونی یاد  شماره    1می با شنامه   ازمان امور مالیاتی     7/9/96/ مورخ 123/96/200( بخ

ضوع ماده )      شور که در رابطه با نحوه ر یدگی به جرای  مو شده، مهلت مرور زمان ر یدگی به جرای       169ک ضع  ( مکرر ق.م.م و

 ا  از تاریخ انقضای مهلت تسلی  اظهارنامه مالیاتی  ا  مربوطه حسب مورد اعالم شده ا ت که مغایر با           5موضوع ماده مذکور،  

 "( بخشنامه مذکور از تاریخ تصویب باطل می شود. 1( ق.م.م ا ت به همین خاطر بند )157ماده )

شماره       شنامه  در  :اعالم نمود 10/01/99در تاریخ  3/99/210بعد از ابالغ رای دیوان عدالت اداری،  ازمان امور مالیاتی با ابالغ بخ

از تاریخ   (  الالالا 5مکرر قانون مذکور، ) 169ق.م.م، مهلت مرور زمان ر الالالیدگی به جرای  موضالالالوع ماده  157اجرای مقررات ماده 

ضوع این ماده        ضای مهلت ار ا  فهر ت معامالت مو صل( می    )فارغ از تمدید مهلت ار ا  انق شد فهر ت معامالت هر ف که به  با

 به در تی ابالغ شده ا ت. این بخشنامه  ازمان  ،گفته معترضین
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شماره       مجدداً ولی  شنامه  تاریخ  رر ید پرداخت مالیات  ا  عملکرد       19/01/99مورخ 8/99/210 ازمان امور مالیاتی در بخ

ضوع ماده    را مربوط ضوع ماده    157به عنوان مبدا زمانی محا به مرور زمان مو مکرر  169ق.م.م برای ر یدگی و مطالبه جرای  مو

 نمود.فروردین ماه را لغو  10و بخشنامه  قانون مالیات های مستقی  در نظر گرفت

   ؛ار الالا  فهر الالت معامالت موضالالوع این ماده    از پایان مهلتق.م.م  مکرر 169جرای  ماده جایی که ناز آ و با عنایت به مطالب فوق

شو     ازمان   و تعارض وجود داردبین مبداء محا به جریمه و مبداء محا به مهلت مرور زمان     ،از این نظربنابراین د؛ نمحا به می 

 ق.م.م تعیین نماید.   157ابق ماده مبدا محا به مرور زمان را تغییر دهد و یا مبدا محا به جریمه را مط یا بایستیمی

ایرادات و 

مشکالت 

 مطروحه

مکرر ق.م.م )عملکرد   169تعارض موجود از لحاظ در نظر گرفتن دو مبدا متفاوت برای مبدا محا الالالبه جرای  ماده          در جدو  زیر  -

 شرق جدو  زیر ا ت:به مهلت مرور زمان  ( و1394تا  1390 ا  

 
( و مبداء مهلت مرور 1394لغایت  1391)عملکرد  مکرر 169برای محا الالبه مبدا محا الالبه جریمه ماده  مقررات تعیین شالالدهدر  -

صره های )   زیرا  ؛تعارض وجود داردزمان جرای   صوب    169ماده ( 6( و )4برا ام تب ستقی  م محا به،   1394قانون مالیات های م

باشالالد؛  ق.م.م  157مهلت مقرر در ماده  رعایت با، می بایسالالتی 1380مکرر مصالالوب  169ماده در  وصالالو  جرای  مذکورمطالبه و 
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تعیین شود و  ازمان نباید دو مبداء متفاوت برای محا به جرای  و      ق.م.م  157نیز باید برا ام ماده  بنابراین مبدا محا به جرای   

صورتی که جرای  ا   مرور ز ضوع  معامالت فهر ت  ار ا   مهلت پایان ز زمانمان ر یدگی به جرای  در نظر گیرد، در    ماده؛ این مو

 شوند.  می محا به

  96دقیقا اجرای همان بخشنامه  ا    ازمان امور مالیاتی، 19/01/99مورخ  8/99/210شماره   به گفته معترضین مفاد بخشنامه -

 تغییر کرده ا ت. جمالت  تنها ،در بخشنامه جدید  ازمانو نمود آن را ابطا   عدالت اداری می باشد که دیوان

بندی جمع

جلسه 

 کارشناسی

 

 حضالالور با و ایران اتاق در 99/ 31/06 تاریخ( در 12حمایت از کسالالب و کار )کمیته ماده  تخصالالصالالی  کارگروه جلسالالهموضالالوع در 

صی،    بخش و دولت گفتگوی رایشو  دبیرخانه نمایندگان صو شاورزی  و معادن صنایع،  بازرگانی، اتاق خ  ویگفتگ شورای  ایران، ک

  کای ندی  و تولید موانع رفع و تسهیل   تاد  مالیاتی، امور  ازمان  دارایی، و اقتصادی  امور وزارت کرمانشاه،  خصوصی   بخش و دولت

ضا  نهایت دربرر ی گردید.    اختمانی  هایشرکت   برای دهش  تعیین مهلت نکردن تغییر دلیل به که ر یدند  بندیجمع این به اع

 برخی وجود و اداری عدالت   دیوان رأی اعالم رغ علی مسالالالتقی  های مالیات   قانون  مکرر 169 ماده  موضالالالوع جرای  به  ر الالالیدگی 

ضوع  ا ت  الزم جرای ، به ر یدگی  زمان مرور مهلت و جرای  محا به  مبداء تعیین در مقرراتی هایتعارض ست    در مو ش صلی  ن  ا

 به شرح ذیل است: جلسه کارگروه رئوس نظرات در .شود برر ی و مطرقکمیته حمایت از کسب و کار 

 نماینده سازمان امور مالیاتی

شور بیان نمود     شده ا ت؛     ق.م.م 157در ماده احمد آخوندی، نماینده  ازمان امور مالیاتی ک دو زمان برای مطالبه مالیات منظور 

قضای مهلت تسلی  اظهارنامه مالیاتی  ا  مربوطه اند که برای آنها از زمان اناو  برای افرادی که اظهارنامه مالیاتی خود را ارایه داده

اند و یا طبق قانون مکلف به ارایه آن نیستند که برای گروه دوم   شود و دوم برای افرادی که اظهارنامه خود را ارایه نداده محا به می 

شنامه  ا     وی با نگاهی به رأی دیوان عدالت ادار. شود از تاریخ  رر ید پرداخت مالیات عملکرد، منظور می    ی مبنی بر ابطا  بخ

قانون را مدنظر داشت، گفت: با توجه به ابطا  این بخشنامه،  ازمان امور مالیاتی   157 ازمان امور مالیاتی که قسمت او  ماده  96

قانونی      ماده  ید بخش دوم این  به عنوان مبدأ مرور زمان در نظر می    با ماده، هیچ منبع دیگ   را  به غیر از این  ری برای گرفت. چون 

شنامه  ازمان امور مالیاتی که      .ا تناد وجود ندارد  شد، تاریخ  رر ید      99فروردین  19بر ا ام اظهارات او در آخرین بخ ابالغ 

برای ر الالیدگی و مطالبه جرای  موضالالوع ماده   157پرداخت مالیات عملکرد به عنوان مبدأ زمانی محا الالبه مرور زمان موضالالوع ماده 

شد     مالیاتمکرر قانون  169 صوب در نظر گرفته  ستقی  م شده        .های م ضین جریمه محقق  شت به نظر معتر وی در ادامه اظهار دا

شنامه او   ازمان مدت محدود تر را در ت می               ستن بخ صحیح دان ا ت ولی  ازمان به علت مرور زمان حق مطالبه ندارد و با 

صادر کرده        شنامه دومی که   ازمان زمان  ی ا ت و ن عدالت ادارا ت مبتنی بر رای دیوا  دانند ولی  ازمان معتقد ا ت که بخ

شتری برای ر یدگی به جرای  دارد.     شده ا ت و            بی شکایت  سه مطرق ا ت، دوباره در دیوان  ضوع که در جل وی گفت همین مو

  ازمان امور مالیاتی نیز الیحه دفاعی خود را به دیوان تقدی  نموده ا ت. 

 دارایینماینده وزارت اموراقتصادی و 

شده از  وی  ازمان امور مالیاتی تعارض         االه صاد گفت به نظر می ر د در مقررات تعیین  م غالمی، رییس گروه مالیاتی وزارت اقت

صره   صو  جرای  مذکور و           169ماده  4وجود دارد زیرا در تب شده ا ت که نحوه ر یدگی، مطالبه، حل اختالف  و و صریح  مکرر ت

ق.م.م می باشالالد؛   157مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون بارعایت مهلت مقرر در ماده ترتیبات پرداخت آن، طبق 

ق.م.م  تعیین شود و  ازمان نباید دو مبداء متفاوت برای محا به جرای  و      157بنابراین مبدا محا به جرای  نیز باید برا ام ماده   

 مرور زمان ر یدگی به جرای  در نظر گیرد.
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کشور(قانون احکام دائمی برنامه های توسعه  12)موضوع بند )ب( ماده   

 

                               01شماره بازنگری:                                       QMS-FO-75-11 کد مدرک:

 حمایت از کسب و کارکمیته دبیرخانه توزیع نسخ:  5

 

 ده اتاق بازرگانی کرمانشاهنماین

احمدیان، عضو اتاق بازرگانی کرمانشاه اظهار داشت بخشنامه او   ازمان امور مالیاتی منطبق با رای دیوان عدالت اداری ا ت زیرا        

مبدا محا به مرور زمان را یکماه پس از تاریخ ار ا  صورت معامالت می داند. به طور مثا  زمان محا به جرای  عدم ار ا  صورت 

 31/4/93ولی  ازمان امور مالیاتی مبدا محا به مرور زمان را از    31/10/92مهلت قانونی ا ت که می شود   معامالت، یکماه پس از 

فعاالن بخش خصوصی لغو بخشنامه  یوی در ادامه گفت تقاضامحا به و أخذ می نماید.  31/10/92شروع می کند ولی جرای  را از 

 می باشد. 10/01/99و اجرای بخشنامه  19/01/99

 کمیتهدبیرخانه مشاور 

مکرر یک ماه پس پایان   169اظهار داشالالت مبدا محا الالبه جرای  ماده کمیته  الالعید جمشالالیدی فرد، مشالالاور امور مالیاتی دبیرخانه 

شده ا ت      صورتی که مرور زمان ر یدگی به جرای  از تاریخ  رر ید پرداخت       ،مهلت ار ا  فهر ت معامالت، در نظر گرفته  در 

  .مالیات عملکرد تعیین شده که در اینجا تعارض وجود دارد

پیشنهاد 

 دبیرخانه

شماره      ازمان امور مالیاتی  - مکرر  169در خصوص مبدا محا به مرور زمان جرای  ماده   » 19/01/99مورخ 8/99/210بخشنامه 

شنامه ای مهلت   را  «(1394لغایت  1391)عملکرد  ا    صدور بخ ضوع  جرای  به ر یدگی  زمان مرور لغو نماید و با    169 ماده مو

ضای  تاریخ از  ا  ( 5) مذکور را قانون مکرر ضوع  معامالت فهر ت  ار ا   مهلت انق  مهلت تمدید از فارغ) اعالم نماید  ماده این مو

 .(فصل هر معامالت فهر ت ار ا 

 و یا  

 ق.م.م تعیین نماید. 157را مطابق ماده ( 1394لغایت  1391)عملکرد  مکرر 169مبدا محا به جرای  ماده  ازمان امور مالیاتی  -

فهرست 

مستندات و 

مدارک 

 پشتوانه

د تورالعمل  قانون مالیات های مستقی ،  157ماده  ،1380های مستقی  مکرر قانون مالیات 169ماده "مستندات قانونی به ویژه  .1

در  3/99/210، بخشنامه شماره   7/09/96مورخ  123/96/200( بخشنامه شماره   1، بند )27/10/90/ ص مورخ 24468/200 شماره 

 "19/01/99مورخ 8/99/210و بخشنامه شماره   10/01/99تاریخ 

شماره  . 2 شاه خطاب به         1/06/99/ص مورخ 340/20نامه  صی کرمان صو  شورای گفتگوی مرکز شورای گفتگوی دولت و بخش خ

 گزارش پنجاه و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه()

 


