
 

 

 42/10/0011/د مورخ 4960/411به شماره  0011های مستقیم و ارزش افزوده سال چکیده بخشنامه بخشودگی جرایم قانون مالیات

 

 )کلیه فعاالن اقتصادی( 1011بخشودگی جرائم تا پایان اردیبهشت ماه  .1

 (%27هفتاد و دو درصد ) – 91/11/1011حداکثر تا تاریخ  –( 1911پرداخت مانده بدهی )طبق برگ قطعی ابالغ شده تا پایان خرداد  .1.1

 (%111حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابالغ برگ قطعی تا صددرصد ) 11/10/1911پرداخت مانده بدهی )طبق برگ قطعی ابالغ شده از  .1.7

 گردد .صد( از بخشودگی کسر میهای تعیین شده به شرح بندهای فوق، به ازای هر ماه )دو درتبصره : در صورت پرداخت پس از مهلت

( قببانون 71ریت خببدمات کشببوری و مبباده )ی( قببانون مببد5محاسبببه جری ببه دیرکببرد بببرای زن بخببا از مطاتبببات دریافببت نشببده پی انیبباران از کارفرمایببان مو ببو  مبباده )  .7

 برنامه ششم مو وعیت ندارد .

ن بخبا از جبرائم بخشبوده نشبده، تبابی شبرای        زه مبددی در ردیبد درزمبدی مبددی، باببت        ن تأکید ببر اصبالح اشبتباهات ناشبی از مننبور نشبدن پرداختبی یبا تسبوی          .9

 ان پرداخت مانده بدهی خواهد بود .ممقرر در ز

 درخواست بخشودگی برای مددیان اتزامی است . .0

 باشد .اع ال بخشودگی، منوط به پرداخت بدهی قطعی شده می .5

 گردد .( قانون ماتیات بر ارزش افزوده، ابتدا از جرائم کسر و سپس بخشودگی اع ال می12ماده )( 6صره بق.م.م و )ت 707خسارت تأخیر مو و  ماده  .6

درصببدی  111از بخشببودگی  (ق.م.م 161مودیببان فاقببد بببدهی و مودیببان دارای معافیببت قببانونی از بابببت اع ببال جببرائم عببدم اناببام تیبباتید )بببه اسببتثنای تیلیببد مبباده     .2

 گردند . )مهم(مند میبهره

 باشد .پرداخت مقرر در قوانین مو وعه می ددیان، تاریخ سررسیدتاریخ تعیین قطعیت بدهی ابزاری م مالک .8

ببه بعبد، ارسبال فهرسبت معبامالت هریبک        15، پرداخبت ببدهی ماتیبات ع لیبرد و ببرای سبنوات       10تغایبت   11( ق.م.م ببرای سبنوات   161شرط بخشبودگی جبرائم مباده )    .1

 باشد .های مذکور میاز سال

 های قانونی ، قابل بخشودگی است .  ( ارزش افزوده، در مهلت79توجه به مفاد بخشنامه، جری ه عدم تسلیم اظهارنامه و جری ه تأخیر مو و  ماده ) بدون .11


