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 واحد اطالعات مالی 

واحدهای نظارتی برون سازمانی 

 م. م. ق 231در اجرای تبصره ماده 

 م  .م.مکرر ق( 169)در اجرای ماده 

 



کشف جرم های مالی و مالیاتی همچون پولشویی، رشوه 

 خواری و فساد مالی و فرار مالیاتی

 

 هدف از دریافت



      نقش سازمان مالیاتی در کشف فرار مالیااتی و همچیایک کشاف و را ار

 جرمهایی همچون رشوه خواری، فساد مالی، پولشویی و تامیک مالی تروریسم

    ر ارشهای معامالت مشکوک می تواند امکان حسابرسای مدادد را فاراهم

نماید و در نهایت تصویر جدیادی از پروناده بارای بررسای مدادد در اخ یاار       

 .ادارات مالیاتی قرار ریرد

اهمیت بررسی تراکیش های مشکوک توسط مأموران مالیاتی و حسابرسان 



تشاااکیر پروناااده و حسابرسااای م ااااب   
 200-95-505: دسااااا ورالعمر شاااااماره

 1395/02/04مورخ 
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ادارات اطالعات و خدمات مالیاتی توسطتشکیل پرونده   

 تراکیشهای بانکی واصله، م عل  به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک

 .پرونده در نظام مالیاتی هس ید، می باشد

    تراکیشهای بانکی واصله، م عل  به شخص حقیقی بوده که دارای بایش از یاک پروناده

 .  در نظام مالیاتی می باشد

         تراکیشهای بانکی واصله، م علا  باه اشاخاص حقیقای و حقاوقی فاقاد پروناده در نظاام

تشکیر پرونده م یاسب با نوع مؤدی و فعالیت وی حسب مورد در . مالیاتی کشور می باشد

 .پایه مالیات بر درآمد مشاغر یا اشخاص حقوقی یا درآمد اتفاقی حسب مورد

      ،تراکیشهای بانکی واصله، م عل  به شخص حقیقی باشد کاه خاود ع او هیاأت مادیره

 .مدیرعامر یا کارمید شخص دیگری می باشد



       در هر اداره کر م یاسب با حدم اطالعاات دریااف ی یاک یاا گیاد راروه

رسیدری ویژه زیر نظر یکی از رؤسای اماور مالیااتی کاه در امار حسابرسای      

 .مالیاتی دارای تبحر، دانش و تدربه کافی باشد تشکیر خواهد شد

 قانون مالیات های مسا قیم،   219آییک نامه اجرایی ماده  29در اجرای ماده

 .رسیدری به صورت رروهی صورت خواهد پذیرفت

 قااانون مالیاتهااای مساا قیم نساابت بااه  229و  95،97حسااب مقااررات مااواد

دعوت از مؤدی جهت ارائه اسیاد و مدارک و تهیه صورتمدلس ارائه اسایاد  

 .و مدارک اقدام می شود



تراکیش هایی که میشأ آنها ررد  وجوه بیک حساب های مخ لف بانکی یک مؤدی باشد. 
مبالغ واری ی به حساب مؤدی که مربوط به دریافت وام و تسهیالت باشد. 
وجوه واری ی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداخ ی قبلی به سایر اشخاص باشد. 
وجوه واری ی بابت دریافت حقوق، درآمد اجاره و یا سایر میابع درآمدی مؤدی  باشد. 
 باشد.  م. م. ق 81وجوه واری ی مرتبط با درآمدهای ناشی از فعالیت های موضوع ماده. 
وجوه واری ی ناشی از دریافت سهم االرث، نذر، وقف و حبس باشد. 
  وجوه واری ی بابت درآمدهایی بوده است که مالیات آنها براساس مقررات مشمول نرخ مق اوع
 .باشد
وجوه واری ی از مصادی  غیر مشمول مالیات ویا درآمدهای معاف از پرداخت مالیات باشد. 
وجوه واری ی ناشی از معامالت محاباتی یا درآمد اتفاقی باشد. 
      گیانچه بر اساس بررسی های به عمر آمده توسط رروه رسیدری کییده، باه صاورت مسا ید یاا

مس دل مشخص شود که وجوه واری ی ناشی از فعالیت های اق صادی صاحب حساب مای باشادکه   
قباًلدرمحاسبه مالیات آنهابه نحوی میظورنشاده باشاد، م ااب  مقاررات موضاوعه نسابت باه م الباه         

 .مالیات اقدام مق  ی به عمر آید





 ل وم همکاری تیگاتیگ مقامات دول ی با یکدیگر در مقابله با جرمهای مالی

 و مالیاتی 

 )  اصالح اس انداردهای بیک المللی مبارزه با پولشویی و تامیک مالی تروریسام

 .   Financial Action Task Force( FATF)توسط رروه ویژه اقدام مالی 

  توصیهOECD  در خصوص ال ام  ارائه اطالعات محرمانه به ادارات مالیاتی

 .واحد اطالعات مالی(STRs) میدمله ر ار  های معامالت مشکوک 

 الزامات بین المللی



 1386قانون مبارزه با پولشویی مصوب  

 1394قانون مبارزه با تأمیک مالی تروریسم مصوب 

 1394قانون مالیات های مس قیم مصوب 



       الااف ا تحصاایر، تملااک، نگهااداری یااا اساا فاده از عوایااد حاصاار از

 . فعالیت های غیرقانونی

ب ا تبدیر، مبادله یا ان قال عوایدی به میظور پیهان کردن میشاء. 

            ج ا اخفاء یا پیهاان یاا ک ماان کاردن ماهیات واقعای، میشاا، میباع، محار

 .عوایدی که به طور مس قیم یا غیرمس قیم در ن یده جرم تحصیر شده باشد



مشمولیک اجرای قانون مبارزه با پولشویی . 

 

تکالیف اشخاص مشمول اجرای قانون مبارزه با پولشویی. 



 .معامالت و عملیات مشکوک

دس ورالعمر کشف معامالت و عملیات مشکوک و شیوه 

 .ر ار  دهی در سازمان امور مالیاتی



        ررد  وجه نقد مانید نقار و ان قاال آن، تبادیر وجاه، ساگرده راذاری یاا

 .مخارج وجه

اس فاده از روشهای شیاخت شده پولشویی. 

اف ایش درآمد یا سود سرمایه. 

         دارایی غیار معماول، تساویه غیرمعماول وام و افا ایش رفااه نام یاساب باا

 .درآمد قانونی

ردیابی پول کثیف در اب دا بر تراکیش های غیر عادی م مرک  است. 

 درآمد حاصل از جرم ممکن است به صورت هاي زیر مشهود شود



میبع وجوه مشخص نباشد. 

مشخصات طرفیک معامله مشخص نباشد. 

تراکیش با سابقه ی فرد یا درآمد قانونی او م یاسب نباشد. 

دلیر می قی یا اق صادی برای تراکیش وجود نداش ه باشد. 

 شاخص هاي تراكنش غیر عادي




