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نحوه بررسی و رسیدگی به اطالعات پولی و مالی واصله 

ازجمله تراکنش هاي بانکی  

)1399/01/31مورخ 200/99/16موضوع بخشنامه (

شورش مجیدي: تهیه وتنظیم
امراله عابدي: ناظر

پژوهش، برنامه ریزي و امور بین المللمعاونت 
دفتر آموزش

1399تابستان 



: انتظار می رود آموزش گیرندگان در پایان دوره بتواننداهداف کاربردي-2
یبانکهايتراکنشازجمله(واصلهمالیوپولیاطالعاتبهرسیدگیوبررسیسازوکاربا

.شوندآشنامالیاتیخدماتواطالعاتاداراتدر)مشکوك
اصلهومالیوپولیاطالعاتبهنسبتمالیاتمشمولدرآمدتعیینومحاسبهرسیدگی،شیوهبا

.شوندآشنا)مشکوكبانکیهايتراکنشازجمله(

هدف  -1
درخصوص1399/01/31مورخ200/99/16شمارهبخشنامهتبیینآموزشی،محتواياینارایهازهدف
و)مشکوكهايتراکنشازجمله(واصلهمالیوپولیاطالعاتسازيشفافورسیدگیبررسی،نحوه

.استواصلهبانکیهايتراکنشبهنسبتمالیاتمشمولدرآمدتعییننیز

مقدمه



بانکی مشکوكهاي تراکنششاخص

ملکرديعاطالعاتومالیسوابقمیانمنطقیتناسبیکباید:فردسابقهباتراکنشتناسبعدم
.باشدداشتهوجودويبانکیهايتراکنشباشخصهر

د،باشنامشخصمنبعازاشخاصحساببهواریزيوجوهکهموارديدر:وجوهمنبعنبودنمشخص
.داردبیشتربررسیبهنیازوشدهتلقیمشکوكتراکنشاین

بهمربوطمواردخصوصدربیشترمورداین:تراکنشبراياقتصاديیاومنطقیدلیلوجودعدم
هايفعالیتازناشیدرآمدهايمنشأنمودنپنهانبرايپولشویانکهچرااست،مطرحپولشویی
ايرهزنجیهايشرکتوآشنایانخود،مختلفبانکیهايحساببینپولگردشبهاقداممجرمانه
نمایندمیخودبهوابسته



هاي بانکی مشکوكهدف از بررسی تراکنش

هايهالیشناساییوردیابیشفافیت،ایجادبهشایانیکمکتواندمیاطالعاتاین
درراوكمشکبانکیتراکنشهايبررسیاهدافتوانمی.نمایدکشوراقتصاديمختلف

:نمودبنديدستهزیرمواردقالب

مالیاتیفراربامبارزهوکشف
کیتراکنشبینتناسبعدم رازيفعالیتحجموبان مؤدياب
مالیاتیپروندهوجودعدم

پولشوییبهمشکوكمواردشناسایی

مالیفسادشناساییوکشف



هاي بانکینحوه دسترسی به تراکنش

نهادوانعنبه(مرکزاین:داراییواقتصادياموروزارتپولشوییبامبارزهومالیاطالعاتمرکز1.
بهمربوطاطالعاتاقتصادي،مختلفدستگاههايمیاناطالعاتتبادلراستايدر)پولشوییبامبارزهمتولی

دهدمیقرارمالیاتیسازماناختیاردررامشکوكبانکیتراکنشهاي

عاتاطالوزارتاقتصاديمعاونتوکشورمالیاتیامورسازمانتوافقنامه:سازمانیبروننظارتیواحدهاي2.

اموروزیرمجوزباتواندمیکشورمالیاتیامورسازمان:مستقیمهايمالیاتقانون231مادهتبصره3.
دنمایدریافتبانکیشبکهازرامالیاتیمؤدیانبانکیهايتراکنشبهمربوطاطالعاتداراییواقتصادي

سازمانکلرئیسدرخواستبامیتواندکشورمالیاتیامورسازمان:افزودهارزشبرمالیاتقانون30ماده4.
.یابددسترسیمالیاتیمؤدیانبانکیتراکنشهايبهمربوطاطالعاتبهاعتباري،ومالیمؤسساتوبانکهااز

هماندوگردشجمعتواندمیکشورمالیاتیامورسازمان:مستقیمهايمالیاتقانونمکرر169ماده5.
.یردبگاختیاردررابانکیتسهیالتبهمربوطاطالعاتوهاسپردهبانکی،حسابهايانواع)مالیدوره(ساالنه



نحوه رسیدگی

داراي یک پرونده 
در نظام مالیاتی 

نماینده شخص  
دیگر

داراي بیش از یک 
پرونده در نظام 

مالیاتی

بر اساس فرم  
شماره یک

بر اساس فرم  
شماره دو

فاقد پرونده در 
نظام مالیاتی

بر اساس فرم  
شماره یک



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

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

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

این بار 
برخالف دو 
روش قبلی، 
بخشنامه 

صادرشده نه 
دستورالعمل



کلاداراتبهالیارسمشکوكبانکیتراکنش هايبهرسیدگیوبررسیدرساماندهیورویهوحدتایجادمنظوربه
:استشدهمقررمالیاتی،امور

ویژه ايمیتهکمالیاتی،امورکلاداراتازیکهردر،بخشنامهایناجرايحسنبرنظارتوهماهنگی،هدایتمنظوربه-1
حسابرسیاموررئیسورد،محسبمعاونینسایرو)کمیتهدبیر(مالیاتیحسابرسیمعاون،)کمیتهرئیس(مالیاتیامورمدیرکلازمتشکل
ویژهحسابرسیروهگرؤسايوکلادارهحراستمسئولمالیاتی،انتظامیدادستانینمایندهذي ربط،)مالیاتیحسابرسیمدیر(مالیاتی
باپولشویی،ویمالیاتفراربامبارزهدفترازبانکیتراکنش هايجملهازمالیوپولیاطالعاتدریافتازپسوتشکیلموردحسب
وبررسیدربایدوودهنبدرآمدوجودبردلیلیتنهاییبهمالیاتیمؤدیانبانکیحساب هايبهواردهپولیاقالمکلیهاینکهبهنظرامعان

ریالیحجممالیاتی،یحسابرسامربهورودومؤديازدعوتازقبلفوقکمیتهبنابراینگیردقرارنظرمدامرواقعیتمالیاتیحسابرسی
دادهمطابقتخاصاشمالیفعالیت هايسایریامؤديتشخیصیفعالیت هايحجمومالیاتیسوابقباراواصلهبانکیحساب هايگردش

ومؤديالسهمانمالیاتییامالیعملکردباراسالهربرايواصلهبانکیتراکنش هاياطالعاتاعضا،اکثریتکهصورتیدرو
حیثاینازوبودهنفوقاطالعاتمالیاتیحسابرسیبهالزامیبدانند،همخوانتقریبیصورتبهشدهمطالبهوتشخیصیمالیات هاي

کمیتهتوسطالیاتمتشخیصبرگصدوربهنیازعدمبرمبنیصورتجلسه ايصرفاًحکماینراستايدر.بودنخواهدمتصورمالیاتی
ازپسکهتیصوردرلکن.می شودارسالپولشوییومالیاتیفراربامبارزهدفتربرايذي ربطکلادارهطریقازوتنظیممذکور

بندهايسایربرابرایدببررسی هاموضوعشود،دادهتشخیصبررسیقابلبانکیتراکنش هاياطالعاتکمیته،نظرازمربوطهبررسی هاي
گروه هايکارشناسینظراتازمی توانکمیتهدبیریارئیستشخیصبهبناولزومصورتدربندایناجرايدر.گیردانجامبخشنامهاین

.کرداستفادهموردحسبذي ربطتخصصی
1بند

هکمیت



1بند

هدف از 
هدایتلتشکی

هماهنگی

نظارت بر حسن  
اجراي بخشنامه

ارکان 
کمیته

مدیرکل

اتیمعاون حسابرسی مالی

رئیس امور حسابرسی
مالیاتی

ظامینماینده دادستانی انت

مسئول حراست اداره  
کل

ی رؤساي گروه حسابرس
ویژه

وظایف 
کمیته

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

قبل از ورود به حسابرسی،مطابقت حجم گردش 
ریالی مودي با سوابق پرونده وتصمیم گیري 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 هاي قابل بررسی

هکمیت



است،شدهارسالوییپولشومالیاتیفراربامبارزهدفترطریقازقبالًکهبانکیتراکنش هايبهمربوطاطالعاتکلیه-2
ولخیصتپاالیش،مذکوردفترتوسطمجدداًمالیاتیاطالعاتسامانه هايدرموجودداده هايباانطباقوبررسیجهت
.می شودارسالذي ربطکلاداراتبراي1399سالخردادپایانتاحداکثرشدهپاالیشاطالعاتنتیجه

2بند 

کلیه اطالعات مربوط به 
تراکنش هاي 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  

دفتر مبارزه با 
پولشویی

ی  تراکنشهاي درخواست
توسط اداره کل

اصله  تراکنشهاي 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

مهلتانقضايازقبلماهیکحداقلبایدپولشوییومالیاتیفراربامبارزهدفترتوسطمشکوكبانکیتراکنش هاياطالعات-3
تدریافصورتدر.گیردقرارمالیاتیامورکلاداراتاختیاردر)مستقیممالیات هايقانون157مادهموضوعزمانمرور(رسیدگی
حکمایناستهیبدی.نماینداعالممذکوردفتربهسوابقنگهداريوثبتبرايرامراتبمراجع،سایرازبانکیتراکنش هاياطالعات

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، تبحرداراي حسابرسی مالیاتی یکی از رؤساي مالیاتی که در امر 

.به همراه رونوشتی از احکام صادره براي ایشان به دفتر مبارزه با فرارمالیاتی وپولشویی ارسال شود
سیدگی ها رمی بایست وسال هایی که قبالً پرونده عملکرد مودي موردنظر در سامانه سنیم حسابرسی شده نیز 97درخصوص عملکرد سال

.انجام شودسامانه مزبور وحسابرسی ها براساس فرآیندهاي مربوط در 



قیقیحاشخاصیاپروندهدارايحقوقیاشخاصبهمتعلقواصلهبانکیتراکنش هايچنانچه-5
روزپنجدتمظرفحداکثروبالفاصلهباشند،مالیاتینظامدرپروندهیکداراي)مشاغلصاحبان(

اختیاردروق،فیکبندموضوعکمیتهنظرحسببانکیتراکنش هاياطالعاتدریافتازپسکاري
بعديی هايبررسباچنانچهبندایناجرايراستايدراستبدیهی.گیردقرارویژهرسیدگیگروه

بانکیتراکنش هاياطالعاتمستقیممالیات هايقانون100مادهمقرراتاجرايدرشودمشخص
راتمقراجرايدراستدیگريمحلیاشغلبهمربوط)مشاغلصاحبان(حقیقیاشخاصواصله
.ردپذیصورتالزماقداماتوشودتشکیلمقرراتحسبجدیديپروندهمی بایستقانونی

5بند 

مودي داراي  
یک پرونده



درپروندهکیازبیشدارايکهبودهحقیقیشخصبهمتعلقواصله،بانکیتراکنش هايچنانچه-6
اطالعاتدریافتازپسهفتهدومدتظرفحداکثرباشد،کلادارهیکدرمالیاتینظام

اخذضمن1بندموضوعکمیتهحساب،صاحبانیاصاحبازکتبیدعوتبابانکی،تراکنش هاي
پرونده هايازیکهرباآنهاارتباطوواصلهبانکیتراکنش هايباارتباطدرکتبی شانتوضیحات

امضايبههکپیوستیکشمارهفرمتنظیمباواقدامالزمتحقیقاتانجامبهنسبتوي،مالیاتی
قرارویژهگیرسیدگروهاختیاردرمذکورکمیتهنظرحسبباشد،رسیدهحسابصاحبانیاصاحب

ظرفرحداکثیانمود،استنکافیکشمارهفرمامضايازمؤديبندایناجرايدرچنانچه.گیرد
امکاندلیلیهربهیاننمودمراجعهمالیاتیامورادارهبهدعوت نامه،ابالغتاریخازهفتهیکمدت

سپسورسیداهدخوکمیتهتائیدبهوقیدیکشمارهفرممتندرمراتبنشد،فراهممؤديبهدسترسی
رسیدگیگروهاختیاردرکمیتهنظرحسببانکی،تراکنش هاياطالعاتضمیمهبهمتشکلهپرونده

کلارهادچندیادودرپروندهدارايمؤديکهصورتیدربنداینمفادراستايدر.گیردقرارویژه
شدهرسالاکلادارهآنبرايبانکیتراکنش هاياطالعاتکهکلیادارهتوسطفوقاقداماتباشد،
.می پذیردانجاماست،

6بند 

مودي داراي  
بیش از یک 

پرونده



مالیاتینظامدرپروندهفاقدحقوقیوحقیقیاشخاصبهمتعلقواصله،بانکیتراکنش هايچنانچه-7
اطالعاتافتدریازپسهفتهدومدتظرفحداکثرمی بایستمالیاتیاموراداراتباشد،کشور

بهنسبتابحسصاحبانیاصاحبازدعوتباوالزمتحقیقاتانجامبهنسبتبانکی،تراکنش هاي
نسبتمربوط هايدستورالعملمطابقواقدامپیوستدوشمارهفرمتکمیلوفعالیت شانموضوعتعیین

بانکینش هايتراکمتعاقباً.نمایداقدامموردحسبمذکوراشخاصبرايپروندهتشکیلوثبت نامبه
دراشخاص گونهاینکهصورتیدر.گیردقرارویژهرسیدگیگروهاختیاردرکمیتهنظرطبقواصله،

اداراتایند،نمخودداريکتبیپاسخارسالیاحضوريمراجعهازآمده،عملبهکتبیدعوتبهپاسخ
تشکیلوبت نامثبهنسبتپیوست،دوشمارهفرمتنظیموالزماطالعاتجمع آوريبامکلفندمذکور
رابانکی هايتراکنشاطالعاتکمیته،نظرحسبسپسونمودهاقداماشخاصقبیلاینبرايپرونده

.دهندقرارویژهرسیدگیگروهاختیاردر
7بند 

بق برخالف دستورالعمل قبلی ومطا
راي وظیفه تشکیل پرونده ب) 7(بند

مودیان فاقد پرونده، از اداره  
اطالعات خدمات مالیاتی به 

. ادارات امور احاله گردیده است

مودي فاقد  
پرونده



مربوطاشخاصاینواصلهبانکیتراکنش هاياطالعاتحقیقی،اشخاصادعاياساسبرچنانچه-8
مبنیدالیلیومستنداتمدارك،واعالمراموضوعاینکتباًنیزمقابلطرفوبودهدیگريشخصبه
وصخصدرالزماقداماتقانونیمقرراتراستايدرمی بایستباشد،نداشتهوجودموضوعردبر

.پذیردانجامجدیدشخص

8بند 

تراکنش شخص 
ثالث



8-7-6-5بند

نحوه بررسی تراکنش  
هبانکی از لحاظ پروند

ش هاي بانکی واصله،بررسی شده توسط کمیته
تراکن

ام  در نظیک پرونده داراي ) حقوقی/حقیقی (مودي
)5بند.(مالیاتی است

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

یاتی  در نظام مالفاقد پرونده )حقوقی/حقیقی(مودي 
)7بند.(است

ثی  شخص ثالاطالعات تراکنش بانکی مربوط به 
)8بند.(است

حسب نظر کمیته

دعوت از مودی

دعوت از مودی

دراختیار

چنانچه تراکنش بانکی
مودي حقیقی مربوط به 

اید  فعالیت دیگري باشد ب
دثبت نام جدید انجام گیر

ه  حداکثرظرف دو هفت
واخذ توضیح از وي 

توسط کمیته

تنظیم فرم 
)1(شماره

تنظیم فرم 
)1(شماره

ه  حداکثرظرف دو هفت
واخذ توضیح از وي 

توسط کمیته

)2(فرم شماره

)2(فرم شماره

درصورت تأیید 
موضوع توسط 

شخص ثالث

اقدامات رسیدگی در 
خصوص شخص جدید

هوظیفه کمیت

وظیفه اداره امور



بانکیتراکنش هايبهرسیدگیدرتوجهقابلنکات
ازاستفادهباوحرفه ايقضاوت هايبرمبتنیخودرسیدگی هايدرموظفندرسیدگیگروه هايقبلی،مراحلدرآمدهعملبهپاالیش هايازصرف نظر-9

دراطالعاتیامانه هايسکلیهدرجستجومؤدي،سابقهتراکنش ها،ردیابیوحسابطرفازتائیدیهاخذمؤدي،کتبیاقرارجملهازاطمینانقابلوکافیشواهد
تراکنش هايطبقه بنديبهنسبتمی نمایند،مستندخودگزارشدرکهحسابرسیتکنیک هايسایرازاستفادهواطالعاتتحلیلوتجزیهآنها،مطابقتودسترس

.داردکفایتمبالغکلیبیقتطصرفاًونداشتهموضوعیتذیلمواردباتراکنش هانظیربهنظیرتطبیقبندایناجرايدر.نماینداقدامزیرشرحبهواصلهبانکی
:قبیلازندارندحسابصاحببرايدرآمديماهیتاساساًکهبانکیتراکنش هايالف

نظرموردحقوقیشخصتائیدباحقوقیاشخاصسهامدارانومدیرههیئتاعضايبهمربوطبانکیتراکنش هاي
شارژحقبهمرتبطپرداختیودریافتی
)نشوداثباتمالیاتیامورادارهتوسطآندرآمديماهیتکهصورتیدر(بستگانحساببهپرداختیودریافتی

دریافتیبانکیتسهیالت
شخصحساب هايبینانتقالی
مشارکتیمشاغلدرشرکاحساب هايبینانتقال

ذي ربطکارفرمايتائیدباکارفرماتوسطاشخاصحساببهواریزيتنخواه هاي
رداختنیپودریافتنیحساب هايدرحقوقیشخصدفاتردرآنمقابلطرفکهحقوقیاشخاصمدیرههیئتاعضايوسهامدارانپرداخت هايودریافت ها

.استشدهمنظور)شرکاجاري(
پرداختیودریافتیودیعهوقرض
خسارتجبرانازناشیدریافتیوجوه

نباشددرآمدبهمربوطکهصورتیدراشخاصبانکیحساب هايبینانتقالی
مالیاتیامورادارهطتوسآندرآمديماهیتکهصورتیدر(حقیقیاشخاصکاروکسبفضايبهتوجهباواسطعنوانبهاشخاصپرداختیودریافتیمبالغ

)نشوداثبات
درکسرآنیاتمالیاصفرنرخبامقطوعمالیاتمشمولیامعافمالیاتپرداختازمقرراترعایتبالیکندارنددرآمديماهیتکهبانکیتراکنش هايب

فعالیت هايوصخصدرمؤديمکتوباظهاراتپذیرشعدممبناينمی تواندمبالغریالبهریالهمخوانیعدمصرفبندایناجرايراستايدر.باشدبودهمنبع
.باشدمذکور

.استشدهمنظورمالیاتمحاسبهدرقبالًلیکندارنددرآمديماهیتکهبانکیتراکنش هايپ
.گرددرسیدگیبخشنامهاینبندهايسایرحسبنمی گیرند،قرارفوقپوبالف،طبقاتدرکهبانکیتراکنش هايث

9بند 

پاالیش 
تراکنش



9بند

پاالیش 
وطبقه  
بندي 

تراکنش 
هاي 

بانکی 
مودیان

مرحله اول

مرحله دوم

پاالیش
اعالم موارد/حذف 

تراکنش هاي انتقالی-1
تراکنش هاي حقوق-2
تراکنش هاي یارانه-3
تراکنش هاي سود-4
تراکنش هاي تسهیالت-5
تراکنش هاي اصالحیه-6
اعالم به (posغیر ازمیلیون ریال به 150تراکنش هاي کمتر از-7

)10بند)(گروه رسیدگی ویژه جهت بررسی بیشتر

با استفادهيطبقه بند

قضاوت حرفه اي-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

ھای مالیاتی
تجزیه وتحلیل ):و

اطالعات
سایر تکنیک ھای ):ز

حسابرسی

بررسی

آمدي تراکنشهاي بانکی  که اساساً ماهیت در
.براي صاحب حساب ندارند

تراکنش هاي بانکی که ماهیت درآمد ي
خ صفر  دارند لیکن طبق مقررات معاف یا با نر

.یا مالیات مقطوع می باشند

ه تراکنش هاي بانکی ک
ماهیت درآمدي دارند 

ه  لیکن قبالً در محاسب
.مالیات منظور شده است

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

مه  حسب سایر بندهاي این بخشنا
.رسیدگی گردد

الف

ب

پ

ث
در راستاي اجراي این بند صرف عدم 

همخوانی ریال به ریال نمی تواند، مبناي
عدم پذیرش اظهارات مکتوب مؤدي در 

.خصوص فعالیت هاي مذکور باشد

پاالیش  
تراکنش



9بند   د
ت

هی
 ما

ساً
سا

ه ا
 ک

ی 
انک

ي ب
شها

کن
ترا

ي  
مد

رآ
ند

دار
ب ن

سا
 ح

ب
اح

 ص
ي

برا
.

د شخص تراکنشهاي بانکی مربوط به اعضاي هیأت مدیره وسهامداران اشخاص حقوقی با تأیی
حقوقی مورد نظر

دریافتی وپرداختی مرتبط به حق شارژ

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

تسهیالت بانکی در یافتی
انتقالی بین حسابهاي شخص

انتقال بین حسابهاي شرکا در مشاغل مشارکتی

تنخواه هاي واریزي به حساب اشخاص توسط کارفرما با تأیید کارفرماي ذیربط

ص  دریافت وپرداخت هاي سهامداران واعضاي هیأت مدیره واشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخ
.منظور شده است) جاري شرکا(حقوقی در حسابهاي 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 فضاي کسب وکار اشخاص حقیقی

درآمدي آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود

تراکنش هاي فاقد  
ماهیت درآمدي



10بند

و به منظور  اشخاص حقیقی ،براي 1395سنوات قبل از سالبا توجه به احتمال عدم مستند سازي برخی از تراکنش هاي بانکی در -10
کمتر از  نش هاي تسهیل در فرایند گزارشگري مالیاتی این گونه مؤدیان مادامی که اسناد ومدارك مثبته اي دال بر کسب درآمد از بابت تراک

در دسترس) یا درگاه الکترونیکی پرداخت)pos(به استثناي تراکنش هاي واریزي 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 هاي حوزه کسیا درگاه الکترونیکی )pos(از طریقبدیهی است در بررسی تراکنش هاي واریزي 
.از جمله دریافت وپرداخت هایی که صرفا براي دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدي انجام شده، مد نظر باشد

شروط عدم  
محاسبه تراکنش
هاي کمتر از  
یکصد وپنجاه 
میلیون ریال

صرفاً اشخاص حقیقی-1
1395براي سنوات قبل از سال-2
عدم در دسترس بودن اسناد ومدارك-3
یا درگاه )pos(تراکنش هاي واریزي از طریق-4

.پرداخت نباشدالکترونیکی 

تراکنش هاي 
کمتر از 

میلیون  150
ریال



برايمؤديفعالیتموضوعخصوصدرابهامموارددروشودپرهیزمستنداتوجودبدونمؤديشغلتعیینگمانوحدساز-11
نوعتشخیصدرائنقروشواهدازاستفادهبرعالوهاستموظفرسیدگیگروهفعالیت،نوعصحیحتشخیصمنظوربهوراستی آزمایی

ستندسازيمورهگیريآنحسابطرفباانطباقحتی المقدوروردیابیطریقازرابانکیتراکنش هايازنمونه ايمؤدي،فعالیت
.نمایند

11بند 

نکات مهم در تعیین شغل 
مودیان فاقد پرونده داراي 

تراکنش بانکی وموضوع 
فعالیت مودیان داراي 

پرونده

تپرهیز از حدس وگمان تعیین شغل مودي بدون وجود مستندا

استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مودي

ریق ردیابی رهگیري ومستند سازي نمونه اي از تراکنش هاي بانکی ازط
و انطباق با طرف حساب آن

شرایط تعیین
شغل وفعالیت



:بانکیتراکنش هايبهرسیدگیدرتوجهقابلنکاتسایر
فعالیتوجودؤیدممی تواندامراینوبودهپولیاطالعاتقالبدربانکیتراکنش هايبهمربوطواصلهاطالعاتاینکهبهتوجهبا-12

اقالمکلیهکهداشتنظردرمی بایستبنابرایننمی باشدیکسانمؤدیانپولیفعالیت هايبامالیفعالیت هايمیزانلزوماًلکنباشدمالی
مدامرواقعیتومؤدیانفعالیتماهیتبهتوجهبامی بایستامراینونبودهدرآمدوجودبردلیلیمؤدیانبانکیحساب هايبهوارده

.گیردقراررسیدگیگروهنظر

12بند 

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

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

اطالعات  
درقالبیواصله بانک

فعالیتهاي 
مالی وپولی

لزومًا میزان فعالیت هاي مالی با فعالیت هاي
.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


اینکهازاعماشدبگرفتهقرارمالیاتیاموراداراتاختیاردرقبلیحسابرسی هايدرارسالیبانکیتراکنش هاينحوهربهچنانچه-13
قبلیرسیدگی هايدریاشدهدرجمستقیممالیات هايقانون229و97موادموضوعمجلس هايصورتدرمربوطهحساب هايشماره
کهموارديردهمچنینوباشدشدهثبتمؤديقانونیدفاتردربانکیحساب هايگردشیاشدهارائهمؤديتوسطآنمداركواسناد

حساب هايیاتراکنش هامجددحسابرسیباشند،داشتهاطالعمربوطهحساب هايگردشازقبلیرسیدگی هايدرمالیاتیامورادارات
.داشتنخواهدموضوعیتمذکوربانکی

13بند 

مواردي که 
حسابرسی مجدد 

ورسیدگی به 
ت تراکنش موضوعی
.نخواهد داشت

شماره حساب در 
صورتمجلس موضوع 

م درج .م.ق229و97ماده
.شده باشد

ي گردش حساب در دفاتر مود
.ثبت شده باشد

هاي  اداره امور مالیاتی دررسیدگی
قبلی از گردش حساب اطالع

.داشته باشد

وسط در رسیدگیهاي قبلی ت
.مؤدي ارائه شده باشد

موارد عدم نیاز 
به حسابرسی 

یتراکنش بانک



14بند

ذیرش درپمورد ابهام درصورتی که بخشی از اطالعات ومدارك واصله یا بدست آمده -14
کمیتهبه قبول یا رد مداركدر اتخاذ تصمیم آنها از سوي گروه رسیدگی قرارگیرد 

دگی خواهد موضوع بند یک این بخشنامه واگذار می شود ونظر کمیته مالك عمل گروه رسی
.بود

نحوه بررسی 
اطالعات مبهم



15بند

رسیدگی همزمان

درسیدگی به عملکر

رسیدگی به ارزش 
افزوده

تکلیف  
رسیدگی 
همزمان

قانونوبچارچدررسیدگیبرعالوهواصله،بانکیهايتراکنشاطالعاتبهکنندهرسیدگیگروه-15
برمالیاتنظامردنامثبتهايفراخوانرعایتباموظفندمتعلقه،وجرایممالیاتومطالبهمستقیممالیاتهاي

ملعبهراالزمهايرسیدگیهمزمانصورتبهافزوده،ارزشبرمالیاتقانونودرچارچوبافزودهارزش
.نماینداقدامنیزمتعلقهوعوارضمالیاتمطالبهبهنسبتمقرراتبرابرموردوحسبآورده



16بند

درصورت عدم ارائه 
اسناد ومدارك در 
خصوص حسابهاي 

بانکی توسط اشخاص 
حقیقی

کشف تهیه گزارش در قالب دستورالعمل
معامالت وعملیات مشکوك وشیوه

گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی

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

م تکلیف تنظی
ی  گزارش پولشوی

در صورت عدم 
ارائه مدارك

دربانکیحساب هايبهنسبتقرائن،ودالیلیاومستندازاعماطالعاتیهیچ گونهحقیقیاشخاصکهصورتیدر-16
عملیاتومعامالتکشفدستورالعملقالبدراقداماتانجامضمنرسیدگیگروهندهند،قراررسیدگیگروهاختیار

قالبدرمستقیممالیات هايقانون93مادهمقرراتحسبمی بایستمالیاتیامورسازماندرگزارش دهیشیوهومشکوك
جرایمومتعلقهمالیاتمطالبهبهنسبت»قانوناینفصل هايسایردرمذکورمواردازغیردیگرعناوینیامشاغلبهاشتغال«

نمایداقداممربوطه



17بند

اسب با  تعیین درآمد مشمول مالیات با استفاده از ضرایب مالیاتی متن
فعالیت مودي ومرتبط با سال مالیاتی مؤدي

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

نحوه بررسی 
درآمد کتمان  

شده

بخشنامه،اینمفادرعایتباواصلهبانکیتراکنش هايبررسیباکهصورتیدرآنازقبلو1397سالعملکردبراي-17
مؤديفعالیتبامتناسبمالیاتیضرایبازمالیاتمشمولدرآمدتعیینبرايباشد،متصورمؤديبرايشده ايکتماندرآمد

مصوبمستقیممالیات هايقانون)154(مادهموضوعمالیاتیضرایبدفترچهدرمندرجمربوطمالیاتیسالبهمرتبطو
سالبضرایدفترچهدرمذکورمشمولدرآمدتعیینبرايکهصورتیدراستبدیهی.شوداستفادهآن1380/11/27

اجرايدر.پذیردصورتالزماقداممذکورقانون)154(ماده)3(تبصرهطریقازباشد،نشدهتعیینضریبیمربوطعملکرد
مطالبهقابلمقرراتحسبشدهکتماندرآمدهايازمستقیممالیات هايقانون192مادهموضوعجریمهبنداینمقررات
.می باشد



خوداظهاريهنگفرارتقايمنظوربهاعتماداصلرعایتومالیاتیمؤدیانباتعاملبرمبنیسازماناصولیسیاست هايراستايدر-18
فرآینددراتیمالیاموراداراتکلیهنمی باشد،اشخاصدرآمدمؤیدفی نفسهبانکیحساب هاياطالعاتاینکهبهتوجهباومالیاتی

مهلتمالیاتی،مؤدیانتوسطالزمتوضیحاتارائهومداركواسنادجمع آوريبرايمشکوكبانکیتراکنش هايمالیاتیحسابرسی
مشمولدرآمدتعیینبرايمداركواسنادمهمترینازیکیبنداینمفاداجرايدراستبدیهی.بگیرندنظردررانیازموردوکافی

ماهیتخودمکتوباظهاردرمؤديکهموارديدربنابراینمی باشدبانکیتراکنش هايخصوصدرمؤدیانمکتوباظهاراتمالیات،
اظهاراتبرخالفدالمثبته ايمداركواسنادکهصورتیدرنماید،اعالمراآنازقبلو1397سالبانکیتراکنش هايازیکهر

برداله ايمثبتمداركواسنادمتعاقباًچنانچه.می گیردقرارمالیاتیاموراداراترسیدگیمبنايومالكنیاید،دستبهمؤدي
متعلقهرایمجومالیاتمطالبهمالكمداركواسناداینوآیددستبهمی باشد،وياظهاراتبرخالفکهمؤدياقتصاديفعالیت هاي

.نیستبخشودگیقابلآنمالیاتیجرایممستقیممالیات هايقانون191مادهمفادبهعنایتباگیرد،قرارمقرراترعایتبا

18بند 

ش چنانچه مؤدي در اظهار مکتوب خود، ماهیت هریک از تراکن
و قبل از آن را اعالم  نماید و اسنادي خالف  97هاي سال

.اظهارات وي موجود نباشد، اظهارات وي مورد تأیید است

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

.اسناد ومدارك به دست آمده تعیین می گردد

نحوه قبول 
اظهارات  

مودي



19بند

ارائه تصویر  
گزارش به 

مؤدي

بعدي،اصالحیه هايو1366ماهاسفندمصوبمستقیممالیات هايقانون237مادهمقرراتاجرايدر-19
تصویر،مالیاتمحاسبهیاتشخیصنحوهخصوصدرمؤدياستعالمصورتدرموظفندمالیاتیامورادارات

ونمایدتسلیممؤديبهرااستگرفتهقرارتشخیصبزرگصدورمبنايکهگزارشیجزئیاتونهاییگزارش
بند،نایدرمذکورمقرراتازمالكاتخاذباهمچنین.بدهنداوبهبخواهدخصوصایندرتوضیحیهرگونه
مبنايبانکیايتراکنش هتصویریافشردهلوحمؤدي،کتبیدرخواستصورتدرمکلفندمالیاتیامورادارات
مقرراتوقوانیننقضوموازینرعایتعدممنزلهبهبنداینمفادرعایتعدم.دهندتحویلويبهرامحاسبه

.می شودمحسوباداريتخلفوبوده



حساببهواریزيوجوهاستمدعیحسابصاحبحقوقییاحقیقیشخصکهموارديدر-20
نمایندهایکارگزاریاکارحق العملعنوانبهويکهبودهدیگرياشخاصیاشخصبهمربوطوي

معرفیصورتدروتجارتقانون357مادهمقرراتبهنظرامعانبااست،می نمودهفعالیتآنهابراي
الیاتممشمولدرآمدمحاسبهرسیدگی کننده،مأمورانتوسطامرایناحرازوکاالاصلیصاحبان

انجامریافتیدحق العملمبلغمبنايبرصرفاً)نمایندهیاکارگزارکار،حق العمل(حسابصاحببراي
جهتیاتیمالامورمدیرکلدستورحسبمذکورتراکنش هايبهمربوطاطالعاتراستاایندر.گیرد

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

ازبسیاريداردامکانکاريحق العملوداللیفعالیت هايواتومبیلنمایشگاه هايامالك،
دربایدموردنایکهباشدمؤديکاروکسبفعالیت هايومعاملهطرفینبهمربوطبانکیواریزي هاي

20بند .گیردقرارتوجهموردحسابرسی

نحوه  
رسیدگی به 
حق العمل 

..کاري و



20بند

نحوه رسیدگی در مواردي
که شخص حقیقی یا  

حقوقی صاحب حساب  
مدعی بوده  وجوه واریزي

به حساب وي مربوط به
ي  شخص یا اشخاص دیگر

ق حبوده که وي به عنوان 
ا  یکارگزاریا العمل کار

ت  براي آنها فعالینماینده
:می نموده است

کننده، درصورت  معرفی صاحبان اصلی کاال واحراز این امر توسط مأموران رسیدگی
.صرفاً برمبناي 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 امالك، نمایشگاههاي اتومبیل  
اي بانکی  وفعالیتهاي داللی وحق العمل کاري به این موضوع که بسیاري از واریزي ه
ت توجه  مربوط به طرفین معامله وفعالیت هاي کسب وکار مؤدي می باشد می بایس

.نمود

نحوه رسیدگی
به حق العمل 

..کاري و



21بند

مؤدیان ی اداره کل امور مالیاتی ذیصالح براي رسیدگی به تراکنش هاي 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 مواردي که مودي در ادارات کل امور مالیاتی. خواهد بود

اتی ذي داراي پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالی
ر مالیاتی  صالح اختالف باشد، معاونت درآمدهاي مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امو

.ذیصالح اقدام خواهد نمود

اداره کل 
ذیصالح براي  

رسیدگی 
مودیان فاقد  

پرونده



22بند

هاومهبخشناوافزودهارزشبرمالیاتومستقیممالیاتهايقانونمفادکاملرعایت-22
مالیاتیدادرسیمراجعومالیاتیمأمورانبرايمالیاتیرسیدگیدرصادرههايدستورالعمل

بخشنامهنایاجرايدررسیدگیگزارشهمچنین.باشدمیموردتأکیدبخشنامهایناجرايدر
.رددگتنظیمفوقیکبندموضوعکمیتهدقیقومستمرمستقیم،نظارتتحت

الزام رعایت 
مفاد قوانین  

ومقررات



23بند

وفنیحقوقیمعاونتدرخواستحسباستموظفمالیاتیهايفناوريمعاونت-23
درالیاتیمامورکلاداراتاقدامات،نتیجهوپیگیرينظارتبرايالزمترتیباتمالیاتی،

.نمایدراهمفسیستمیبصورترابخشنامهایناجرايدربانکیهايتراکنشبهرسیدگی

ارائه گزارشات به
صورت سیستمی  
توسط معاونت 
یفناوریهاي مالیات



24بند

1396/02/24مورخ200/96/505شمارههايدستورالعملجایگزینبخشنامهاین-24
تراکنشهايپروندهکلیهخصوصدرآنمفادوگردیده1396/10/2مورخ200/96/525و

.استجاريمالیاتیدادرسیورسیدگیمراحلدرمطرحبانکیهاي

بخشنامه  
جایگزین  

دستورالعمل  
هاي قبلی



25بند

دادستانیوبودهربطذيمالیاتیامورکلمدیرانبابخشنامهایناجرايحسنمسئولیت-25
.داشتواهندخنظارتآنبراجرايوپولشوییفرارمالیاتیبامبارزهدفترومالیاتیانتظامی

مسئولیت حسن
اجراي بخشنامه



)1(فرم



)1(فرم



)2(فرم



)2(فرم



مالیوپولیاطالعاتبابرخوردشیوهاصولیودقیقشناخت
مامورانآشنایینیازمند)بانکیهايتراکنشجملهاز(واصله

ینابهبخشایندرکهاستدیگريقانونیمقدماتبامالیاتی
:ازعبارتنداصولومقرراتاین.شدخواهدپرداختهموارد

تجارتقانون
مستقیمهايمالیاتقانون
12و2و1شمارهحسابدارياستانداردهاي



موادي از قانون تجارت  

ون۳ماده تجارتقان

ھاآنازیکییامتعاملینبودنتاجراعتباربهذیلمعامالت
:می شودمحسوبتجارتی

.بانکھاوصرافانوکسبهوتجاربینمعامالتکلیه
خودتجارتیحوائجبرایتاجرغیریاتاجرکهمعامالتیکلیه

.می نماید
راموبرایتاجرشاگردیاخدمهیااجزاءکهمعامالتیکلیه

.می نمایدخوداربابتجارتی
.تجارتیھایشرکتمعامالتکلیه



موادي از قانون تجارت  

ون۵ماده تجارتقان

تثاباینکهمگراستمحسوبتجارتیتجارمعامالتکلیه
.نیستتجارتیاموربهمربوطمعاملهشود



موادي از قانون تجارت  

ون۱۲۹ماده تجارتقان

کهھاییشرکت وموسساتچنینھموشرکتعاملمدیرومدیرهھیاتاعضاء
مدیریامدیرهھیاتیا عضوشریکشرکتعاملمدیریاومدیرهھیاتاعضای

ایشرکتباکهمعامالتیدرمدیرهھیاتاجازهبدوننمی توانندباشندآنھاعامل
یاوواقعمعاملهطرفمستقیمیا غیرمستقیمطوربهمی شودشرکتحساببه

ازراشرکتبازرساستمکلفمدیرهھیاتنیزاجازهصورتدروشوندسھیم
اولینبهراآنگزارشونمایدمطلعشده بالفاصلهدادهآناجازهکهمعامله ای

گزارشضمناستمکلفنیزبازرسوبدھدسھامصاحبانعادیعمومیمجمع
مجمعھمانبهمعامله ایچنیندربارهراخودنظرجزئیات معاملهحاویخاصی
دیرهمھیاتجلسهدرمعاملهدرذینفععاملمدیریامدیرهھیاتعضو.کندتقدیم

حقدرمذکورمعاملهبهنسبتتصمیماخذھنگامعادیعمومیدر مجمعنیزو
.داشتنخواھدرای



موادي از قانون تجارت  

ون۱۳۰ماده تجارتقان

توسطکهآنولوحالھردر۱۲۹مادهدرمذکورمعامالت
معتبرثالثاشخاصمقابلدرنشودتصویبعادیمجمع
آندرثالثشخصکهتقلبوموارد تدلیسدرمگراست

بهمعاملهانجاماثربرکهصورتیدر.باشدکردهشرکت
برخسارتجبرانباشدآمدهواردخسارتیشرکت

مدیرانیوذینفعمدیرانیاعاملمدیرومدیرهعھده ھیات
متضامناً آنھاھمگیکهداده اندرامعاملهآناجازهکهاست

.شرکت می باشندبهواردهخسارتجبرانمسئول



موادي از قانون تجارت  

ون۱۳۱ماده تجارتقان

مدیرهھیاتاجازهبدونقانوناین۱۲۹مادهدرمذکورمعامالتکهصورتیدر
نآنکندتصویبراشرکت آنھاعادیعمومیمجمعھرگاهباشدگرفتهصورت

ادانعقتاریخازسالسهتامی تواندشرکتوبودخواھدابطالقابلمعامالت
اریختازسالسهتاگرفته باشدانجاممخفیانهمعاملهکهصورتیدرومعامله
ھردرلیکن.کنددرخواستصالحیتداردادگاهازرامعاملهبطالنآنکشف

یباقشرکتمقابلذینفع درعاملمدیریاومدیرانومدیرمسئولیتحال
عادیعمومیمجمعبامعاملهبطالندرخواستبهتصمیم.بودخواھد

رعایتعدمبربازرس مشعرگزارشاستماعازپسکهاستسھامصاحبان
مدیریامدیر.دادخواھدرایموردایندرمعاملهانجامجھتالزمتشریفات

عمومیمجمع.نخواھد داشترایدرشرکتحقمعاملهدرذینفععامل
خواھدتشکیلشرکتبازرسیامدیرهھیاتدعوتبهمادهایندرمذکور

.شد



موادي از قانون تجارت  

ون۱۳۲ماده تجارتقان

حقوقیاشخاصاستثناءبهمدیرهھیاتاعضاءوشرکتعاملمدیر
و شرکتنمایندتحصیلشرکتازاعتباریاوامھیچگونهندارندحق

خودیبهعملیاتاینگونه.کندتعھدیاتضمینراآناندیوننمی تواند
اعتباریومالیھایشرکت وبانک ھامورددر.استباطلخود

وعادیشرایطوقیودتحتکهآنشرطبهمادهایندرمعامالت مذکور
شاملمادهایندرمذکورممنوعیت.بودخواھدمعتبرگیردانجامجاری

درمدیرهھیاتعضوحقوقیشخصنمایندگیکه بهنیزاشخاصی
پدروھمسرشاملچنینھمومی کنندشرکتمدیرهھیاتجلسات

ایندرمذکوراشخاصخواھروبرادرواوالد اوالدواوالدواجدادومادرو
.می باشدماده



موادي از قانون تجارت  

ون۱۳۳ماده تجارتقان

معامالتنظیرمعامالتینمی توانندعاملمدیرومدیران
انجامباشدشرکتعملیاتبارقابتمتضمنکهشرکت

اوتخلفوکندتخلفمادهایناز مقرراتکهمدیریھر.دھند
.بودخواھدآنجبرانمسئولگرددشرکتضررموجب
یا تقویتخسارتورودازاستاعممادهایندرضررازمنظور

.منفعت



موادي از قانون تجارت  

ون۱۳۵ماده تجارتقان

مقابلدرشرکتعاملمدیرومدیراناقداماتواعمالکلیه
عدمعذربهنمی توانواستمعتبرونافذثالثاشخاص

اقداماتواعمالآنھاانتخابطرزبهتشریفات مربوطاجرای
.دانستمعتبرغیرراآنان



قانون مالیات هاي مستقیم

م.م.ق95مادهاجرایینامهآیین1مادهازبخشی
:94ماهتیراصالحی

یادستی(استمستنداتیازعبارت:حسابمدارک
چندیایکوقونبیانگرکه)الکترونیکی-مکانیزه(ماشینی

اسنادوبودهمحاسباتییامالیرویدادیافعالیت
.ددگرمیتحریروتنظیمآنھامبنایبردفاتریاحسابداری



قانون مالیات هاي مستقیم

واقتصادیفعالیتھایشفافیتمنظوربه:مكرر169ماده
تیھویاطالعاتپایگاهمالیاتیتاطالعایکپارچهنظاماستقرار

اطالعاتنظیرمواردیشاملمالیاتیمؤدیانداراییوعملکردی
اشخاصملکیوایسرمایهمعامالتیاعتباریوپولیمالی

میایجادکشورمالیاتیامورسازماندرحقوقیوحقیقی
.شود

:اشخاصسرمایه ایواعتباریوپولیمالی،اطالعاتـپبند
اوراق بھادارسایروسھامانتقالونقل)مالیدوره(ساالنهگردشجمعـ1
بانکیحسابھایانواع)مالیدوره(ساالنهماندهوگردشجمعـ2
آنھاسودوسپرده ھاانواع)مالیدوره(ساالنهماندهوگردشجمعـ3
لیهکھمچنینوعقودکلیهقالبدرریالیوارزیازاعمبانکیتسھیالتـ4

و ھاضمانتاسنادی،اعتبارتنزیلواسنادیاعتبارگشایشازاعمتعھدات
آننظایر



الزامات حسابداري و قانونی

تجارتقانونموضوعتجاريمعامالتبهکهکسانیوتجاروکلیههاشرکت
فاترددرخودپولیومالیهايرویدادشناساییوثبتدرمکلفنددارنداشتغال
درقبولموردهايرویهوحسابداريشدهپذیرفتههاياستانداردقانونی

رااساسیمالیهايصورتارایهوپولیومالیهايرویدادثبتوشناسایی
.نمایندرعایت

ازیاساسمالیهايصورتبررسی،مشکوكبانکیهايتراکنشبهرسیدگیدر
.ستالزامیمشکوكهايتراکنشمحتويبانکیهايحسابماندهمطابقتلحاظ
استانداردجملهازحسابداريهاياستانداردمطابقتوبررسیراستاایندر

فرایندمیتوانداساسیمالیهايصورتارایهوتهیهدر12و2و1شماره
.نمایدتسهیلراحسابرسی
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واحدهکنندادارهارکانسایریامدیرههیاتبامالیصورتهايتهیهمسئولیت
استتجاري

واحدنقديجریانهايومالیعملکردمالی،وضعیتبایدمالیصورتهاي
مناسباعمالشرایط،تمامدرتقریبا.کندارائهمطلوبنحوبهراتجاري
صورتدراضافیاطالعاتافشايباهمراهحسابدارياستانداردهايالزامات

.شودمیمطلوبنحوبهمالیصورتهايارائهبهمنجرلزوم،
همجموعیکدرآنهمراهکهاطالعاتیسایرازوضوحبهبایدمالیصورتهاي

مالیصورتهاياجزايازیکهر.باشدمتمایزوتشخیصقابلیابدمیانتشار
.شودمشخصوضوحبهباید
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 بلغمبه نسبت قضاوت درمي تواندنقدوجوهجريان به مربوط تاريخي اطالعات،
ن استفاده كنندگابه آتي نقدوجوهجريانھاي تحقق ازاطمینان میزان وزمان 
وتجاريواحدسودآوري بین ارتباط چگونگي بیانگرمزبور،اطالعات .كندكمك 
تحصیلسودكیفیت مشخص كننده درنتیجه ونقدوجهايجادجھت آن توان 
دقت میزان كنترل جھت مي تواندھمچنین.استتجاري واحدتوسط شده 

وتجاري واحدفعالیتھاي بین رابطه وشودواقع مفیدگذشته ارزيابیھاي 
.دھدنشان راآن پرداختھاي ودريافتھا

 طي نقدوجهجريانھاي درباره رااطالعاتي نقدوجوهجريان صورت اگرچه
جريانھاي ارزيابي جھت لیكن مي كند،ارائه گزارش موردمالي دوره 
دنقوجهجريانھاي ارزيابي براي لحاظ بدين .نمي كنـدكفايت نقـدوجـهآتي 
ومالي عملكردصورتھاي باتوأم بايدمعموالً نقدوجوهجريان صورت ،آتي

.گیردقراراستفاده موردترازنامه 

 عملكردعملیاتي جنبه مقايسه قابلیت نقدوجوهجريان صورت ارائـه
.مي دھدافزايش رامختلف تجاري واحدھاي مالي 
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وبانكھانزدديداري سپرده ھاي ونقدموجودي ازاست عبارت :نقد وجه
سرمايه گذاري سپرده ھاي شامل (ارزي وريالي ازاعممالي مؤسسات 
لي قباطالع بدون كه برداشتھايي اضافه كسربه )سررسیدبدون كوتاه مدت 

.مي گیردقرارمطالبه مورد

 ازناشينقدوجهمبلـغ دركاھش يـاافزايش ازاست عبارت :نقد وجهجريـان
واحـدحقوقي شخصیت ازمستقل حقوقي ياحقیقي اشخاص بامعامالت 

.رويدادھاسايـرازناشيوتجـاري 

 تحت دوره طي نقدي جريانھاي كننده منعكس بايدنقدوجوهجريان صورت
:باشدزيراصلي سرفصلھاي 

،عملیاتيفعالیتھاي ـ
،ماليتأمین بابت پرداختي سودوسرمايه گذاريھابازده ـ
درآمد،برمالیات ـ
و،سرمايه گذاريفعالیتھاي ـ
.ماليتأمین فعالیتھاي ـ
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 تجاري واحدعملیاتي درآمدمولداصلي فعالیتھاي ازعبارت عملیاتي فعالیتھاي
واست خدمات ارائـه وكاالفروش وتولیدمتضمن مزبورفعالیتھاي .است

ودسدرصورت عملیاتي زيان ياسودتعیین درآن بامرتبط درآمدھاي وھزينه ھا
فعالیتھاي ازناشينقدي جريانھاي ازمثالھايي .مي شودمنظورزيان و

:استزيرشرح به عملیاتي 

.خدماتارائـه وكاالفروش ازحاصلنقدي دريافتھاي .الف 
سايروكارمزد،حق الزحمهامتیاز،حق ازحاصلنقدي دريافتھاي .ب

.عملیاتيدرآمدھاي 
.خدماتوكاالفروشندگان به نقدي پرداختھاي .ج
.آنھاجانب ازياتجاري واحدكاركنان به نقدي پرداختھاي .د
،خساراتبیمه ھا،حق بابت بیمه شركت يك نقدي پرداختھاي ودريافتھا.ھ

.بیمه ايپرداختھاي سايرومستمريھا
وتجاري اھداف باشده منعقدقراردادھاي بامرتبط پرداختھاي ودريافتھا.و

.عملیاتي
سازماندھي ھزينه وكاركنان خدمت پايان مزاياي بابت نقدي پرداختھاي .ز

.مجدد
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:استزیرمواردشاملوابستهاشخاص۱۲شمارهحسابرسیاستانداردطبق

رفطازغیرمستقیمیامستقیمبه طورحقیقیوحقوقیاشخاصکلیه)الف
واحدھایطرفازاینکهیاکنندکنترلراتجاریواحدھایبتوانندواسطه ھا

واحدھایدرنفوذمعنایبهکنترلاینھمچنین.باشدداشتهکنترلتجاری
.ھستھمتجاری

.باشدتجاریواحدآنوابستهتجاریواحد)ب
.باشدداشتهوجودتجاریدرواحداشخاصآنخاصمشارکت)ج
.باشدتجاریواحدفرعییاتجاریواحداصلیمدیراناز)د
.باشددیاالفبنددر شدهاشارهاشخاصنزدیکخویشاوند)ه
تحتیاومی شودکنترل“ه”یا“د”دربندھایشدهاشاره اشخاصتوسط)و

رأیحقازایفراوانسھماینکهیاوباشدآنانفراواننفوذیامشترککنترل
.باشدایشاناختیاردرراشرکتدرغیرمستقیمیامستقیمبه طورآن

بهتهوابساشخاصکارکنانخاصبازنشستگانیاوتجاریواحدبازنشستگان)ز
.باشندتجاریواحدھایو
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وابستهاشخاصبامعاملهعلل

ازبسیاریبخشیاطمینانوسھولتبه منظورتجاریواحدھای
خودتجاریواحدھایازوابستهاشخاصباراخودمعامالتیاومشارکت ھا

ربمواقعازبسیاریدرمی تواندوابستهاشخاصبارابطه.می دھندانجام
تأثیرتجاریواحدھایمالیانعطاف پذیریومالیعملکردمالی،وضعیت
درال،مثبرای.باشدداشتهشرکت ھاسایربامعاملهبامقایسهدرمثبت تر

نفراوانفوذیامشترککنترلداشتن،باتجاریواحد،مواقعازبسیاری
لیوبگذاردتأثیردیگرواحدھایعملیاتیومالیسیاست ھایبرمی تواند

.استکمترمالیاتیاوبھترباقیمتمعاملهانجامرایج ترمورد
نفوذدلیلبهکهگردد،سببوابستهاشخاصبارابطهوجودھمچنین

مدتدرازدراستممکنکهاموریبهپرداختناز،دیگرطرفقابل مالحظه
.کننددوریباشدنداشتهباالییسوددھی
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وابستهاشخاصبامعامالتوروابطماھیت

عادیعملیاتدروابستهاشخاصبامعامالتازبسیاریاینکهدلیلبه
بروزواشخاصاینتحریفامکانشود،میانجامتجاریواحدخود
عنوانبه.باالستمالیصورت ھایدرآن ھاماھیتافشایدرخطا
:استزیرمواردشاملتحریفازھایینمونهمثال

جاریتواحدبرایبودنموثرومفیددلیلبهوابستهاشخاصباعملیات
صورتروابطوساختارھاازپیچیدهوگستردهحوزهدراستممکن
اشخاصبامعامالتدرپیچیدگیافزایشموجبخودامراینوگیرد،

.شودوابسته
صحتتشخیصدراستممکنحسابرسیاطالعاتیسیستم ھای

ردچاآنوابستهاشخاصوتجاریواحدبینحسابھایماندهومعامالت
.نباشداثربخشیاوشونداشتباه

امانجبازارعادیشرایطتحتاستممکنوابستهاشخاصبامعامالت
استممکنوابستهاشخاصبامعامالتازبرخیمثال،براینشود،

.شودپرداختبعدھاوگیردصورتوجھیھیچدریافتبدون
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باآنانجامصورتدرکهرامعامالتیازنمونه ھایی
:گرددافشابایدوابستهاشخاص

کاالفروشیاخرید)الف
غیرجاریدارایی ھایفروشیاخرید)ب
غیرجاریدارایی ھایفروشیاخرید)ج
ھااجاره)د
توسعهوتحقیقھایپروژهانتقال)ه
امتیازحققراردادازناشیانتقاالت)و
مدتبلندومدتکوتاهازاعممالیمنابعتأمین)ز
وثیقه ھاوھاتضمینتأمین)ح
واحدتوسطیاتجاریواحدطرفازبدھی ھاتسویه)ط

دیگرشخصطرفازتجاری
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استاندارد،ایرانحسابرسی۱۲استانداردکلی،طوربه
این.می کندبیانراوابستهاشخاصاطالعاتافشای

:باشدزیرمواردشاملبایدافشا

تهوابساشخاصبهپرداختنیمبالغومعامالتمبلغ)الف
.مشخصطبقاتتفکیکبهآنانازدریافتنیمبالغو

سودنرخوتسویهنحوهمعامله،درمانده حساب ھا)ب
.تضمین شده

بهمربوطومشکوک الوصولکهمطالباتیجزئیات)ج
ھستندمانده حساب ھا

کهمشکوک الوصولوشدهسوختمطالباتھزینه)د
.می گیردصورتوابستهاشخاصبامعامالتانجامطی



)پایان(
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