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ترتیبات اجرایی استقرار نظام یکپارچه اطالعات مالیاتی
مالیاتهایمستقیم) 

(برگرفتهازتبصره()5ماده()961قانون

ثِ گضاسش سسبًِ هبلیبتی ایشاى ،هطبلؼبت ٍ ثشسسیّبی غَست گشفتِ دس وطَسّبی هختلف خْبى
حىبیت اص ایي اهش هسلن داسد وِ ساثطِ هستمین ٍ تٌگبتٌگی هیبى سضبیتهٌذی ٍ خلت اػتوبد هَدیبى اص
یىسَ ٍ توىیي هبلیبتی اص سَی دیگش ٍخَد داسد .ایي هَضَع دس وطَس هب ًیض هػذاق داضتِ ،ثِ ّویي
سجت اص آغبص ضىلگیشی سبصهبى اهَس هبلیبتی وطَس ،هؤدی هذاسی ٍ خلت اػتوبد ٍ سضبیتهٌذی
آًبى یىی اص هْنتشیي ٍ اسبسیتشیي طشحّب ٍ ثشًبهِّبی ایي سبصهبى ثَدُ است .صیشا هتَلیبى ٍ
دستاًذسوبساى سبصهبى هزوَس ثِخَثی ثِ ایي هَضَع ٍالفٌذ وِ ّش چِ هَدیبى سضبیتهٌذی ثیطتشی
اص ًظبم هبلیبتی داضتِ ثبضٌذ ثِ ّوبى ًسجت توىیي هبلیبتی افضایص ٍ دس همبثل ّضیٌِ ٍغَل هبلیبت
وبّص خَاّذ یبفت ایي اهش دسًْبیت ثِ افضایص دسآهذّبی هبلیبتی هٌتح هیگشدد.
غبحتًظشاى ٍ وبسضٌبسبى هؼتمذًذ وِ ثشای افضایص سْن دسآهذّبی هبلیبتی دس ٍّلِ ًخست
هیثبیست دسخِ اػتوبد ٍ سضبیتهٌذی هَدیبى افضایص یبثذ گفتٌی است تحمك ایي اهش فمط دسگشٍ
تطخیع دلیك دسآهذ هطوَل هبلیبت ٍ تؼییي هبلیبت حمِ اهىبىپزیش ثَدُ ،وِ الصهِ آى داضتي
اطالػبت دلیك اص فؼبلیتّبی هَدیبى ٍ اسٌبد ٍ هذاسن آًبى هیثبضذ.
ًظش ثِ ایٌىِ سبصهبى اهَس هبلیبتی ّوَاسُ تالش داضتِ است وِ دس خْت سضبیتهٌذی هؤدیبى ٍ تحمك
ػذالت هبلیبتی گبمّبی ثلٌذی سا ثشداسد اصایيسٍ لبًَىگزاس دس اغالحیِ اخیش لبًَى هبلیبتّب هػَة
 94/4/31ثشای پبیگبُ خبهغ اطالػبت هبلیبتی هؤدیبى خبیگبُ ٍیژُای سا لبئل ضذُ ثِطَسیوِ چٌذیي
هبدُ اص لبًَى هبلیبتّب سا ثِ ایي هَضَع اختػبظ دادُ است وِ ًوًَِ ثبسص آى هبدُ ( )169هىشس
هیثبضذ وِ دس ریل ثِ غذس آى اضبسُ هیضَد.
فعالیتهای اقتصادی و استقزار نظام یکپارچه اطالعات

بههنظور شفافیت 

هالیاتی ،پایگاه اطالعات هویتی ،عولکزدی و دارایی هؤدیاى هالیاتی شاهل
سزهایهای و هلکی

هواردی نظیز اطالعات هالی ،پولی و اعتباری ،هعاهالتی ،
هیشود.
اشخاص حقیقی و حقوقی در ساسهاى اهور هالیاتی کشور ایجاد  
شهزداریها ،هؤسسات وابسته به دولت و

وسارتخانهها ،هؤسسات دولتی ،

شهزداریها ،هؤسسات و نهادهای عووهی غیزدولتی ،نهادهای انقالب

ثبتاسناد و اهالک
بانکها و هؤسسات هالی و اعتباری ،ساسهاى  
اسالهی  ،
کشور و سایز اشخاص حقوقی اعن اس دولتی و غیزدولتی که اطالعات
هوردنیاسپایگاهفوقرادراختیاردارنذویابهنحویهوجباتتحصیلدرآهذ
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هوظفانذ اطالعات هذکور را در

هیآورنذ ،
و دارایی بزای اشخاص را فزاهن  
اختیارساسهاىاهورهالیاتیکشورقزاردهنذ.

ثب ػٌبیت ثِ اّویت استمشاس ًظبم یىپبسچِ اطالػبت هبلیبتی دس اداهِ ثشای تطشیح ثیطتش هَضَع ثِ اّن
ًىبت آییيًبهِ اخشایی تجػشُ ( )5هبدُ ( )169هىشس اضبسُ هیضَد.
اشخاص دارنذه اطالعات
ولیِ ٍصاستخبًِّب ،ضشوتّبی دٍلتیی ،هؤسسیبت دٍلتیی ،ضیْشداسیّیب ،هؤسسیبت ٍاثسیتِ ثیِ دٍلیت ٍ
ضْشداسیّب ،هؤسسبت ٍ ًْبدّبی ػوَهی غیشدٍلتییًْ ،بدّیبی اًمیالة اسیالهی ،ثیویِ هشویضی ٍ سیبیش
ضشوتّبی ثیوِ ،ثبًه هشوضی ،ثبًهّب ٍ هؤسسبت هبلی ٍ اػتجبسی ،سبصهبى ثجت اسٌبد ٍ اهالن وطَس
ٍ سبیش اضخبظ حمَلی اػن اص دٍلتی ٍ غیشدٍلتی وِ اطالػبت هَسدًییبص پبیگیبُ اطالػیبت سا دس اختییبس
داسًذ ٍ یب ثِ ًحَی هَخجبت تحػیل دسآهذ ٍ داساییی ثیشای اضیخبظ سا فیشاّن هییآٍسًیذ ٍ ًییض ولییِ
اضخبظ ٍ هشاخؼی وِ دس خشیبى ػولیبت هشثَط ثِ هبلىییتً ،گْیذاسی ،اًتمیبالت ،خیذهبت ثیویِای ٍ
هؼبهالت داساییّب ،اهَال ٍ اهالن ٍ ّوچٌیي ًملٍاًتمبل آىّب هیثبضٌذ .سبیش اضخبظ هَضَع ایي ثٌیذ
ثِ تطخیع سبصهبى هیثبضذ.
ّوچٌیي ولیِ ًْبدّبی ثبصاس هتطىل پَلی ٍ ثبصاس غیشهتطىل پَلی ٍ ًیض ولیِ ًْبدّبی هبلی ثیبصاس سیشهبیِ
دس چبسچَة لَاًیي ٍ همشسات هشثَطِ اص هػبدیك ایي ثٌذ هیثبضٌذ.
سامانه دریافت اطالعات
ثخطی اص دسگبُ ػولیبت الىتشًٍیه سبصهبى هیثبضذ وِ داسًذُ اطالػبت اص طشییك آى ًسیجت ثیِ اسسیبل
اطالػبت هَضَع آییيًبهِ هزوَس الذام هیًوبیذ.
وظایف اشخاص دارنذه اطالعات
اضیخبظ داسًیذُ اطالػییبت هَ فٌیذ الییالم اطالػیبتی سا طجیك ثسییتِّیبی اطالػییبتی ،اص طشییك ثسییتشّبی
تؼییيضذُ ،ثِ ضشح سبختبس دادُ ثب سػبیت هفبد آییيًبهِ هزوَس دس اختیبس پبیگبُ اطالػیبت سیبصهبى لیشاس
دٌّذ.
ثستِّبی اطالػیبتی ضیبهل ثسیتِّیبی اطالػیبت ّیَیتی ،هؼیبهالتی ،هیبلی ،پیَلی ،اػتجیبسی ،سیشهبیِای،
داساییّب ،اهَال ٍ اهالن ٍ ّوچٌیي ًملٍاًتمبل آىّب هییثبضیذ .سیبیش اطالػیبت فؼبلییتّیبی التػیبدی
حست ضشٍست ثب پیطٌْبد ٍصاست اهَس التػبدی ٍ داسای ٍ تػَیت ّیئتٍصیشاى ثِ هَاسد هضثیَس اضیبفِ
خَاّذ ضذ.
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گفتٌی است چٌبًچِ اضخبظ داسًذُ اطالػبت ،اطالػبت خَد سا دس اختیبس پبیگبُّبی اطالػبتی سیبصهبى
لشاس دٌّذ ،سبیش اضخبظ داسًذُ ّوبى اطالػبت ثب تأییذ سبصهبى ،الضاهی ثِ اسائِ هدذد اطالػیبت هیزوَس
دس اخشای آییيًبهِ فَق ًخَاٌّذ داضت.
اضخبظ داسًذُ اطالػبت هَ فٌذ صهیٌِ اسسبل اطالػبت هَضَع هبدُ هزوَس سا ثب ّوبٌّگی سبصهبى اهَس
هبلیبتی وطَس ثِ یىی اص سٍشّبی صیش حست ضشایط ٍ صیشسبختّبی هَخَد فشاّن آٍسًذ:
-1

پس اص ثشلشاسی استجبط ثش خط ثب سبهبًِ دسیبفت اطالػبت ،اضیخبظ داسًیذُ اطالػیبت هَ فٌیذ
اطالػبت هزوَس سا اص طشیك سبهبًِ هَضَع آییيًبهیِ فیَق ثیِغیَست ثیشخط ٍ هسیتمین ثیشای
سبصهبى اسسبل ًوبیٌذ.

 -2ثب تَخِ ثِ حدن ،اّویت ،طجمِثٌذی ٍ سیبختبس فٌیبٍسی اطالػیبت ،ثٌیب ثیِ دسخَاسیت سیبصهبى،
اسسبل اطالػبت ثِغَست هستمین ٍ اص طشیك خطَط اهي ٍ پشسشػت ثش سٍی ثستشّبی هخبثشاتی
اًدبم پزیشد.
 -3ثستِّبی اطالػبتی هیثبیستی ثِغَست وبهل ٍ ثذٍى ًیبص ثِ استؼالم اص سَی سبصهبى (دستی ییب
سیستوی) ،ثشای پبیگبُ اطالػبت َّیتی ،ػولىشدی ٍ داسایی هؤدیبى هبلیبتی اسسبل ضَد.
 -4ضوٌبً هبداهیوِ استجبط ثشخط ثیي سبصهبى ٍ داسًذگبى اطالػیبت فیشاّن ًطیذُ اسیت ،اضیخبظ
هزوَس هَ فٌذ الالم اطالػبتی سا دس لبلت سبختبس دادُ ٍ ثِغَست لَح فطشدُ ثِ سبصهبى تسلین
ًوبیٌذ.
حذ آستانه (حذاقل رقم اطالعات) متناسب با بستههای اطالعاتی مربوط به شرح زیر میباشذ:

ثستِ اطالػبتی

ًَع اطالػبت
خشیذٍفشٍش وبال

هؼبهالتی
خشیذٍفشٍش خذهبت

حذ آستبًِ
هدوَع هؼبهالت ثشای ّش ضخع دس یه
سبل ثِ هیضاى  1/500/000/000سیبل ٍ ثیطتش
هدوَع هؼبهالت ثشای ّش ضخع دس یه
سبل ثِ هیضاى  750/000/000سیبل ٍ ثیطتش

لشاسدادّبی هشثَط ثِ اًدبم هؼبهالت ٍ

ولیِ لشاسدادّب

فؼبلیتّبی تدبسی
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ثبصُ صهبًی تْیِ
ثستِّبی اطالػبتی
سبالًِ

سبالًِ
سبالًِ

ثِغَست ثشخط ٍ
لحظِای (هبداهیوِ
تدبست خبسخی (ٍاسدات ٍ غبدسات
وبالّب ٍ خذهبت)

ٍاسدات ٍ غبدسات ثب ّش هیضاى اسصش

استجبط ثشخط ثیي سبصهبى
ٍ گوشن خوَْسی
اسالهی ایشاى فشاّن ًطذُ
است ثِغَست هبّبًِ)

ػولیبت پیوبًىبسی ٍ ّشگًَِ خذهبت

هدوَع لشاسدادّبی ّش ضخع ثباسصش
 750/000/000سیبل ٍ ثیطتش

سبالًِ

ولیِ هؼبهالت ثبًه هشوضی ٍ سبیش ثبًهّب،
هؼبهالتی

خشیذٍفشٍش اسص (اػن اص ًمذی یب

هؤسسبت هبلی ٍ اػتجبسی ٍ غشافیّب ثب

ثشات یب حَالِای)

هیضاًی ثیص اص  25000دالس ٍ یب هؼبدل آى دس

سبالًِ

ّشسبل
خشیذٍفشٍش سىِ ٍ ضوص طال

ولیِ هؼبهالت ثبًه هشوضی ٍ سبیش ثبًهّب،
هؤسسبت هبلی ٍ اػتجبسی ٍ ثَسس وبال

اًَاع ثیوًِبهِّبی غبدسُ ٍ

ولیِ ثیوًِبهِّبی غبدسُ ٍ خسبستّبی

خسبستّبی پشداختی

پشداختی

ثبسًبهِ ٍ غَستٍضؼیت حولًٍمل

ولیِ ثبسًبهِّب ٍ غَستٍضؼیتّبی

ثبس ٍ هسبفش

حولًٍمل ثبس ٍ هسبفش

خوغ گشدش سبالًِ (دٍسُ هبلی)
ًملٍاًتمبل سْبم ٍ سبیش اٍساق ثْبداس

ّشفػل
سبالًِ

ّش فػل

خوغ گشدش خشیذ یب فشٍش سبالًِ سْبم یب
سبیش اٍساق ثْبداس اضخبغی وِ ثِ هیضاى یه

سبالًِ

هیلیبسد سیبل ٍ ثیطتش ثبضذ.
الف) اضخبظ حمَلی:
ول گشدش حسبةّب ثِاستثٌبی حسبةّبی
اضخبظ هطوَل هبدُ ( )2لبًَى وِ تَسط

هبلی ،پَلی،
اػتجبسی ٍ
سشهبیِای

خوغ گشدش ٍ هبًذُ سبالًِ (دٍسُ

سبالًِ

خضاًِداسی ول وطَس افتتبحضذُ یب هیضَد

هبلی) اًَاع حسبةّبی سیبلی ٍ اسصی
(سپشدُّبی دیذاسی) ًضد ثبًهّب ٍ

ة) اضخبظ حمیمی:

هؤسسبت اػتجبسی

خوغ گشدش ثذّىبس یب ثستبًىبس ولیِ
حسبةّبی اضخبظ وِ دس طی سبل ضوسی
پٌح هیلیبسد سیبل (یب هؼبدل اسصی ایي هجلغ) ٍ
ثیطتش ثبضذ.
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سبالًِ

الف) اضخبظ حمَلی:
خوغ گشدش ٍ هبًذُ ولیِ سپشدُّب ٍ سَد
هتؼلك دس پبیبى ّشسبل ثِاستثٌبی حسبةّبی
خوغ گشدش ٍ هبًذُ سبالًِ (دٍسُ

اضخبظ هطوَل هبدُ ( )2لبًَى وِ تَسط

هبلی) اًَاع سپشدُّبی غیش دیذاسی

خضاًِداسی ول وطَس افتتبحضذُ یب هیضَد.

سیبلی ٍ اسصی ٍ سَد آىّب ًضد ثبًهّب

ة) اضخبظ حمیمی:

ٍ هؤسسبت اػتجبسی

خوغ گشدش ثذّىبس یب ثستبًىبس ولیِ
حسبةّبی سپشدُ اضخبظ وِ دس طی سبل

سبالًِ

سبالًِ

ضوسی پٌح هیلیبسد سیبل (یب هؼبدل اسصی ایي
هجلغ) ٍ ثیطتش ثبضذ.
خوغ گشدش ٍ هبًذُ سبالًِ (دٍسُ
هبلی) اًَاع حسبةّب ،سپشدُّب ٍ سَد
هبلی ،پَلی،
اػتجبسی ٍ
سشهبیِای

آىّب (سپشدُّبی دیذاسی ٍ غیش

اطالػبت توبهی حسبةّب ،سپشدُّب ٍ

دیذاسی) ،تسْیالت ٍ تؼْذات ًضد

تسْیالت ٍ تؼْذات اضخبظ (حمیمی ٍ

ثبًهّب ٍ هؤسسبت هبلی ٍ اػتجبسی

حمَلی)

سبالًِ

هبداهیوِ اص ثبًه هشوضی هدَص
فؼبلیت اخز ًٌوَدُاًذ
الف) اضخبظ حمَلی
ولیِ تسْیالت سیبلی ٍ اسصی ثِاستثٌبی
تسْیالت ثبًىی اػن اص اسصی ٍ سیبلی

تسْیالت اػطبیی ثِ اضخبظ هطوَل هبدُ
( )2لبًَى

دس لبلت ولیِ ػمَد تَسط ثبًهّب ٍ
هؤسسبت اػتجبسی

سبالًِ

ة) اضخبظ حمیمی
ولیِ تسْیالت سیبلی ٍ اسصی وِ اغل هجلغ
تسْیالت یب هؼبدل سیبلی آى  500هیلیَى

سبالًِ

سیبل ٍ ثیطتش ثبضذ.
تسْیالت اػطبیی اػن اص اسصی ٍ سیبلی
دس لبلت ولیِ ػمَد تَسط ضشوتّبی
ٍاسپبسی (لیضیٌگ) ،اًَاع غٌذٍقّب،

ولیِ تسْیالت سیبلی ٍ اسصی

تؼبًٍیّبی اػتجبس ٍ سبیش
تأهیيوٌٌذگبى هبلی (فبیٌبسشّب)
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سبالًِ

ولیِ تؼْذات اػن اص گطبیص اػتجبس
اسٌبدی ٍ تٌضیل اػتجبس اسٌبدی ٍ خشیذ

ولیِ تؼْذات ٍ هؼبهالت ثب اضخبظ حمیمی
ٍ حمَلی

دیي

سبالًِ

هطخػبت ولیِ ضوبًتًبهِّبی غبدسُ ثشای
ضوبًتًبهِّب ٍ ًظبیش آى

داساییّب ،اهَال
ٍ اهالن ٍ
ًملٍاًتمبل آىّب

اضخبظ حمیمی ٍ حمَلی

سبالًِ

اطالػبت ولیِ اهالن ٍ اًَاع ٍسبئط ًملیِ
اطالػبت داساییّب ،اهَال ٍ اهالن ٍ

(َّایی ،دسیبیی ،سیلی ،خبدُای دسٍى ٍ

ّوچٌیي ًملٍاًتمبل آىّب

ثشٍىضْشی) ٍ اًَاع هبضیيآالت ساُسبصی ٍ

سبالًِ

غٌؼتی ٍ ًملٍاًتمبل آىّب



چٌبًچِ ثشای الالم اطالػبتی ،آستبًِ تؼییي ضذُ است ،اسسیبل اطالػیبت ثیشخط هٌیَط ثیِ سسییذى الیالم
اطالػبتی ثِ حذ آستبًِ تؼییي ضذُ خَاّذ ثَد.
گفتٌی است الالم اطالػبتی وِ فبلذ حذ آستبًِ هیثبضٌذ هییثبیسیتی ثیِغیَست وبهیل ٍ ثیشخط اسسیبل
ضًَذ.
ضوٌبً هٌظَس اص خشیذٍفشٍش وبال ٍ خذهبت ٍ ٍاسدات ٍ غبدسات ،هؼیبهالت فییهیبثیي اضیخبظ ثبلی
هیثبضذ وِ اطالػبت آى سا اضخبظ داسًذُ اطالػبت دس اختیبس داسًذ .

سبصهبى هدبص استضبخعّب ٍ حذ آستبًِ آییيًبهِ هزوَس سا تب ثْويهیبُ ّشسیبل ثیشای اخیشاد دس سیبل
ضوسی ثؼذ ،ثبصًگشی ٍ تؼذیل ًوبیذ ٍ دس غَست هَافمت ٍصیش اهَس التػیبدی ٍ داساییی ضیبخعّیبی
تؼذیلضذُ سا ثِػٌَاى حذ آستبًِ خذیذ اػالم وٌذ .ضبخعّب ٍ آستبًِّبی اػالمضذُ تیب اػیالم تییییشات
خذیذ ثِ لَت خَد ثبلی خَاٌّذ ثَد.
سبصهبى هیتَاًذ حست ضشٍست ثبصُ صهبًی دسیبفیت اطالػیبت آیییيًبهیِ هیزوَس سا ثیشای ّیش ییه اص
اضخبظ داسًذُ اطالػبت یب توبهی آىّب ،هتٌبست ثب ًیبص اطالػبتی خَد ،تیییش دّذ.
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ضوٌبً دس ضشایطی ویِ تدوییغ اطالػیبت ییب اػویبل حیذ آسیتبًِ تَسیط هیذیشیت پبیگیبُّیبی اطالػیبتی
اهىبىپزیش ًجبضذ ،داسًذُ اغلی اطالػبت هىلف است ولیِ اطالػبت سا ثذٍى دس ًظش گشفتي حذ آسیتبًِ
ثشای سبصهبى اسسبل ًوبیذ.
ضبیبى روش است داسًذگبى اطالػبت هَ فٌذ ثستِّبی اطالػبتی سا حذاوثش یه هیبُ ٍ ًیین پیس اص ثیبصُ
صهبًی هٌذسج دس خذٍل هَضَع هبدُ ( )8آییيًبهِ فَق تْیِ ٍ هطبثك ضیَُّبی تؼیییي ضیذُ دس هیبدُ ()7
آییيًبهِ هزوَس ثشای سبصهبى اسسبل ًوبیٌذ.
جرائم
دسغَستیوِ ثِ دلیل دس اختیبس لشاس ًذادى اطالػبت تَسط اضخبظ داسًذُ اطالػیبت حسیت همیشسات
آییيًبهِ هزوَس خسبست یب صیبًی ثِ دٍلت ٍاسد ضَد ،هتخلف یب هتخلفیي ػالٍُ ثش هدبصاتّیبی همیشس
دس لبًَى هسئَل خجشاى خسبست ٍاسدُ ثِ دٍلت خَاٌّذ ثَد.
هسئَلیت غحت ،اػتجبس ٍ اغبلت اطالػبت اسائِضذُ ثِ سبصهبى ثب اضخبظ داسًذُ اطالػبت هیثبضذ.
حست هبدُ ( )279لبًَى ّشگًَیِ دستشسیی غیشهدیبص ٍ سَداسیتفبدُ اص اطالػیبت ثجیتضیذُ دس پبیگیبُ
اطالػبت َّیتی ،ػولىشدی ٍ داسایی هؤدیبى هبلیبتی دس خػیَظ هسیبئلی غییش اص فشآیٌیذ تطیخیع ٍ
ٍغَل دسآهذّبی هبلیبتی یب افطبی اطالػبت هضثَس خشم است ٍ هشتىت ػالٍُ ثیش اًفػیبل اص خیذهبت
دٍلتی ٍ ػوَهی اص دٍ تب پٌح سبل ،ثِ هدبصات ثیص اص ضص هبُ تب دٍ سبل حجس هحىَم هیضَد.
دس خبتوِ اهیذ است تطشیح تجػشُ هزوَس ثتَاًذ دس تؼییي ٍ تطخیع دلیك هبلیبت هَدیبى ٍ خلت
سضبیتهٌذی آًبى تبثیشگزاس ثبضذ.
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