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 امًر مالياتي شُر ي استان تُران  مخاطبيه/ريىفعان

 ادارات کل امًر مالياتي

 وحًٌ بررسي  ي  رسيذگي بٍ تراکىش َاي باوکي مشکًک مًضًع

ثبًٌي ٍاغلِ ٍ ثِ هٌظَض ايجبز ٍحست ضٍيِ اجطايي، هوطض ّبی ًظط ثِ سَاالت هغطٍحِ زض ذػَظ ًحَُ ػول زض هَضز اعالػبت تطاًٌص

 اهَض هبلیبتي زض اسطع ٍهت ثِ ضطح ظيط اهسام ًوبيٌس: ازاضات ًلزاضز هي

زض ّط ازاضُ ًل هتٌبست ثب حجن اعالػبت زضيبكتي يي يب چٌس گطٍُ ضسیسگي ٍيژُ ظيط ًظط يٌي اظ ضؤسبی اهَض هبلیبتي ًِ زض اهط حسبثطسي 

بلیبتي هصًَض ثِ ّوطاُ ضًٍَضتي اظ احٌبم غبزضُ ثطای هبلیبتي زاضای تجحط، زاًص ٍ تجطثِ ًبكي ثبضس تطٌیل ضسُ ٍ هطرػبت هأهَضيي ه

-ّبی ثبًٌي ٍاغلِ ثِ تطتیجي ًِ زض ايي زستَضالؼول تؼییي هيايطبى ثِ زكتط كٌي ٍ حسبثطسي اػالم ضَز. ضسیسگي ثِ اعالػبت تطاًٌص

ّبی ضسیسگي هصًَض غَضت ذَاّس گطٍُّبی هستوین، تَسظ گطٍُ يب هبًَى هبلیبت 719آيیي ًبهِ اجطايي هبزُ  79ضَز، زض اجطای هبزُ 

 پصيطكت. 

ّبی ثبًٌي هَظلٌس اعالػبت زضيبكتي ضا ثِ غَضت هتوطًع ثِ ازاضات اعالػبت ٍ اهَض هبلیبتي پس اظ زضيبكت اعالػبت تطاًٌص ازاضات ًل

 هسام  ًوبيٌس:ذسهبت هبلیبتي اضسبل ٍ ازاضات هصًَض ثب تَجِ ثِ ضطح ٍظبيق اثالؽ ضسُ ثِ هیس كَضيت ثِ ضطح ظيط ا

ّبی ثبًٌي ٍاغلِ، هتؼلن ثِ اضربظ حوَهي ٍ يب اضربظ حویوي ًِ زاضای يي پطًٍسُ زض ًظبم هبلیبتي ّستٌس، ثبضس، چٌبًچِ تطاًٌص1-

ّبی ثبًٌي، حست زستَض هسيطًل اهَض هبلیبتي، هي ثبيستي ثالكبغلِ ٍ حساًخط ظطف هست پٌج ضٍظ ًبضی پس اظ زضيبكت اعالػبت تطاًٌص

 اعالػبت زض اذتیبض گطٍُ ضسیسگي ٍيژُ هطاض گیطز.ايي 

ّبی ثبًٌي ٍاغلِ، هتؼلن ثِ ضرع حویوي ثَزُ ًِ زاضای ثیص اظ يي پطًٍسُ زض ًظبم هبلیبتي هي ثبضس، حساًخط ظطف چٌبًچِ تطاًٌص-2

اذص تَضیحبت ًتجي ايطبى  ّبی ثبًٌي، ثب زػَت ًتجي اظ غبحت يب غبحجبى حسبة، ضويهست زٍ ّلتِ پس اظ زضيبكت اعالػبت تطاًٌص

ّبی هبلیبتي ٍی، ًسجت ثِ اًجبم تحویوبت الظم اهسام ٍ ثب تٌظین كطم ّبی ثبًٌي ٍاغلِ ٍ اضتجبط آًْب ثب ّط يي اظ پطًٍسُزض اضتجبط ثب تطاًٌص

اذتیبض گطٍُ ضسیسگي  ضوبضُ يي پیَست ًِ ثِ اهضبی عطكیي ضسیسُ ثبضس، حست زستَض هسيطًل اهَض هبلیبتي هي ثبيستي ايي اعالػبت زض

ٍيژُ هطاض گیطز. چٌبًچِ زض اجطای ايي ثٌس هإزی اظ اهضبی كطم ضوبضُ يي استٌٌبف ًوَز، يب حساًخط ظطف هست پٌج ضٍظ اظ تبضيد اثالؽ 



بضُ يي هیس ٍ زػَت ًبهِ، ثِ ازاضُ اهَض هبلیبتي هطاجؼِ ًٌوَز ٍ يب ثِ ّط زلیلي اهٌبى زستطسي ثِ هإزی كطاّن ًطس، هطاتت زض هتي كطم ضو

ّبی ثبًٌي ٍاغلِ، حست زستَض ثِ اهضبی هأهَض يب هأهَضيي هبلیبتي شيطثظ ذَاّس ضسیس. سپس پطًٍسُ هتطٌلِ ثِ ضویوِ اعالػبت تطاًٌص

 هسيطًل اهَض هبلیبتي زض اذتیبض گطٍُ ضسیسگي ٍيژُ هطاض گیطز. 

بهس پطًٍسُ زض ًظبم هبلیبتي ًطَض ثبضس، حساًخط ظطف هست زٍ ّبی ثبًٌي ٍاغلِ، هتؼلن ثِ اضربظ حویوي ٍ حوَهي كچٌبًچِ تطاًٌص-3

ّبی ثبًٌي، ًسجت ثِ اًجبم تحویوبت الظم ٍ ثب زػَت غبحت يب غبحجبى حسبة ًسجت ثِ تؼییي ّلتِ پس اظ زضيبكت اعالػبت تطاًٌص

ًبم ٍتطٌیل پطًٍسُ ثطای ثِ حجت ّبی هطثَط ًسجتهَضَع كؼبلیت ايطبى ٍ تٌویل كطم ضوبضُ زٍ پیَست اهسام ٍ هغبثن زستَضالؼول

ّبی ثبًٌي ٍاغلِ، عجن زستَض هسيطًل اهَض هبلیبتي زض اذتیبض گطٍُ اضربظ هصًَضحست هَضز اهسام ضَز. سپس اعالػبت تطاًٌص

ي اظ ضسیسگي ٍيژُ هطاض گیطز.زض غَضتي ًِ ايي اضربظ زض پبسد ثِ زػَت ًتجي ثِ ػول آهسُ اظ عطف ازاضات اعالػبت ٍ ذسهبت هبلیبت

هطاجؼِ حضَضی يب اضسبل پبسد ًتجي ظطف هست پٌج ضٍظًبضی ذَززاضی ًوبيٌس، ازاضات هصًَض هٌللٌس ثب جوغ آٍضی اعالػبت الظم ٍ 

ّبی هستوین ًبم ٍ تطٌیل پطًٍسُ زض هٌجغ هَضَع كػل ضطن اظ ثبة سَم هبًَى هبلیبتتٌظین كطم ضوبضُ زٍ پیَست ، ثسٍاً ًسجت ثِ حجت

ّبی ثبًٌي ضازض اذتیبض گطٍُ ضسیسگي ضربظ اهسام ًوَزُ ٍ سپس حست زستَض هسيطًل اهَض هبلیبتي اعالػبت تطاًٌصثطای ايي هجیل ا

ّبی تٌویلي گطٍُ ضسیسگي ًٌٌسُ هطرع ضَز ًِ تطاًٌص ّبی ثبًٌي ٍاغلِ هطتجظ ثب كؼبلیت ّبی ٍيژُ هطاض زٌّس. چٌبًچِ زض ثطضسي

 هٌجغ تطٌیل پطًٍسُ، هتٌبست ثب اعالػبت تٌویلي ثسست آهسُ ، اغالح ضَز.   اهتػبزی غبحت حسبة ثَزُ است، هي ثبيستي 

ّبی ثبًٌي ٍاغلِ، هتؼلن ثِ ضرع حویوي ثبضس ًِ ذَز ػضَ ّیأت هسيطُ، هسيطػبهل يب ًبضهٌس ضرع زيگطی ثَزُ، چٌبًچِ تطاًٌص-4

ّبی ثبًٌي، ضوي زػَت ًتجي اظ غبحت حسبة ٍ اذص تَضیحبت ًتجي ٍی اعالػبت تطاًٌصحساًخط ظطف هست زٍ ّلتِ پس اظ زضيبكت 

-ّبی ثبًٌي ٍاغلِ هطتجظ ثب كؼبلیتزض ذػَظ هبّیت تطاًٌص ّبی ثبًٌي ٍاغلِ، چٌبًچِ حست اظْبضات هٌتَة غبحت حسبة، تطاًٌص

هطاض گیطز، ثب تٌظین كطم ضوبضُ يي پیَست ًِ ثِ ّبی ضرع زيگطی ثبضس ٍ ايي هَضَع هَضز تأيیس ًتجي ٍ ضسوي ضرع هصًَض ًیع 

ّبی ثبًٌي ٍاغلِ حست زستَض هسيطًل اهَض هبلیبتي زض اذتیبض گطٍُ ضسیسگي ٍيژُ اهضبی عطكیي ضسیسُ است، اعالػبت تطاًٌص

ضرع حبلج هصًَض هطاضذَاّسگطكت ٍ يب ثِ ازاضُ ًل اهَض هبلیبتي شيػالح حست هَضز جْت اهسام هوتضي، اضجبع ضَز. زض غَضتي ًِ 

ّبی ثبًٌي ٍاغلِ، ثبتَجِ ثِ ّبی ثبًٌي ثب كؼبلیت ذَيص ضا تأيیس ًٌوبيس ٍ يب اسبسبً تطاًٌصازػبی غبحت حسبة هجٌي ثط اضتجبط تطاًٌص

كَم الصًط حست هَضز اهسام هوتضي   3ٍ   7ٍ  1اظْبضات هٌتَة غبحت حسبة ثِ ذَز ضرع حویوي تؼلن زاضتِ ثبضس، هغبثن ثٌسّبی 

 ػول آيس.  ثِ

تَاًس ًتیجِ هؼبهالت ٍ ػولیبت هطٌَى ثِ پَلطَيي ثبضس، ثٌب ثطايي ضػبيت ّبی ثبًٌي ٍاغلِ هياظ آًجبيي ًِ تطاًٌص-5

 ٍ اػالم هحطهبًِ گعاضش ثِ هطجغ شيطثظ حست هَضز العاهي ذَاّس ثَز.  دستًرالعمل کشف معامالت ي عمليات مشکًکهلبز

 َاي باوکي ياصلٍ ل ماليات وسبت بٍ  تراکىشوحًٌ رسيذگي ي تعييه درآمذ مشمً

ّبی ثبًٌي ضا اظ ٍاحس شيطثظ تحَيل ٍ حست هوطضات هَاز گطٍُ ضسیسگي ٍيژُ پس اظ زضيبكت حٌن ضسیسگي، پطًٍسُ ٍ اعالػبت تطاًٌص

اسٌبز ٍ هساضى ٍ تْیِ  ّبی هستوین ًسجت ثِ ثطضسي اسٌبز ٍ هساضى ٍ حست هَضز زػَت اظ هإزی جْت اضائِهبًَى هبلیبت 779ٍ  95،97

 غَضتوجلس اضائِ اسٌبز ٍ هساضى اهسام ًوَزُ ٍ هَاضز ظيط ضا زض ثطضسي اسٌبز، هساضى، هطائي ٍ ضَاّس هسًظط هطاض زّس:

 ّبی هرتلق ثبًٌي يي هإزی هي ثبضس ثِ ػٌَاى زضآهس هٌظَض ًرَاّس ضس.ّبيي ًِ هإيس گطزش ٍجَُ ثیي حسبةتطاًٌص      .1

 ثبضس، هبّیتبً ثِ ػٌَاى زضآهس تلوي ًطسُ ٍ ٍاضيعی ثِ حسبة هإزی ًِ هطثَط ثِ زضيبكت ٍام ٍ تسْیالت هيهجبلؾ       .7

 هي ثبيست ثطاثط هوطضات هطثَط آحبض هبلیبتي آًْب هَضز ضسیسگي هطاض گیطز.

ثِ ػٌَاى زضآهس تلوي ًطسُ ٍ هي ٍجَُ زضيبكتي ثبثت تسَيِ توبم يب ثرطي اظ ٍجَُ پطزاذتي هجلي ثِ سبيط اضربظ، هبّیتبً       .3

 ثبيست ثطاثط هوطضات هطثَط آحبض هبلیبتي آًْب هَضز ضسیسگي هطاض گیطز.

زضغَضتي ًِ هإزی زاضای زضآهسّبيي اظ جولِ زضيبكت حوَم، زضآهس اجبضُ ٍيب سبيط هٌبثغ ثبضس، ايي هَاضز هي ثبيست حست       .4

 ي ضَز.هوطضات ٍ زض چبضچَة هٌجغ زضآهسی هطثَط،  ثطضس



ّبی هستوین اضتـبل زاضتِ ثبضس، ٍجَُ ٍاضيعی هطتجظ ثب هبًَى هبلیبت 81ّبی هَضَع هبزُ چٌبًچِ هإزی ثِ يٌي اظ كؼبلیت      .5

 ّبی هصًَض،  اظ سبيط هجبلؾ ٍاضيعی تلٌیي ٍ هغبثن هوطضات هَضَػِ اهسام ضَز.زضآهسّبی ًبضي اظ كؼبلیت

اضربظ، ثٌبثط اظْبضات هٌتَة غبحت حسبة ًبضي اظ زضيبكت سْن االضث، ًصض، ٍهق ٍ حجس  چٌبًچِ ٍجَُ ٍاضيعی ثِ حسبة      .6

 ثبضس، ثطاثط هوطضات هطثَط هَضز ثطضسي هطاض گیطز.  

ّبی هستوین ثػَضت ًطخ هوغَع اظ جولِ كطٍش سْبم ٍ يب كطٍش ٍجَُ ٍاضيعی ًِ هبلیبت آًْب ثطاسبس هوطضات هبًَى هبلیبت      .7

 ت هي ضَز، جساگبًِ هَضز ثطضسي ٍ حست هوطضات هَضَػِ اهسام ضَز.اهالى زضيبك

چٌبًچِ ٍجَُ ٍاضيعی اظ هػبزين ؿیط هطوَل هبلیبت ٍيب زضآهسّبی هؼبف اظ پطزاذت هبلیبت ثبضس،ثبضػبيت هوطضات زض هحبسجبت       .8

 هٌظَض ًرَاّس ضس.

گي ًٌٌسُ، ثِ غَضت هستٌس يب هستسل هطرع ضَز ًِ ٍجَُ ّبی ثِ ػول آهسُ تَسظ گطٍُ ضسیسچٌبًچِ ثط اسبس ثطضسي      .9

ثبضسًِ هجالًزضهحبسجِ هبلیبت آًْبثِ ًحَی ّبی اهتػبزی غبحت حسبة هيّبی اضربظ ًبضي اظ كؼبلیتٍاضيعی ثِ حسبة

 هٌظَضًطسُ ثبضس، هغبثن هوطضات هَضَػِ ًسجت ثِ هغبلجِ هبلیبت اهسام هوتضي ثِ ػول آيس. 

ّبی ثبًٌي ٍی، هبثِ اظايي اػن اظ ًبال يب س اظْبضات غطيح ٍ هٌتَة هإزی، زض هجبل ٍجَُ ٍاضيعی ثِ حسبةچٌبًچِ ثط اسب  .11

ذسهبت تَسظ هإزی اضائِ ًطسُ ٍ يب زض آيٌسُ اضائِ ًطَز، ٍ يب ٍجَُ ٍاضيعی ًبضي اظ هؼبهالت هحبثبتي ثَزُ ٍ يب ثط اسبس اسٌبز ٍ 

ٌطبء ٍجَُ ٍاضيعی هطرع ًطَز، ايي اهط هإيس ٍجَز زضآهس اتلبهي ثطای هإزی  هساضى ثسست آهسُ ٍ تحویوبت غَضت گطكتِ، ه

ّبی هستوین هطوَل هبلیبت ذَاّس ثَز. زض اجطای ايي ثٌس زضيبكت ثَزُ ٍ حست هوطضات كػل ضطن اظ ثبة سَم هبًَى هبلیبت

ضيبكتي ًبضي اظ ذسبضت حست هَضز هي ٍجَّي ًِ ًبضي اظ ججطاى ذسبضت ثَزُ هطوَل هبلیبت زضآهس اتلبهي ًرَاّس ضس. ٍجَُ ز

ثبيستي ثط اسبس هٌطبء ذسبضت هَضز ضسیسگي ٍ اهسام هوتضي هطاض گیطز .زض اجطای ايي ثٌس، هأهَضاى هبلیبتي شيطثظ هي ثبيستي زض 

 .چبضچَة زستَضالؼول ًطق هؼبهالت ٍ ػولیبت هطٌَى ٍ ًحَُ گعاضش زّي ثِ هطاجغ شيػالح، اهسام هوتضي ضا ثِ ػول آٍضًس

ثب هلحَػ ًظط زاضتي هَاضز كَم، سبيط ٍجَُ زضيبكتي هإزی ضا ثب كؼبلیت ضـلي اػالهي تَسظ ٍی هَضز هغبثوت هطاض زازُ ٍ   .11

ّبی زضغَضتي ًِ هإزی زاضای چٌس ٍاحس ضـلي است ثب زضًظط گطكتي اسٌبز ٍ هساضى هخجتِ ٍ ٍاهؼیت اهط، ٍجَُ  ٍاضيعی، ثِ كؼبلیت

ٍ زضآهس هطوَل هبلیبت ٍ هبلیبت هتؼلن ثِ آى كؼبلیت ّب ثطاثطهوطضات هحبسجِ ٍهغبلجِ ضَز. ثسيْي  هرتلق هإزی ترػیع يبكتِ

است آى هسوت اظ ٍجَُ زضيبكتي هإزی ًِ پیص اظ ايي ثِ ػٌَاى زضآهس تَسظ هإزی اثطاظ ٍ يب تَسظ ازاضُ اهَض هبلیبتي ثِ ػٌَاى 

 ت، هجسزاً هَضز هحبسجِ ٍ هغبلجِ هبلیبت هطاض ًرَاّس گطكت. هطتجظ ثب آى هغبلجِ ضسُ اس زضآهس ضٌبسبيي ٍ هبلیبت

-زض چبضچَة هبًَى هبلیبت ّبی ثبًٌي ٍاغلِ، ػالٍُ ثط ضسیسگيثسيْي است هأهَضاى هبلیبتي ضسیسگي ًٌٌسُ ثِ اعالػبت تطاًٌص  .17

بلیبت ثط اضظش اكعٍزُ ٍ زض چبضچَة  ّبی هستوین ٍ هغبلجِ هبلیبت هتؼلوِ، هَظلٌس ثب ضػبيت كطاذَاى ّبی حجت ًبم زض ًظبم ه

ّبی الظم ضا ثِ ػول آٍضزُ ٍ حست هَضز ثطاثط هوطضات ًسجت ثِ هغبلجِ هبلیبت ٍ ػَاضؼ هبًَى هبلیبت ثط اضظش اكعٍزُ، ضسیسگي

 هتؼلوِ ًیع اهسام ًوبيٌس.         

 ز.هسئَلیت حسي اجطای ايي زستَضالؼول ثط ػْسُ هسيطاى ًل اهَض هبلیبتي ذَاّس ثَ 

 سیس ًبهل توَی ًژاز

 ضيیس ًل سبظهبى اهَض هبلیبتي ًطَض

  

 ًحَُ اثالؽ:  سیستوي هطجغ ًبظط:زازستبًي اًتظبهي هبلیبتي هست اجطاء: ًبهحسٍز ---تبضيد اجطاء:

كتط اعالػبت هبلیبتي ٍ هجبضظُ ثب پَلطَيي ٍزكتط كٌي د35503532ي 35502092 لغلبً ّط گًَِ اثْبم ٍ تَضیح ضا اظ عطين ضوبضُ تللٌْبی

 ٍحسبثطسي پیگیطی ًوبيیس

 


