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بخشنامه نحوه بررسی ورسیدگی به اطالعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی

200/96/525و1396/02/24مورخ200/96/505هایدر این بخشنامه برخالف دستورالعمل 
.حذف وبرداشته شده است(سقف تراکنش بانکی )96/10/02مورخ

.بند داشته که درادامه به تشریح بندهای آن خواهیم پرداخت25این بخشنامه 
مقدمه

این بار 
برخالف دو 
روش قبلی، 
بخشنامه 

صادرشده نه 
دستورالعمل
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کلاداراتبهالیارسمشکوکبانکیتراکنش هایبهرسیدگیوبررسیدرساماندهیورویهوحدتایجادمنظوربه
:استشدهمقررمالیاتی،امور

ویژه ایمیتهکمالیاتی،امورکلاداراتازیکهردر،بخشنامهایناجرایحسنبرنظارتوهماهنگی،هدایتمنظوربه-1
حسابرسیاموررئیسورد،محسبمعاونینسایرو(کمیتهدبیر)مالیاتیحسابرسیمعاون،(کمیتهرئیس)مالیاتیامورمدیرکلازمتشکل
ویژهحسابرسیروهگرؤسایوکلادارهحراستمسئولمالیاتی،انتظامیدادستانینمایندهذی ربط،(مالیاتیحسابرسیمدیر)مالیاتی
باپولشویی،ویمالیاتفراربامبارزهدفترازبانکیتراکنش هایجملهازمالیوپولیاطالعاتدریافتازپسوتشکیلموردحسب
وبررسیدربایدوودهنبدرآمدوجودبردلیلیتنهاییبهمالیاتیمؤدیانبانکیحساب هایبهواردهپولیاقالمکلیهاینکهبهنظرامعان

ریالیحجممالیاتی،یحسابرسامربهورودومؤدیازدعوتازقبلفوقکمیتهبنابراینگیردقرارنظرمدامرواقعیتمالیاتیحسابرسی
دادهمطابقتخاصاشمالیفعالیت هایسایریامؤدیتشخیصیفعالیت هایحجمومالیاتیسوابقباراواصلهبانکیحساب هایگردش

ومؤدیالسهمانمالیاتییامالیعملکردباراسالهربرایواصلهبانکیتراکنش هایاطالعاتاعضا،اکثریتکهصورتیدرو
حیثاینازوبودهنفوقاطالعاتمالیاتیحسابرسیبهالزامیبدانند،همخوانتقریبیصورتبهشدهمطالبهوتشخیصیمالیات های

کمیتهتوسطالیاتمتشخیصبرگصدوربهنیازعدمبرمبنیصورتجلسه ایصرفاًحکماینراستایدر.بودنخواهدمتصورمالیاتی
ازپسکهتیصوردرلکن.می شودارسالپولشوییومالیاتیفراربامبارزهدفتربرایذی ربطکلادارهطریقازوتنظیممذکور

بندهایسایربرابرایدببررسی هاموضوعشود،دادهتشخیصبررسیقابلبانکیتراکنش هایاطالعاتکمیته،نظرازمربوطهبررسی های
گروه هایکارشناسینظراتازمی توانکمیتهدبیریارئیستشخیصبهبناولزومصورتدربندایناجرایدر.گیردانجامبخشنامهاین

.کرداستفادهموردحسبذی ربطتخصصی
1بند

هکمیت



1بند

هدف از 
هدایتلتشکی

هماهنگی

نظارت بر حسن  
اجرای بخشنامه

ارکان 
کمیته

مدیرکل

اتیمعاون حسابرسی مالی

رئیس امور حسابرسی
مالیاتی

ظامینماینده دادستانی انت

مسئول حراست اداره 
کل

ی رؤسای گروه حسابرس
ویژه

وظایف 
کمیته

دریافت اطالعات پولی ومالی از جمله تراکنش  
های بانکی از دفتر مبارزه با پولشویی

قبل از ورود به حسابرسی،مطابقت حجم گردش  
ریالی مودی با سوابق پرونده وتصمیم گیری دراین 

خصوص

همخوانی تقریبی با عملکرد مالی  
ومالیاتی همان سال

عدم همخوانی با اطالعات  
مالی ومالیاتی

تنظیم صورتجلسه عدم نیاز به 
صدوربرگ تشخیص وارسال به دفتر 

پولشویی

دستور به گروه رسیدگی ویژه جهت 
بررسی تراکنش های قابل بررسی

هکمیت
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است،شدهارسالوییپولشومالیاتیفراربامبارزهدفترطریقازقبالًکهبانکیتراکنش هایبهمربوطاطالعاتکلیه-2
ولخیصتپاالیش،مذکوردفترتوسطمجدداًمالیاتیاطالعاتسامانه هایدرموجودداده هایباانطباقوبررسیجهت
.می شودارسالذی ربطکلاداراتبرای1399سالخردادپایانتاحداکثرشدهپاالیشاطالعاتنتیجه

2بند 

کلیه اطالعات مربوط به 
تراکنش های بانکی ارسال  

شده قبلی به ادارات کل

مجدداً

پاالیش

تلخیص

نتیجه پاالیش
99لغایت خرداد
به ادارات 

ارسال گردد

پاالیش مجدد 
اطالعات توسط 

دفتر مبارزه با 
پولشویی



3بند

مهلت ارسال اطالعات 
به ادارات کل توسط  

وییدفتر مبارزه با پولش

ی تراکنشهای درخواست
توسط اداره کل

اصله تراکنشهای بانکی و
از سایر مراجع

از طریق اداره کل

پاالیش

تلخیص

ارسال به ادارات کل، 
یکماه قبل از مهلت  

مروززمان مالیاتی

ادارات کل درهرصورت  
از  مکلف به رسیدگی قبل

.مهلت مرور زمان می باشند
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مهلتانقضایازقبلماهیکحداقلبایدپولشوییومالیاتیفراربامبارزهدفترتوسطمشکوکبانکیتراکنش هایاطالعات-3
تدریافصورتدر.گیردقرارمالیاتیامورکلاداراتاختیاردر(مستقیممالیات هایقانون15۷مادهموضوعزمانمرور)رسیدگی
حکمایناستهیبدی.نماینداعالممذکوردفتربهسوابقنگهداریوثبتبرایرامراتبمراجع،سایرازبانکیتراکنش هایاطالعات

حسبیاتیمالامورکلاداراتتوسط(فوقماههیکازکمتر)مقررمهلتازپسواصلهاطالعاتمالیاتیحسابرسیورسیدگیمانع
گزارشالیاتیمفنیوحقوقیمعاونتبهراارسالدرتأخیرمی بایستصرفاًمالیاتیامورکلاداراتوبودنخواهدبخشنامهاینمفاد

.نمایند



4بند

تشکیل گروه 
رسیدگی ویژه

یدگی ویژه، زیر نظر  در هر اداره کل، متناسب با حجم اطالعات دریافتی قابل رسیدگی، طبق نظر کمیته بند یک فوق، یک یا چند گروه رس-4
صات مأموران مالیاتی مذکور  باشند تشکیل و مشختجربه کافی ودانش، تبحردارای حسابرسی مالیاتی یکی از رؤسای مالیاتی که در امر 

.به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با فرارمالیاتی وپولشویی ارسال شود
سیدگی ها  رمی بایست وسال هایی که قبالً پرونده عملکرد مودی موردنظر در سامانه سنیم حسابرسی شده نیز 9۷درخصوص عملکرد سال

.انجام شودسامانه مزبور وحسابرسی ها براساس فرآیندهای مربوط در 
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قیقیحاشخاصیاپروندهدارایحقوقیاشخاصبهمتعلقواصلهبانکیتراکنش هایچنانچه-5
روزپنجدتمظرفحداکثروبالفاصلهباشند،مالیاتینظامدرپروندهیکدارای(مشاغلصاحبان)

اختیاردروق،فیکبندموضوعکمیتهنظرحسببانکیتراکنش هایاطالعاتدریافتازپسکاری
بعدیی هایبررسباچنانچهبندایناجرایراستایدراستبدیهی.گیردقرارویژهرسیدگیگروه

بانکیتراکنش هایاطالعاتمستقیممالیات هایقانون100مادهمقرراتاجرایدرشودمشخص
راتمقراجرایدراستدیگریمحلیاشغلبهمربوط(مشاغلصاحبان)حقیقیاشخاصواصله
.ردپذیصورتالزماقداماتوشودتشکیلمقرراتحسبجدیدیپروندهمی بایستقانونی

5بند 

مودی دارای یک  
پرونده
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درپروندهکیازبیشدارایکهبودهحقیقیشخصبهمتعلقواصله،بانکیتراکنش هایچنانچه-6
اطالعاتدریافتازپسهفتهدومدتظرفحداکثرباشد،کلادارهیکدرمالیاتینظام

اخذضمن1بندموضوعکمیتهحساب،صاحبانیاصاحبازکتبیدعوتبابانکی،تراکنش های
پرونده هایازیکهرباآنهاارتباطوواصلهبانکیتراکنش هایباارتباطدرکتبی شانتوضیحات

امضایبههکپیوستیکشمارهفرمتنظیمباواقدامالزمتحقیقاتانجامبهنسبتوی،مالیاتی
قرارویژهگیرسیدگروهاختیاردرمذکورکمیتهنظرحسبباشد،رسیدهحسابصاحبانیاصاحب

ظرفرحداکثیانمود،استنکافیکشمارهفرمامضایازمؤدیبندایناجرایدرچنانچه.گیرد
امکاندلیلیهربهیاننمودمراجعهمالیاتیامورادارهبهدعوت نامه،ابالغتاریخازهفتهیکمدت

سپسورسیداهدخوکمیتهتائیدبهوقیدیکشمارهفرممتندرمراتبنشد،فراهممؤدیبهدسترسی
رسیدگیگروهاختیاردرکمیتهنظرحسببانکی،تراکنش هایاطالعاتضمیمهبهمتشکلهپرونده

کلارهادچندیادودرپروندهدارایمؤدیکهصورتیدربنداینمفادراستایدر.گیردقرارویژه
شدهرسالاکلادارهآنبرایبانکیتراکنش هایاطالعاتکهکلیادارهتوسطفوقاقداماتباشد،
.می پذیردانجاماست،

6بند 

مودی دارای بیش  
از یک پرونده
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مالیاتینظامدرپروندهفاقدحقوقیوحقیقیاشخاصبهمتعلقواصله،بانکیتراکنش هایچنانچه-۷
اطالعاتافتدریازپسهفتهدومدتظرفحداکثرمی بایستمالیاتیاموراداراتباشد،کشور

بهنسبتابحسصاحبانیاصاحبازدعوتباوالزمتحقیقاتانجامبهنسبتبانکی،تراکنش های
نسبتمربوط هایدستورالعملمطابقواقدامپیوستدوشمارهفرمتکمیلوفعالیت شانموضوعتعیین

بانکینش هایتراکمتعاقباً.نمایداقدامموردحسبمذکوراشخاصبرایپروندهتشکیلوثبت نامبه
دراشخاص گونهاینکهصورتیدر.گیردقرارویژهرسیدگیگروهاختیاردرکمیتهنظرطبقواصله،

اداراتایند،نمخودداریکتبیپاسخارسالیاحضوریمراجعهازآمده،عملبهکتبیدعوتبهپاسخ
تشکیلوبت نامثبهنسبتپیوست،دوشمارهفرمتنظیموالزماطالعاتجمع آوریبامکلفندمذکور
رابانکی هایتراکنشاطالعاتکمیته،نظرحسبسپسونمودهاقداماشخاصقبیلاینبرایپرونده

.دهندقرارویژهرسیدگیگروهاختیاردر
7بند 

بق برخالف دستورالعمل قبلی ومطا
رای وظیفه تشکیل پرونده ب( ۷)بند

مودیان فاقد پرونده، از اداره 
اطالعات خدمات مالیاتی به 

. ادارات امور احاله گردیده است

مودی فاقد پرونده
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مربوطاشخاصاینواصلهبانکیتراکنش هایاطالعاتحقیقی،اشخاصادعایاساسبرچنانچه-۸
مبنیدالیلیومستنداتمدارک،واعالمراموضوعاینکتباًنیزمقابلطرفوبودهدیگریشخصبه
وصخصدرالزماقداماتقانونیمقرراتراستایدرمی بایستباشد،نداشتهوجودموضوعردبر

.پذیردانجامجدیدشخص

8بند 

تراکنش شخص  
ثالث



8-7-6-5بند

نحوه بررسی تراکنش  
هبانکی از لحاظ پروند

ط کمیته
ی بانکی واصله،بررسی شده توس

ش ها
تراکن

ام  در نظیک پرونده دارای ( حقوقی/حقیقی )مودی
(5بند.)مالیاتی است

اتی  در نظام مالیبیش ازیک پروندهمودی حقیقی 
(6بند.)است

یاتی  در نظام مالفاقد پرونده (حقوقی/حقیقی)مودی 
(۷بند.)است

ثی  شخص ثالاطالعات تراکنش بانکی مربوط به 
(۸بند.)است

حسب نظر کمیته

دعوت از مودی

دعوت از مودی

دراختیار

چنانچه تراکنش بانکی
مودی حقیقی مربوط به 

اید  فعالیت دیگری باشد ب
دثبت نام جدید انجام گیر

ه حداکثرظرف دو هفت
واخذ توضیح از وی 

توسط کمیته

تنظیم فرم 
(1)شماره

تنظیم فرم 
(1)شماره

ه حداکثرظرف دو هفت
واخذ توضیح از وی 

توسط کمیته

(2)فرم شماره

(2)فرم شماره

درصورت تأیید 
موضوع توسط  

شخص ثالث

اقدامات رسیدگی در  
خصوص شخص جدید

Majidi_Tax

هوظیفه کمیت

وظیفه اداره امور
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بانکیتراکنش هایبهرسیدگیدرتوجهقابلنکات
ازاستفادهباوحرفه ایقضاوت هایبرمبتنیخودرسیدگی هایدرموظفندرسیدگیگروه هایقبلی،مراحلدرآمدهعملبهپاالیش هایازصرف نظر-9

دراطالعاتیامانه هایسکلیهدرجستجومؤدی،سابقهتراکنش ها،ردیابیوحسابطرفازتائیدیهاخذمؤدی،کتبیاقرارجملهازاطمینانقابلوکافیشواهد
تراکنش هایطبقه بندیبهنسبتمی نمایند،مستندخودگزارشدرکهحسابرسیتکنیک هایسایرازاستفادهواطالعاتتحلیلوتجزیهآنها،مطابقتودسترس

.داردکفایتمبالغکلیبیقتطصرفاًونداشتهموضوعیتذیلمواردباتراکنش هانظیربهنظیرتطبیقبندایناجرایدر.نماینداقدامزیرشرحبهواصلهبانکی
:قبیلازندارندحسابصاحببرایدرآمدیماهیتاساساًکهبانکیتراکنش هایالف

نظرموردحقوقیشخصتائیدباحقوقیاشخاصسهامدارانومدیرههیئتاعضایبهمربوطبانکیتراکنش های
شارژحقبهمرتبطپرداختیودریافتی
(نشوداثباتمالیاتیامورادارهتوسطآندرآمدیماهیتکهصورتیدر)بستگانحساببهپرداختیودریافتی

دریافتیبانکیتسهیالت
شخصحساب هایبینانتقالی
مشارکتیمشاغلدرشرکاحساب هایبینانتقال

ذی ربطکارفرمایتائیدباکارفرماتوسطاشخاصحساببهواریزیتنخواه های
رداختنیپودریافتنیحساب هایدرحقوقیشخصدفاتردرآنمقابلطرفکهحقوقیاشخاصمدیرههیئتاعضایوسهامدارانپرداخت هایودریافت ها

.استشدهمنظور(شرکاجاری)
پرداختیودریافتیودیعهوقرض
خسارتجبرانازناشیدریافتیوجوه

نباشددرآمدبهمربوطکهصورتیدراشخاصبانکیحساب هایبینانتقالی
مالیاتیامورادارهطتوسآندرآمدیماهیتکهصورتیدر)حقیقیاشخاصکاروکسبفضایبهتوجهباواسطعنوانبهاشخاصپرداختیودریافتیمبالغ

(نشوداثبات
درکسرآنیاتمالیاصفرنرخبامقطوعمالیاتمشمولیامعافمالیاتپرداختازمقرراترعایتبالیکندارنددرآمدیماهیتکهبانکیتراکنش هایب

فعالیت هایوصخصدرمؤدیمکتوباظهاراتپذیرشعدممبناینمی تواندمبالغریالبهریالهمخوانیعدمصرفبندایناجرایراستایدر.باشدبودهمنبع
.باشدمذکور

.استشدهمنظورمالیاتمحاسبهدرقبالًلیکندارنددرآمدیماهیتکهبانکیتراکنش هایپ
.گرددرسیدگیبخشنامهاینبندهایسایرحسبنمی گیرند،قرارفوقپوبالف،طبقاتدرکهبانکیتراکنش هایث

9بند 

پاالیش 
تراکنش



9بند

پاالیش 
وطبقه  
بندی  

تراکنش 
های 

بانکی 
مودیان

مرحله اول

مرحله دوم

پاالیش
اعالم موارد/حذف 

تراکنش های انتقالی-1
تراکنش های حقوق-2
تراکنش های یارانه-3
تراکنش های سود-4
تراکنش های تسهیالت-5
تراکنش های اصالحیه-6
اعالم به )posغیر ازمیلیون ریال به 150تراکنش های کمتر از-۷

(10بند()گروه رسیدگی ویژه جهت بررسی بیشتر

با استفادهیطبقه بند

قضاوت حرفه ای-1
ی و استفاده از شواهدکاف-2

:قابل اطمینان از جمله
اقرار کتبی مؤدی(:الف
اخذ تاییدیه (: ب

وردیابی تراکنش
سابقه مؤدی(:ج
جستجو در سامانه (: د

های مالیاتی
تجزیه وتحلیل (:و

اطالعات
سایر تکنیک های (:ز

حسابرسی

بررسی

آمدی تراکنشهای بانکی  که اساساً ماهیت در
.برای صاحب حساب ندارند

تراکنش های بانکی که ماهیت درآمد ی
خ صفر دارند لیکن طبق مقررات معاف یا با نر

.یا مالیات مقطوع می باشند

ه تراکنش های بانکی ک
ماهیت درآمدی دارند 

ه  لیکن قبالً در محاسب
.مالیات منظور شده است

قات تراکنش های بانکی که در طب
الف، ب وپ قرار نمی گیرند، 

مه  حسب سایر بندهای این بخشنا
.رسیدگی گردد

الف

ب

پ

ث
در راستای اجرای این بند صرف عدم 

همخوانی ریال به ریال نمی تواند، مبنای
عدم پذیرش اظهارات مکتوب مؤدی در 

.خصوص فعالیت های مذکور باشد

پاالیش 
تراکنش
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د شخص  تراکنشهای بانکی مربوط به اعضای هیأت مدیره وسهامداران اشخاص حقوقی با تأیی
حقوقی مورد نظر

دریافتی وپرداختی مرتبط به حق شارژ

امور مالیاتی درصورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره)دریافتی وپرداختی به حساب بستگان
(اثبات نشود

تسهیالت بانکی در یافتی

انتقالی بین حسابهای شخص

انتقال بین حسابهای شرکا در مشاغل مشارکتی

تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تأیید کارفرمای ذیربط

ص دریافت وپرداخت های سهامداران واعضای هیأت مدیره واشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخ
.منظور شده است( جاری شرکا)حقوقی در حسابهای دریافتنی و پرداختنی

قرض و ودیعه دریافتی وپرداختی

وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت

انتقالی بین حساب بانکی اشخاص درصورتی که مربوط به درآمد نباشد
درصورتی که ماهیت )مبالغ دریافتی وپرداختی اشخاص به عنوان واسط باتوجه به فضای کسب وکار اشخاص حقیقی

درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود

تراکنش های فاقد  
ماهیت درآمدی
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10بند

و به منظور  اشخاص حقیقی ،برای 1395سنوات قبل از سالبا توجه به احتمال عدم مستند سازی برخی از تراکنش های بانکی در -10
کمتر از نش های تسهیل در فرایند گزارشگری مالیاتی این گونه مؤدیان مادامی که اسناد ومدارک مثبته ای دال بر کسب درآمد از بابت تراک

در دسترس( یا درگاه الکترونیکی پرداخت(pos)به استثنای تراکنش های واریزی از طریق) مبلغ یکصد وپنجاه میلیون ریال
.شدنخواهد، این تراکنش ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات ومالیات منظور نباشد

ب وکار  پرداخت نیز می بایست ماهیت فعالیت های حوزه کسیا درگاه الکترونیکی (pos)از طریقبدیهی است در بررسی تراکنش های واریزی 
.از جمله دریافت وپرداخت هایی که صرفا برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مد نظر باشد

شروط عدم  
محاسبه تراکنش
های کمتر از 
یکصد وپنجاه  
میلیون ریال

صرفاً اشخاص حقیقی-1
1395برای سنوات قبل از سال-2
عدم در دسترس بودن اسناد ومدارک-3
یا درگاه (pos)تراکنش های واریزی از طریق-4

.پرداخت نباشدالکترونیکی 

تراکنش های 
کمتر از 

میلیون 150
ریال
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برایمؤدیفعالیتموضوعخصوصدرابهامموارددروشودپرهیزمستنداتوجودبدونمؤدیشغلتعیینگمانوحدساز-11
نوعتشخیصدرائنقروشواهدازاستفادهبرعالوهاستموظفرسیدگیگروهفعالیت،نوعصحیحتشخیصمنظوربهوراستی آزمایی

ستندسازیمورهگیریآنحسابطرفباانطباقحتی المقدوروردیابیطریقازرابانکیتراکنش هایازنمونه ایمؤدی،فعالیت
.نمایند

11بند 

نکات مهم در تعیین شغل 
مودیان فاقد پرونده دارای 

تراکنش بانکی وموضوع 
فعالیت مودیان دارای 

پرونده

تپرهیز از حدس وگمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندا

استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مودی

ریق ردیابی  رهگیری ومستند سازی نمونه ای از تراکنش های بانکی ازط
و انطباق با طرف حساب آن

شرایط تعیین 
شغل وفعالیت
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:بانکیتراکنش هایبهرسیدگیدرتوجهقابلنکاتسایر
فعالیتوجودؤیدممی تواندامراینوبودهپولیاطالعاتقالبدربانکیتراکنش هایبهمربوطواصلهاطالعاتاینکهبهتوجهبا-12

اقالمکلیهکهداشتنظردرمی بایستبنابرایننمی باشدیکسانمؤدیانپولیفعالیت هایبامالیفعالیت هایمیزانلزوماًلکنباشدمالی
مدامرواقعیتومؤدیانفعالیتماهیتبهتوجهبامی بایستامراینونبودهدرآمدوجودبردلیلیمؤدیانبانکیحساب هایبهوارده

.گیردقراررسیدگیگروهنظر

12بند 

یک شخص یا موسسه  هسرمایو یابدهی،داراییکه به طریقی موجب تغییراتی درآن گونه فعالیتهائی است فعالیتهای مالیمنظور از
وب می شودآن موسسه محسحسابداریفعالیتهای مالی هر موسسه که در واقع مبادالت تجاری می باشند ، اساس و مبنای عملیات. گردد 

مــاً منجربه فعالیت مالی  صرفاً موجب تغییر در جریان پولی و وجوه نقد گردیده ولزوکه آن گونه فعالیتهائی است پولیفعالیتهای منظور از
.نمی گردد

اطالعات  
درقالبیواصله بانک

فعالیتهای مالی  
وپولی

لزوماً میزان فعالیت های مالی با فعالیت های
.پولی مؤدیان یکسان نمی باشد

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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اینکهازاعماشدبگرفتهقرارمالیاتیاموراداراتاختیاردرقبلیحسابرسی هایدرارسالیبانکیتراکنش هاینحوهربهچنانچه-13
قبلیرسیدگی هایدریاشدهدرجمستقیممالیات هایقانون229و9۷موادموضوعمجلس هایصورتدرمربوطهحساب هایشماره
کهمواردیردهمچنینوباشدشدهثبتمؤدیقانونیدفاتردربانکیحساب هایگردشیاشدهارائهمؤدیتوسطآنمدارکواسناد

حساب هاییاتراکنش هامجددحسابرسیباشند،داشتهاطالعمربوطهحساب هایگردشازقبلیرسیدگی هایدرمالیاتیامورادارات
.داشتنخواهدموضوعیتمذکوربانکی

13بند 

مواردی که 

حسابرسی مجدد 

ورسیدگی به 

ت تراکنش موضوعی

.نخواهد داشت

شماره حساب در 
صورتمجلس موضوع 

م درج .م.ق229و9۷ماده
.شده باشد

ی گردش حساب در دفاتر مود
.ثبت شده باشد

های اداره امور مالیاتی دررسیدگی
قبلی از گردش حساب اطالع

.داشته باشد

وسط در رسیدگیهای قبلی ت
.مؤدی ارائه شده باشد

موارد عدم نیاز 
به حسابرسی 

یتراکنش بانک



14بند

ذیرش درپمورد ابهام درصورتی که بخشی از اطالعات ومدارک واصله یا بدست آمده -14
کمیتهبه قبول یا رد مدارکدر اتخاذ تصمیم آنها از سوی گروه رسیدگی قرارگیرد 

دگی خواهد موضوع بند یک این بخشنامه واگذار می شود ونظر کمیته مالک عمل گروه رسی
.بود
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نحوه بررسی 
اطالعات مبهم



15بند

رسیدگی همزمان

درسیدگی به عملکر

رسیدگی به ارزش 
افزوده
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تکلیف 
رسیدگی 

همزمان قانونوبچارچدررسیدگیبرعالوهواصله،بانکیهایتراکنشاطالعاتبهکنندهرسیدگیگروه-15
برمالیاتنظامردنامثبتهایفراخوانرعایتباموظفندمتعلقه،وجرایممالیاتومطالبهمستقیممالیاتهای

ملعبهراالزمهایرسیدگیهمزمانصورتبهافزوده،ارزشبرمالیاتقانونودرچارچوبافزودهارزش
.نماینداقدامنیزمتعلقهوعوارضمالیاتمطالبهبهنسبتمقرراتبرابرموردوحسبآورده



16بند

درصورت عدم ارائه 
اسناد ومدارک در 
خصوص حسابهای 

بانکی توسط اشخاص 
حقیقی

کشف تهیه گزارش در قالب دستورالعمل
معامالت وعملیات مشکوک وشیوه

گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی

ی ومطالبه  تعیین شغل و فعالیت و رسیدگ
مالیات متعلقه وجرایم مربوط

Majidi_Tax

تکلیف تنظیم 
گزارش 

پولشویی در 
صورت عدم 
ارائه مدارک

دربانکیحساب هایبهنسبتقرائن،ودالیلیاومستندازاعماطالعاتیهیچ گونهحقیقیاشخاصکهصورتیدر-16
عملیاتومعامالتکشفدستورالعملقالبدراقداماتانجامضمنرسیدگیگروهندهند،قراررسیدگیگروهاختیار

قالبدرمستقیممالیات هایقانون93مادهمقرراتحسبمی بایستمالیاتیامورسازماندرگزارش دهیشیوهومشکوک
جرایمومتعلقهمالیاتمطالبهبهنسبت«قانوناینفصل هایسایردرمذکورمواردازغیردیگرعناوینیامشاغلبهاشتغال»

نمایداقداممربوطه



17بند

اسب با  تعیین درآمد مشمول مالیات با استفاده از ضرایب مالیاتی متن
فعالیت مودی ومرتبط با سال مالیاتی مؤدی

درصورت عدم تعیین ضریب مناسب در دفترچه ضرایب،ازطریق 
.اقدام الزم صورت گیرد( 154)ماده( 3)تبصره
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نحوه بررسی 
درآمد کتمان 

شده

بخشنامه،اینمفادرعایتباواصلهبانکیتراکنش هایبررسیباکهصورتیدرآنازقبلو139۷سالعملکردبرای-1۷
مؤدیفعالیتبامتناسبمالیاتیضرایبازمالیاتمشمولدرآمدتعیینبرایباشد،متصورمؤدیبرایشده ایکتماندرآمد

مصوبمستقیممالیات هایقانون(154)مادهموضوعمالیاتیضرایبدفترچهدرمندرجمربوطمالیاتیسالبهمرتبطو
سالبضرایدفترچهدرمذکورمشمولدرآمدتعیینبرایکهصورتیدراستبدیهی.شوداستفادهآن13۸0/11/2۷

اجرایدر.پذیردصورتالزماقداممذکورقانون(154)ماده(3)تبصرهطریقازباشد،نشدهتعیینضریبیمربوطعملکرد
مطالبهقابلمقرراتحسبشدهکتماندرآمدهایازمستقیممالیات هایقانون192مادهموضوعجریمهبنداینمقررات
.می باشد
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خوداظهاریهنگفرارتقایمنظوربهاعتماداصلرعایتومالیاتیمؤدیانباتعاملبرمبنیسازماناصولیسیاست هایراستایدر-1۸
فرآینددراتیمالیاموراداراتکلیهنمی باشد،اشخاصدرآمدمؤیدفی نفسهبانکیحساب هایاطالعاتاینکهبهتوجهباومالیاتی

مهلتمالیاتی،مؤدیانتوسطالزمتوضیحاتارائهومدارکواسنادجمع آوریبرایمشکوکبانکیتراکنش هایمالیاتیحسابرسی
مشمولدرآمدتعیینبرایمدارکواسنادمهمترینازیکیبنداینمفاداجرایدراستبدیهی.بگیرندنظردررانیازموردوکافی

ماهیتخودمکتوباظهاردرمؤدیکهمواردیدربنابراینمی باشدبانکیتراکنش هایخصوصدرمؤدیانمکتوباظهاراتمالیات،
اظهاراتبرخالفدالمثبته ایمدارکواسنادکهصورتیدرنماید،اعالمراآنازقبلو139۷سالبانکیتراکنش هایازیکهر

برداله ایمثبتمدارکواسنادمتعاقباًچنانچه.می گیردقرارمالیاتیاموراداراترسیدگیمبنایومالکنیاید،دستبهمؤدی
متعلقهرایمجومالیاتمطالبهمالکمدارکواسناداینوآیددستبهمی باشد،ویاظهاراتبرخالفکهمؤدیاقتصادیفعالیت های

.نیستبخشودگیقابلآنمالیاتیجرایممستقیممالیات هایقانون191مادهمفادبهعنایتباگیرد،قرارمقرراترعایتبا

18بند 

ش  چنانچه مؤدی در اظهار مکتوب خود، ماهیت هریک از تراکن
و قبل از آن را اعالم  نماید و اسنادی خالف  9۷های سال

.اظهارات وی موجود نباشد، اظهارات وی مورد تأیید است

دل چنانچه اظهارات مودی براساس اسناد ومدارک مستند ومست
اس  خالف واقع شود ضمن عدم بخشودگی جرایم، مالیات براس

.اسناد ومدارک به دست آمده تعیین می گردد

نحوه قبول 
اظهارات مودی



19بند
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ارائه تصویر 
گزارش به 

مؤدی

بعدی،اصالحیه هایو1366ماهاسفندمصوبمستقیممالیات هایقانون23۷مادهمقرراتاجرایدر-19
تصویر،مالیاتمحاسبهیاتشخیصنحوهخصوصدرمؤدیاستعالمصورتدرموظفندمالیاتیامورادارات

ونمایدتسلیممؤدیبهرااستگرفتهقرارتشخیصبزرگصدورمبنایکهگزارشیجزئیاتونهاییگزارش
بند،نایدرمذکورمقرراتازمالکاتخاذباهمچنین.بدهنداوبهبخواهدخصوصایندرتوضیحیهرگونه
مبنایبانکیایتراکنش هتصویریافشردهلوحمؤدی،کتبیدرخواستصورتدرمکلفندمالیاتیامورادارات
مقرراتوقوانیننقضوموازینرعایتعدممنزلهبهبنداینمفادرعایتعدم.دهندتحویلویبهرامحاسبه

.می شودمحسوباداریتخلفوبوده
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حساببهواریزیوجوهاستمدعیحسابصاحبحقوقییاحقیقیشخصکهمواردیدر-20
نمایندهایکارگزاریاکارحق العملعنوانبهویکهبودهدیگریاشخاصیاشخصبهمربوطوی

معرفیصورتدروتجارتقانون35۷مادهمقرراتبهنظرامعانبااست،می نمودهفعالیتآنهابرای
الیاتممشمولدرآمدمحاسبهرسیدگی کننده،مأمورانتوسطامرایناحرازوکاالاصلیصاحبان

انجامریافتیدحق العملمبلغمبنایبرصرفاً(نمایندهیاکارگزارکار،حق العمل)حسابصاحببرای
جهتیاتیمالامورمدیرکلدستورحسبمذکورتراکنش هایبهمربوطاطالعاتراستاایندر.گیرد

ورتصدریاویژهرسیدگیگروهاختیاردر(آمر)کاالصاحبمالیاتمشمولدرآمدبهرسیدگی
بامبارزهدفتربهمراتبوارسالذیربطکلادارهبهتراکنش ها،دریافت کنندهکلادارهباارتباطعدم
مشاورانملهجازکارهاوکسبازبسیاریدرداشتتوجهباید.گردداعالمپولشوییومالیاتیفرار

ازبسیاریداردامکانکاریحق العملوداللیفعالیت هایواتومبیلنمایشگاه هایامالک،
دربایدموردنایکهباشدمؤدیکاروکسبفعالیت هایومعاملهطرفینبهمربوطبانکیواریزی های

20بند .گیردقرارتوجهموردحسابرسی

نحوه رسیدگی 
به حق العمل 

..کاری و



20بند

نحوه رسیدگی در مواردی
که شخص حقیقی یا  

حقوقی صاحب حساب 
مدعی بوده  وجوه واریزی

به حساب وی مربوط به
ی شخص یا اشخاص دیگر

ق حبوده که وی به عنوان 
ا یکارگزاریا العمل کار

ت برای آنها فعالینماینده
:می نموده است

کننده،  درصورت  معرفی صاحبان اصلی کاال واحراز این امر توسط مأموران رسیدگی
.صرفاً برمبنای مبلغ حق العمل دریافتی انجام می گیرد

.ی باشندگروه رسیدگی وِیژه مکلف به رسیدگی به مالیات صاحبان اصلی کاال م
نش ها، درصورت عدم ارتباط صاحبان اصلی کاال با اداره کل دریافت کننده تراک

وپولشویی  اطالعات به اداره کل ذیربط ارسال ومراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی
.اعالم می گردد

در زمان رسیدگی به مشاغلی همچون، مشاوران امالک، نمایشگاههای اتومبیل  
ای بانکی  وفعالیتهای داللی وحق العمل کاری به این موضوع که بسیاری از واریزی ه
ت توجه  مربوط به طرفین معامله وفعالیت های کسب وکار مؤدی می باشد می بایس

.نمود
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نحوه رسیدگی 
به حق العمل 

..کاری و
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مؤدیان  ی اداره کل امور مالیاتی ذیصالح برای رسیدگی به تراکنش های بانکی ارسال-21
حب حساب محل اشتغال صا، اداره کل امور مالیاتی فاقد پرونده و سابقه مالیاتی

اب صاحب حسیا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت ( درصورت داشتن محل فعالیت)
در این گونه موارد و همچنین در مواردی که مودی در ادارات کل امور مالیاتی. خواهد بود

اتی ذی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالی
ر مالیاتی صالح اختالف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امو

.ذیصالح اقدام خواهد نمود
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اداره کل 
ذیصالح برای 

رسیدگی 
مودیان فاقد 

پرونده
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هاومهبخشناوافزودهارزشبرمالیاتومستقیممالیاتهایقانونمفادکاملرعایت-22
مالیاتیدادرسیمراجعومالیاتیمأمورانبرایمالیاتیرسیدگیدرصادرههایدستورالعمل

بخشنامهنایاجرایدررسیدگیگزارشهمچنین.باشدمیموردتأکیدبخشنامهایناجرایدر
.رددگتنظیمفوقیکبندموضوعکمیتهدقیقومستمرمستقیم،نظارتتحت
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الزام رعایت 
مفاد قوانین 

ومقررات
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وفنیحقوقیمعاونتدرخواستحسباستموظفمالیاتیهایفناوریمعاونت-23
درالیاتیمامورکلاداراتاقدامات،نتیجهوپیگیرینظارتبرایالزمترتیباتمالیاتی،

.نمایدراهمفسیستمیبصورترابخشنامهایناجرایدربانکیهایتراکنشبهرسیدگی
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ارائه گزارشات به 
صورت سیستمی 
توسط معاونت 

فناوریهای مالیاتی



24بند

1396/02/24مورخ200/96/505شمارههایدستورالعملجایگزینبخشنامهاین-24
تراکنشهایپروندهکلیهخصوصدرآنمفادوگردیده1396/10/2مورخ200/96/525و

.استجاریمالیاتیدادرسیورسیدگیمراحلدرمطرحبانکیهای
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بخشنامه  
جایگزین 

دستورالعمل 
های قبلی
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دادستانیوبودهربطذیمالیاتیامورکلمدیرانبابخشنامهایناجرایحسنمسئولیت-25
.داشتواهندخنظارتآنبراجرایوپولشوییفرارمالیاتیبامبارزهدفترومالیاتیانتظامی
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مسئولیت حسن
اجرای بخشنامه
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