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26/02/1396 

 /د3154/43

 ندارد

 باشدبدون مهر برجسته فاقد اعتبار می

 باسمه تعالی

 رؤسای محترم تشکل های اقتصادی
 

 با سالم 

سابق( مورخ  76)ماده  12احتراماً به استحضار می رساند سازمان امور مالیاتی نسبت به اجرای مصوبه سی و هفتمین جلسه کمیته ماده 

به سبب ابهام در اجرای ماده  1380های مستقیم قانون مالیات  97ماده  3با موضوع "رد دفاتر مودیان مالیاتی توسط کمیسیون بند  25/03/95

 مکرر در خصوص معامالت غیر واقعی اعالم شده به صورت عمدی یا سهوی توسط شخص ثالث"، اقدام کرد. 169

ع یکی این اقدام سازمان که هم راستا با اجرای قانون دسترسی آزاد به اطالعات و همکاری مناسب با بخش خصوصی جهت تکریم ارباب رجوع و رف

 از مشکالت فعاالن اقتصادی کشور می باشد، به شرح ذیل صورت پذیرفته است: 

ه .  ادارات سازمان امور مالیاتی موظف شده اند تا اطالعات تماس و شناسایی اشخاص ارسال کننده اطالعات معامالت مرتبط با مودی معترض شد1

 را اعالم نمایند.

ی مودیان محترم مالیاتی را در سامانه صورت معامالت فصلی به اطالعات ارسال کننده مرتبط با معامالت .  سازمان متعهد گردیده است تا دسترس2

 ایشان را که از جانب سایر مودیان مالیاتی ارسال شده، فراهم آورد. 

احتمالی در فهرست معامالت را  مکرر به منظور رفع مغایرت های 169.  سازمان امور مالیاتی کشور، دسترسی یاد شده در سامانه موضوع ماده 3

 قبل از شروع فرایند رسیدگی های مالیاتی ایجاد کرده است. 

برای مودیان مشمول اجرای مقررات مربوط به ارسال فهرست معامالت فراهم شده و اطالع رسانی به مودیان نیز  5/2/96.  این دسترسی از تاریخ 4

 از طریق ارسال پیامک صورت پذیرفته است. 

در سامانه صورت معامالت فصلی قابل  1394تا  1391ال حاضر اطالعات مربوط به معامالت صورت پذیرفته مودیان برای سال های مالی در ح

 مشاهده است.

 مراتب جهت اطالع و بهره برداری الزم به حضورتان اعالم شد.

 

 


