
 

 

  طرح جامع مالیاتی
 کایاتش و اعتراضات الکترونیکی ثبت سامانه

  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

 اتیشکا و اعتراضات ثبت سامانه
 .نمایید مراجعه obj.tax.gov.ir اینترنتی نشانی به مالیاتی، یکپارچه سامانه به دسترسی براي

 سامانه به ورود
  .میشود داده نمایش سامانه اصلی منوهاي فرم صحیح، امنیتی کد و عبور کلمه و کاربري نام نمودن وارد با
  
  

  
  
  

 سامانه یاصل يمنوها به یدسترس
  .نمایید انتخاب را "شکایات /اعتراض ثبت" گزینه شکایات، و اعتراضات منوي از سامانه، به ورود از پس

 
  

 ارزیابی برگ از اعم( شده ابالغ اوراق به نسبت شکایت /اعتراض توانند می مودیانی تنها که است توضیح به الزم
 داراي )مالیاتی یکپارچه افزاري نرم سامانه(سنیم سامانه در که نمایند ثبت سامانه این در را خود)راي برگ و



 

 

 .بود نخواهد امکانپذیر بخش این به دسترسی اینصورت درغیر .باشند مالیاتی پرونده
 .شد خواهد اضافه آینده در نیز مالیاتی اوراق سایر به اعتراض قابلیت :توجه

  
 تراکنش به نسبت تیشکا/اعتراض ثبت فرم

 . گردد می نمایان زیر صفحه شکایات /اعتراضات منوي انتخاب با

 اعتراض مورد برگه شماره يجستجو
 امکان برگه، شماره وجود درصورت .نمایید کلیک "جستجو" کلید روي سپس و وارد را "اعتراض مورد برگه شماره" فرم دراین

 تواند می مودي و میشود داده نمایش سامانه در برگه اطالعات بودن، مجاز درصورت میشود، بررسی قانونی هاي مهلت و اعتراض
 .نماید ثبت را خود اعتراض اطالعاتی اقالم

 .باشد می مالیاتی اختالف حل هیات راي برگ یا تشخیص برگ ارزیابی، برگ شماره :ض اعترا مورد برگه شماره
 برگ ابالغ تاریخ از روز 30 ظرف حداکثر تواند می مودي باشد، شده ابالغ مودي به تشخیص /ارزیابی برگ که درصورتی :مورد نوع

 اختالف حل هیات به شکایت یا مالیاتی امور اداره به اعتراض ( نماید اعتراض صخخادره برگه مندرجات به نسخخبت تشخخخیص،
 بدوي هیات راي برگ به مودي و باشخخد شخخده طرش بدوي اختالف حل هیات در قبال پرونده که درصخخورتیکه :نکته )بدوي

 .شود می فعال بخش این در نظر تجدید اختالف حل هیات گزینه باشد، داشته اعتراض
 .گردد می فعال گزینه این باشد اختالف حل هیاتهاي به اعتراض درصورتیکه : هیاتحاد نام

 .نماید می انتخاب بخش این در مالیاتی دادرسی فرآیند براساس را مرجع نوع کاربر :مرجع نوع



 

 

 .گردد انتخاب بایست می بخش این از مودي اعتراض علت : علت
 .نماید وارد بخش این در را خود اعتراض شرش درخواست میتواند مودي :اعتراض شرح

 گزینه براساس مبلغ باشد، مالیات مشمول درامد مبلغ به اعتراض چنانچه :ت يشکا/اعتراض مورد اتیمال مشمول درامد/هیپا
 .گردد می وارد است شده انتخاب "علت" بخش از که اي

 وارد باشد می معترض مالیات کل مبلغ به نسخخخبت مودي که مالیاتی مقدار بخش این در :يمود اعتراض مورد اتیمال مبلغ
 .گردد می

 شده تایید مالیات مبلغ" اقالم ،)نظر تجدید اختالف حل هیات به شکایت(باشد معترض بدوي هیات راي به نسبت مودي درصورتیکه
 .باشد می الزامی مذکور اقالم تکمیل و شده فعال " شده پرداخت قبض تاریخ و شماره" ،"

  
  

 ندهینما/لیوک مشخصات ثبت
 گردد، پیگیري خود "االختیار تام نماینده /وکیل" توسط اعتراض به رسیدگی بعدي مراحل تا باشد داشته تمایل مودي که درصورتی

 مشخصات ثبت فرم "نماینده/وکیل افزودن" دکمه انتخاب با .نماید معرفی مالیاتی امور اداره به را خود وکیل مشخصات بایست می
 .شود می نمایان نماینده/وکیل
 ثبت قبال مالیاتی یکپارچه سامانه در وکیل اقتصادي شماره بایست می دارید را وکیل مشخصات ثبت قصد اگر است توضیح به الزم
 .داشت نخواهد وجود مشخصات ثبت امکان درغیراینصورت باشد شده نام

  .گردد می ثبت سامانه در اطالعات "تایید" دکمه انتخاب با فرم این در درخواستی اقالم ورود از پس
  

 



 

 

  
 تیشکا /اعتراض ثبت
 درخواست ،"اعتراض ثبت" دکمه انتخاب با سخامانه در اجباري اقالم تکمیل و ها تراکنش اعتراضخی مبلغ نمودن وارد از پس کاربر

 نمایش او به و صادر سیستم توسط کدرهگیري شکایات،/ اعتراضات تدرخواس آمیز موفقیت ثبت با و نماید می ارسخخال را مربوطه
 .نماید پیگیري را شده ثبت درخواست تواند می رهگیري کد طري از مودي .شود می داده
 .داشت نخواهد وجود آن ویرایش امکان باشد شده ارسال و ثبت اعتراض درخواست که درصورتی ) 1 نکته
 ثبت بایست می لذا ندارد وجود پرتال طري از صفر مالیات به شکایت و اعتراض ثبت امکان که ست ا توضیح به الزم ) 2 نکته

 .گیرد انجام مربوطه امورمالیاتی اداره مودیان امور باجه طري از موارد گونه این در شکایت و اعتراض
  

 پرتال قیطر از اعتراض قابل يها برگه فهرست : 1 شماره جدول
  دارد وجود پرتال قیطر از آن به اعتراض امکان که ییها برگه فهرست

  نامه نوع   فیرد
  :یابیارز برگ انواع به اعتراض ثبت امکان  1
  یعموم یابیارز برگ  2
  مستغالت اجاره درآمد یابیارز برگ  3
  یحقوق اشخاص يبرا تمبر حق یابیارز برگ  4
  یقیحق اشخاص يبرا تمبر حق یابیارز برگ  5
  یقیحق اشخاص افزوده ارزش بر اتیمال یابیارز برگ  6
  یحقوق اشخاص افزوده ارزش بر اتیمال یابیارز برگ  7

  :يرا برگ و یابیارز برگ انواع به تیشکا ثبت امکان
  یاتیمال اختالف حل اتیه يرا هیابالغ    1
  یعموم یابیارز برگ  2
  ارث یابیارز برگ  3
  مستغالت اجاره درآمد یابیارز برگ  4
  یحقوق اشخاص يبرا تمبر حق یابیارز برگ  5
  حقیقی اشخاص براي تمبر حق ارزیابی برگ  6
  حقیقی اشخاص افزوده ارزش بر مالیات ارزیابی برگ  7
 حقوقی اشخاص افزوده ارزش بر مالیات ارزیابی برگ  8

  
 شده ثبت اتیشکا/اعتراض شینما
  .نمایید انتخاب را "شده ثبت اعتراضات نمایش " گزینه شکایات، و اعتراضات منوي از سامانه، به ورود از پس



 

 

 
 .شود می داده نمایش "شده ثبت شکایات/اعتراضات نمایش" جدول در مودي براي شده ثبت اعتراضات تمامی فوق گزینه انتخاب با
 .نمود مشاهده را اعتراض برگه به مربوط جزییات توان می ذکر فوق جدول در "جزییات نمایش" دکمه از استفاده با
  
  

   
  

 تیشکا/اعتراض از انصراف ثبت
 شکایات/اعتراضات نمایش" جدول در مودي براي "اعتراض از انصراف" گزینه باشد، داشته وجود اعتراض گیري بازپس شرایط چنانچه

 .گردد می فعال "شده ثبت
 ارسال و ثبت را انصرافح شر و علت تواند می کاربر و گردد می نمایان صفحه پایین در فرمی "انصراف ثبت" دکمه انتخاب با که

 .نماید
 


