
 

  اداره ماليات بردرآمد برنامۀ جديد افشای داوطلبانه، با ترجمه به هشت زبان، را اعالم می کند

 برای بازگرداندن  کهاعالم کرده استاداره ماليات بردرآمد اياالت متحده آمريکا يک برنامۀ ويژۀ افشای داوطلبانه را 
 اوت 31آخرين مهلت برای شرکت در اين برنامه . دارايی های خارج از کشوربه نظام مالياتی آمريکا طراحی شده است

آخرين و "، اين ابتکار جديد را  (Douglas Shulman) رييس اداره ماليات بردرآمد، داگالس شولمن.   است2011
  .می نامد" نظام مالياتیبهترين شانس برای مردم برای بازگشت به 

  :نام دارد و از عناصر زير تشکيل شده است (OVDI) 2011اين برنامۀ جديد، برنامۀ ابتکاری افشای داوطلبانه 

ها يا نهادهای خارجی يا ارزش دارايی های   درصد وجوه موجود در حساب های بانک25جريمه بالغ بر  •
 . داشته اند2010 تا 2003 طی سال های خارجی در سالی که بيشترين مجموع ارزش دارايی را

o  درصدی در مواقعی که دارايی های خارج از کشور ماليات دهنده، در هر ساِل 12.5جريمه کمتر 
 . دالر بيشتر نباشد75,000از مشمول اين برنامه،

o  درصد برای ماليات دهندگانی که حساب خارجی را باز نکرده اند و ساکناِن خارج که اطالع 5جريمۀ 
 .اشتند که تبعيت آمريکا را دارندند

ارسال اظهارنامۀ مالياتی اصل يا اصالح شده و پرداخت مالياتی، بهره و جرايم مربوط به صحت ميزان درآمد، تا  •
 .2011 اوت 31آخرين مهلت 

   (OVDI)شرکت کنندگان احتمالی برنامۀ ابتکاری افشای داوطلبانه 

در درجه اول، شامل افراد و نهادهای اياالت متحدۀ آمريکا که به تمام تعهدات ، (OVDI)برنامۀ ابتکاری افشای داوطلبانه 
  :اعالم مالياتيشان در آمريکا عمل نکرده اند ميشود، از جمله موارد زير

 شهروندان دارای دو تبعيت اياالت متحده آمريکا و يک کشور ديگر •

 سب و کار می کنندشهروندان اياالت متحده آمريکا که در خارج از کشور زندگی يا ک •

 دارندگان کارت سبز اياالت متحده آمريکا •

 شرکتهای کوچک اياالت متحده آمريکا که در خارج از کشور بهره برداری می کنند •

 شهروندان اياالت متحده آمريکا که از اشخاص خارجی هديه وميراث دريافت کرده اند •

 آمريکايی های بهره مند از تراست های خارجی •

 .ا، به ويژه آنهايی که ممکن است ازکشور خود در زمان های زد و خورد گريخته باشندمهاجرين آمريک •

در حالی که اداره ماليات بردرآمد هيچ گروِه نژادِی بخصوصی را برای اين برنامه مورد هدف قرار نداده است، اطالعات 
  :در رابطه با اين برنامه را به زبانهای زير ترجمه کرده است

 )ساده شده وهم کاملهم (چينی  •
 آلمانی •
 ُکره ای •
 اسپانيايی •

http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=235695,00.html
http://www.irs.gov/pub/newsroom/ir-2011-14_t_chinese.pdf
http://www.irs.gov/pub/newsroom/ir-2011-14_s_chinese.pdf
http://www.irs.gov/pub/newsroom/ir-2011-14_german.pdf
http://www.irs.gov/pub/newsroom/ir-2011-14_korean.pdf
http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=235750,00.html


 فارسی •
 هندی •
 روسی •
 ويتنامی •
 

  چرا يک ماليات دهنده بايد در برنامه ابتکاری افشای داوطلبانۀ دارايی های خارج از کشور شرکت کند؟

وقتی که ماليات دهنده صادقانه، بموقع و به طور کامل عدم همکاری خود را افشا کند، اداره ماليات بردرآمد تعقيب جزائی 
ه نکنند در خطر شناسايی شدن بوسيله اداره ماليات بردرآمد و ماليات دهندگانی که افشای داوطلبان.  توصيه نخواهد کرد

تحميل جريمۀ پولی قابل توجه، از جمله جريمه برای جرم کاله برداری در امور مدنی و جرايم مختلف برای گرفتن 
آمد به اداره ماليات بردر. اين جرايم به اضافۀ خطر تعقيب جزائی و زندان هستند. اطالعات ازخارج از کشور، هستند

اطالعات در .  تحقيقات خود از فعاليتهای مالی ماليات دهندگان اياالت متحده آمريکا درخارج از کشور، افزايش داده است
رابطه با فعاليتهای خارجِی ماليات دهندگان اياالت متحده آمريکا از طريق پيمان نامه های مالياتی و خبر چينها به صورت 

بعالوه، اداره ماليات بردرآمد تاييد کرده است که تحقيقات .  يات بردرآمد قرار می گيردآسان تری در دسترس اداره مال
در اروپا، خاور ميانه و آسيا، ) کوچک و بزرگ( سوييس، به بانکهای ديگرUBSخود را از بانکهای خارجی، فراتر از 

  .گسترش داده است

  برای اطالعات بيشتر

 توماس اوستراندرارۀ افشای داوطلبانۀ حسابهای خارج از کشور هستيد، لطفا با آگر مايل به دريافت اطالعات بيشتر درب
(Thomas Ostrander) ،ُهپ کِربز، نويسنده اين اخطاريه (Hope P. Krebs) استانلی بارگ يا  
 (Stanley A.  Barg) ،جان گروف در فيالدلفيا (John Grouf) ،آنتونی مارتيندر نيويورک (Anthony D. Martin)  

کيل  مالياتی يا وگروه حسابداری از  (Michael A. Gillen) مايکل گيلن، گروه بين المللی عمل عضودر بوستن، هر 
 توضيحات  ما2011 فوريه 9اخطاريه همچنين، . شرکت که با او به طور منظم در تماس هستيد، تماس حاصل بفرماييد

 . می دهد2011داوطلبانه مفصل تری دربارۀ بارنامۀ ابتکاری افشای 

 مالياتي قوانين برطبق جرايم از اجتناب براي آن از و، نيست مكاتبه اين از استفاده فرستنده، نظر آه بداند بايد خواننده، متحده اياالت داري خزانه مقررات طبق بر
 .آرد استفاده شود نمي فدرال،

 لطفا بيشتر، اطالعات براي. شود توصيف نبايد و نشده ارائه حقوقي مشاوره عنوان به و است شده پچا و آماده اطالعات بعنوان فقط اخطاريه اين :مسئوليت حد
 .ببنيد را شرآت مسئوليت حدود آامل نسخه
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