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 جدول شماره یک : جرایم 

 قانون مالیات های مستقیم  169جرایم ماده 

 شرح ردیف

قبل از 
 اصالحیه 

بعد از 

 مبنای جریمه  اصالحیه 

 معاملهمبلغ مورد  %2 %10 عدم صدور صورتحساب فروش کاال یا ارائه خدمات  1

 مبلغ مورد معامله %2 %10 عدم درج شماره اقتصادی خود  2

 مبلغ مورد معامله %2 %10 عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله  3

 مبلغ مورد معامله %2 %10 استفاده از شماره افتصادی خود برای معامالت دیگران  4

 مبلغ مورد معامله %2 %10 استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامالت خود  5

 %1 %1 روش ده فشعدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان طبق روشهای تعیین  6

مبلغ معامالتی که فهرست آنها ارائه 

 نشده است 

 %1 %1 ریدده خشعدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان طبق روشهای تعیین  7

مبلغ معامالتی که فهرست آنها ارائه 

 نشده است 

   دارد ندارد توافق با ممیز کل  8

   دارد دارد قابلیت بخشودگی  9

 جدول شماره دو : نحوه ارسال معامالت خرید کاال

 نحوه ارسال معامالت خرید کاال 

 96از سال  96تاقبل ازسال  موضوع ردیف 

 موارد کامل  موارد کامل  اشخاص حقوقی ایرانی و خارجی  1

 مشخصات بدون شماره اقتصادی  تجمیعی  قیقی ح-کمتر از حد نصاب  2

 موارد کامل  تجمیعی  قوقیح-کمتر از حد نصاب  3

 ندارد ندارد امتناع  4

 تجمیعی  تجمیعی  ملزم به ثبت نام نمی باشند  5

 تجمیعی  تجمیعی  81اشخاص حقیقی ماده 6

 با کد فراگیر با کد فراگیر اشخاص خارجی فاقد اقامت  7

 قدارارزم-رخ ارزن-نوع ارز  نداشتیم  معامالت ارزی  8

 

 جدول شماره سه : نحوه ارسال معامالت فروش کاال 

 نحوه ارسال معامالت فروش کاال 

 96از سال  96تاقبل ازسال  موضوع ردیف 

 موارد کامل  موارد کامل  اشخاص حقوقی ایرانی و خارجی  1

 موارد کامل  تجمیعی  قیقی ح-کمتر از حد نصاب  2

 موارد کامل  تجمیعی  قوقیح-کمتر از حد نصاب  3

 مشخصات بدون شماره اقتصادی  تجمیعی  81اشخاص حقیقی ماده 4

 مشخصات بدون شماره اقتصادی  تجمیعی  ملزم به ثبت نام نمی باشند  5

 مشخصات بدون شماره اقتصادی  تجمیعی  posمصرف کننده نهایی  6

 با کد فراگیر با کد فراگیر اشخاص خارجی فاقد اقامت  7

 قدار ارزم -رخ ارز ن-نوع ارز نداشتیم  معامالت ارزی  8

 نداریم  مطابق مقررات  امتناع  9
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 تهیه و تنظیم: واسپاری سپهر صادرات

 1396در سال  169جدول شماره چهار: اصالحات گزارش ماده 

  169موارد اصالح گزارش ماده 

 96ازسال  96تاقبل از  موضوع ردیف 

 + + فروش کاال 1

 + + خرید کاال 2

 + + قراداد پیمانکاری  3

 + - صادرات خدمات پیمانکاری  4

 + - صادرات کاال 5

 + - واردات کاال 6

 + - حق العملکاری  7

 + - خدمات حمل و نقل  8

 + - بیمه  9

 + - اجاره  10

 - + امتناع  11

 تخدما-حصولم-دارایی  - سرفصل حساب  12

 اترته-عهدی ت-انک ب-نقد - نحوه دریافت  13

 اترته-عهدی ت-انک ب-نقد - نحوه پرداخت  14

 + - نوع ارز  15

 + - نرخ ارز 16

 + - مبلغ ارزی  17

 + - شماره کوتاژ 18

 + - کدگمرک 19

 


