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باسمه تعالیباسمه تعالی

کلیه دستگاههاي اجرایی استان 

  اتاق اصناف استان  

  کلیه مجامع صنفی استان  

  کلیه اتحادیه هاي صنفی استان

  ران استان  جامعه حسابدا

  حسابداران رسمی استان

  کانون وکالي استان 

  کانون سردفتران استان 

  سازمان نظام پزشکی استان 

  سازمان نظام مهندسی استان

  کانون کارشناسان رسمی استان  

  اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزي استان

  سازمان صدا و سیماي استان  

  کلیه اشخاص حقوقی مستقر در استان  

  کلیه بانکهاي مستقر در استان

  کلیه موسسات مالی و اعتباري مستقر در استان  

  کلیه وکال و مشاوران  مالیاتی  استان 

با سالم :با سالم :  

  13951395از ابتداي سال از ابتداي سال   13941394//44//3131احتراما ً ؛  با عنایت به این که قانون  مالیاتهاي مستقیم  اصالحی مورخ احتراما ً ؛  با عنایت به این که قانون  مالیاتهاي مستقیم  اصالحی مورخ           

رم مالیاتی و به تبع آن مجازاتهاي مربوطه پیش بینی شده است ، لـذا  رم مالیاتی و به تبع آن مجازاتهاي مربوطه پیش بینی شده است ، لـذا  اجرایی می گردد و در قانون مذکور جاجرایی می گردد و در قانون مذکور ج

اداره کل امور مالیاتی بنا به وظیفه ذاتی خود در باب فرهنگ سازي و اطالع رسـانی الزم مـی دانـد مـوارد     اداره کل امور مالیاتی بنا به وظیفه ذاتی خود در باب فرهنگ سازي و اطالع رسـانی الزم مـی دانـد مـوارد     

مذکور را جهت اطالع و بهره برداري آن دستگاه / مجمع/ اتحادیه/ جامعه / کانون / سازمان / اتاق / اشخاص مذکور را جهت اطالع و بهره برداري آن دستگاه / مجمع/ اتحادیه/ جامعه / کانون / سازمان / اتاق / اشخاص 

/ بانکها/ مؤسسه  و نیز اطالع رسانی به اشخاص ذیربط و ذینفع اعالم و ارسال نماید ، شایان ذکر است اداره / بانکها/ مؤسسه  و نیز اطالع رسانی به اشخاص ذیربط و ذینفع اعالم و ارسال نماید ، شایان ذکر است اداره 

کل متبوع آماده هرگونه همکاري و پاسخگویی به سؤاالت احتمالی در این خصوص می باشد.کل متبوع آماده هرگونه همکاري و پاسخگویی به سؤاالت احتمالی در این خصوص می باشد.
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کبان حسب مورد بـه مجـازات هـاي    کبان حسب مورد بـه مجـازات هـاي    موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتموارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرت    --274274ماده ماده 

درجه شش محکوم می شوند .درجه شش محکوم می شوند .

تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارك خالف واقع و استناد به آن تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارك خالف واقع و استناد به آن     --11

اختفاي فعالیت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن اختفاي فعالیت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن --22

ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی و اقتصادي خود یا اشخاص ثالث در اجراي ماده ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی و اقتصادي خود یا اشخاص ثالث در اجراي ماده --33

) و ) و 169169این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطالعات مالی موضـوع مـواد (  این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطالعات مالی موضـوع مـواد (  ) ) 181181((

مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام   169169((

ل یـا  ل یـا  عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات هاي مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصوعدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات هاي مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصو--44

کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده 

تنظیم معامالت و قراردادهاي خود به نام دیگران ، یا معامالت و قراردادهاي مؤدیان دیگر به نام خود بـر  تنظیم معامالت و قراردادهاي خود به نام دیگران ، یا معامالت و قراردادهاي مؤدیان دیگر به نام خود بـر  --55

خالف واقع خالف واقع 

مه مالیاتی اطالعات درآمدي و هزینه مه مالیاتی اطالعات درآمدي و هزینه خودداري از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارناخودداري از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنا--66

اي در سه سال متوالی اي در سه سال متوالی 

استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی --77

اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت هاي مندرج در قانون ارتقاي نظام اداري و مقابله با فساد اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت هاي مندرج در قانون ارتقاي نظام اداري و مقابله با فساد   --11تبصره تبصره 

مجمع تشخیص مصلحت نظام  نیست .مجمع تشخیص مصلحت نظام  نیست .  13901390//88//77مصوب مصوب 

اعالم جرائم و اقامه دعوي علیه مرتکبان جرائم مزبور نـزد مراجـع قضـائی از طریـق دادسـتانی      اعالم جرائم و اقامه دعوي علیه مرتکبان جرائم مزبور نـزد مراجـع قضـائی از طریـق دادسـتانی        --22تبصره تبصره 

انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد. انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد. 

چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد ، براي شش ماه تا دو سال به یکی از چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد ، براي شش ماه تا دو سال به یکی از   --275275ماده ماده 

حکوم می شود : حکوم می شود : مجازات هاي زیر ممجازات هاي زیر م

ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی --11

ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاري ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاري --22

مسئولیت کیفري شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفري شخص حقیقی جرم نمی باشد . مسئولیت کیفري شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفري شخص حقیقی جرم نمی باشد .   ––تبصره تبصره 

و و   چنانچه هر یک از حسابداران ، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی ، مأموران مالیـاتی چنانچه هر یک از حسابداران ، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی ، مأموران مالیـاتی   --276276ماده ماده 

کارکنان بانکها و موسسات مالی و  اعتباري در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته کارکنان بانکها و موسسات مالی و  اعتباري در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته 
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را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند . مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند . مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون 

مجازات اسالمی تعیین می شود . مجازات اسالمی تعیین می شود . 

) این قانون ، ) این قانون ، 276276) تا () تا (274274رتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی عالوه بر مجازاتهاي مقرر در مواد (رتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی عالوه بر مجازاتهاي مقرر در مواد (مم--277277ماده ماده 

) این قانون مطالبـه  ) این قانون مطالبـه  157157مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه هاي متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه هاي متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (

5522//1212الف الف اشند  . اشند  . نشده باشد و همچنین ضررو زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی می بنشده باشد و همچنین ضررو زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی می ب
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ندارد


