
                                                                                                                                                

                      رسد.          درصورت تعدد حسابهای بانکی  اطالعات مربوط به سایر حسابها در ظهر این برگ درج و به تایید مودی ب

 

 

 

 

 

 (1)فرم شمارهاطالعات تراکنش های بانکی مشکوک        صورتجلسه                    
 بخشنامه نحوه بررسی و رسیدگی به اطالعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی 6بند  موضوع

 در یک اداره کلدرخصوص اشخاص حقیقی دارای بیش از یک پرونده مالیاتی 

 : صفرویرایش

 2از 1صفحه 

 شماره:                           تاریخ:                                                                                                               

              : .شماره واحد مالياتي           : شماره گروه مالياتي                 : شماره اداره امورمالياتي                        : اداره كل امورمالياتي
 تلفن :                                          نشاني:                                        

 مشخصات ذیل: با .....در خصوص شخص حقیقی...........مورخ..............نش های بانکی دریافتی طی نامه شماره ............بر اساس اطالعات تراک
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 محل  تولد تاریخ تولد نام پدر نام ونام خانوادگی
 

 شماره شناسنامه
 
 
 
 
 

 نوع فعالیت

 
 

 شماره ملی

                

 

 پستي کد
          

 شماره اقتصادي                          
                

 : نتلف                                                                                                                                                                               :نشانی      
 

 ورتجلسه اطالعات تراکنش های بانکی مشکوک به شرح ذیل تنظیم می گردد.ص.دعوت نامه شماره....................مورخ.................... در تاریخ....................ابالغ گردید 
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 شماره واحد مالیاتی شماره گروه مالیاتی ه اداره امور مالیاتیشمار اداره کل امور مالیاتی منبع مالیاتی شماره پرونده ردیف
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 نام شعبه نام بانک شماره حساب ردیف

 حساب گردش

 مانده حساب
سال / 

 دوره

 ارتباط با پرونده مالیاتی

 بستانکار بدهکار
 / مبلغ موثر درصد  

 هر پروندهدر 
 مالیاتی شماره پرونده

          

          

          

          
 

      مودی امضاء مهرو          □ اطالعات مورد تائید مودی نیست        □ استاطالعات مورد تائید مودی  

 : های بانکی مشکوکرسیدگی به تراکنشهماهنگی و نظارت بر مهر و امضاء اعضای کمیته 

 

 .................................... مهر و امضاء.....................      .............................رئیس کمیته )مدیرکل امور مالیاتی(:                                       نام و نام خانوادگی 

 .................................... مهر و امضاء.....................      .............................نام و نام خانوادگی                 دبیر کمیته )معاون حسابرسی مالیاتی(:                     

 .................................... مهر و امضاء..............      ....................................مدیر حسابرسی مالیاتی )رئیس امور حسابرسی مالیاتی(:            نام و نام خانوادگی 

 .................................... مهر و امضاء.....................      .............................نام و نام خانوادگی                                                     :  نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی

 .................................... مهر و امضاء.....................      .............................نام و نام خانوادگی                                                     مسئول حراست اداره کل:  

 .................................... مهر و امضاء.....................      .............................نام و نام خانوادگی                                                     رئیس گروه حسابرسی ویژه:

 .................................... مهر و امضاء.....................      .............................نام و نام خانوادگی                                                                  ء حاضر در کمیته:سایر اعضا
 

 .................................... مهر و امضاء.....................      .............................نام و نام خانوادگی                                                                                               



  
             

 

 

 

 

 

 (1)فرم شمارهاطالعات تراکنش های بانکی مشکوک        صورتجلسه                    
بخشنامه نحوه بررسی و رسیدگی به اطالعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های  6بند  موضوع

 قیقی دارای بیش از یک پرونده مالیاتی در یک اداره کلدرخصوص اشخاص ح بانکی

 : صفرویرایش

 2از 2صفحه 

 

 حساب های بانکی سایر مشخصات
 

 نام شعبه نام بانک شماره حساب ردیف

 حساب گردش

 سال / دوره مانده حساب

 ارتباط با پرونده مالیاتی

 بستانکار بدهکار
درصد  / مبلغ موثر در هر 

 پرونده
 ه پرونده مالیاتیشمار

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

                   مودیاء مهرو امض                                                                                        

       
 

 




