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 لمعلاروتسد

 م 186 1401 530   

مخاطبان/ 

 ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

 میقتسم یاه تایلام نوناق 186 هدام عوضوم یهاوگ رودص ییارجا تابیترت موضوع

 تسریع و تسهیل راستای در و مستقیم مالیاتهای قانون ۲1۹ ماده 1 تبصره از حاصل اختیارات مبنای بر

 :گردد می مقرر زیر شرح به اجرایی ترتیبات ،مذکور قانون 186 ماده موضوع گواهی صدور یندفرآ

 :فیر اعت :1 هدام

 کشور مالیاتی امور سازمان :سازمان -1

 نآ یدعب تاحالصا و 03/12/1366 مصوب مستقیم های مالیات قانون :م.م.ق -2

 02/03/1400 مصوب افزوده ارزش بر مالیات قانون :ا.م.ق -3

 عنامالب بر مبنی مستقیم مالیاتهای قانون 186 ماده موضوع مالیاتی یهاوگ :مالیاتی گواهی -4

 یا حقیقی اشخاص برای کار یا کسب پروانه و بازرگانی کارت تمدید یا تجدیدیا  صدور بودن

 دار صالحیت مراجع طرف از حقوقی

 مالیاتی گواهی الکترونیکی صدور سامانه :سامانه -5

 اصناف هایاتاق ،تعاون هایاتاق ،کشاورزی و معادن ،صنایع ،بازرگانی هایاتاق :قانونی مراجع -6

 کاریا  کسب مجوز یا بازرگانی کارت کننده صادر ردا صالحیت قانونی مراجع سایر و

 لیفتک اجرای در ذیربط مالیاتی امور ادارهاز  دار صالحیت قانونی راجعاستعالم م  م:استعال -7

 .مم.ق 186صدر ماده   در مقرر

 530/1401/200شماره : 

 18/04/1401تاریخ: 
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 مالیاتی درآمدهای معاونت مالیاتی خدمات و ودیانم امور دفتر :مودیان امور دفتر -8

 قوانین وفق ،متعلقه جرایم و عوارض و مالیات اعم از اصل شده یقطع بدهی :مالیاتی بدهی -9

 مربوط قوانین سایر و افزوده ارزش بر مالیات ،مستقیم مالیاتهای عم ازا مالیاتی مقررات و

 آدرس به کشور مالیاتی امور سازمان الکترونیکی خدمات ملی درگاه :واحد پنجره -10

 My. Tax.gov.ir 

 :مالیاتی گواهی صدور به مربوط مقررات و قواعد تعیین :۲ ماده 

 ،مالیاتی ماموران و سازمان وظایف و مربوط زمانی مواعد ،استعالم به پاسخگویی و دریافت نحوه

 ادایج به مربوط های رویه و ترتیبات ،قواعد ،مقررات تعیین .است شده مقرر دستورالعمل این در

 تدوین و ریکا یفرآیندها مستمر بهبود ،آن از برداریبهره بر نظارت ،سامانه توسعه و

 وزآوریر به و پشتیبانی ،سازی پیاده .باشد می اندیمو امور دفتر عهده به مربوط هایدستورالعمل

 .است اطالعات فناوری معاونت در بطیرذ دفاتر و لک ادارات عهده بر ،نیاز مورد سامانه

 :مالیاتی گواهی صدور و استعالم: پیش شرط دریافت 3ماده 

 ماده و مربوط اجرایی نامهو آیین   .م.مق 16۹ ماده جمله از مالیاتی مقررات و قوانین به عنایت با 

 رایب مالیاتی گواهی صدور و استعالم دریافت ،مودیان سامانه و فروشگاهی های پایانه قانون 16

 اتیمالی نظام در فعال پرونده تشکیل/داشتن به طنوم ،مشاغل صاحبان و حقوقی اشخاص تمام

 .اشدب بازرگان عنوان به باید ،بازرگانی کارت متقاضی حقیقی اشخاص مالیاتی نام ثبتاست. 

 استعالم دریافت های روش ۴ ماده 

 صورت به بایدصرفًا  ،قانونی مراجع به آن ارسال و پاسخ تهیه ،استعالم دریافت مراحل تمامی

 رونیکیالکت ثبت امکان ایجاد یا و سرویس وب بر مبتنی ارتباط طریق از مورد حسب الکترونیکی

 رغی استعالم ارسال .شود انجام ،سازمان واحد پنجره در مخصوص کار پوشه ای طریق از استعالم

 .باشد می وجاهت فاقد و بوده استعالم عدم حکم در ،الکترونیک
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 :مالیاتی گواهی صدور جهت وصول قابل مالیاتی بدهی ۵ ماده 

 ای عملکردی های سامانه در شده شناساییقطعی  مالیاتی بدهی تمامی ،حقوقی اشخاص مورد در -1

 ،مددرآ بر مالیات به مربوط های بدهی شامل حقوقی شخص مالیاتی پرونده به مربوط اجرا و وصول

  همتعلق مالیاتی جرایم وتمبر  حق مالیات ،حقوقو  یتکلیف های مالیات ،افزوده ارزش بر مالیات

 وصول گردد. باید مالیاتی گواهی صدور جهت مربوط مقررات و قوانیندر  مقرر

مربوط به  مالیاتی های بدهی فاً ردر سامانه عملکردی: صبدهی های شناسایی شده  مورد در -1-2

 واحد کسبی مورد استعالم، مالک عمل می باشد.

در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا یا بخش وصول و اجرای سامانه  -2-2

 ی، مالک عمل می باشد.سنیم: تمامی بدهی های شناسایی شده فارغ از فعالیت کسب

( این ماده برای تمامی شرکا باید مالک 2دهی های مالیاتی مذکور در بند )بدر مشارکت های مدنی  -2

 عمل قرار گیرد.

 صدور درخواست ،آن نشانی به متقاضی که محلی در ثالث اشخاص مالیاتی های بدهی (:1) تبصره

 اساس بر ،متقاضی برای قانونی مسئولیت و تعهد وجود صورت در)جز  است نموده مالیاتی گواهی

 متقاضی برای مالیاتی گواهی صدور مانع (ا.م.ق ۲۲ ماده اخیر قسمت یا ق.م.م  18۲ ماده مقررات

 نیست.

 ای مالیاتی عالی شورای به مالیاتی اختالف حل هیات قطعی رای از یدوم که مواردی در( :2) تبصره 

 شد،با شده نقض، مراجع این طرف از ،شکایت مورد رای چنانچه نماید شکایت اداری عدالت دیوان

 و نبوده قطعی (عرض هم تاهی)  م.م.ق ۲5۷ ماده موضوع هیات رای صدور زمان تا مالیاتی بدهی

 .بود نخواهد مالیاتی گواهی صدور زمان

 تدس در مالیاتی عالی شورای در پروندهلیکن  ،باشد رسیده تطعیق به مالیات چنانچه :(3) تبصره

ا وثیقه ی و سپردب بانکی تضمیننقد یا  وجه رای مورد مالیات میزان به دیمو چنانچه ،باشد رسیدگی
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 مایندن معرفی ،باشد مالیاتی امور اداره قبول مورد ضامن اعتبار که معتبر ضامن یا کند معرفیملکی 

 المانع است.ب مالیاتی گواهی دورص .م.م( ق ۲5۹ ماده مقررات رعایت)

 استعالمبه  پاسخ دعموا و یندفرآ: 6ماده 

 یرز  رحش به و بررسی سیستمی صورت به مالیاتی های بدهی ،قانونی مراجع استعالم دریافت از پس 

 :شد خواهد اقدام

ادر ص گواهی مالیاتی به صورت سیستمی ،شودن شناسایی یودم برای مالیاتی بدهی چنانچه -1

 یربط ارسال می شود.ذو برای مراجع 

اقدامات زیر به صورت همزمان انجام می  ،شود شناسایی یودم برای مالیاتی بدهی چنانچه -2

 شود:

 ستمی به مراجع قانونی مربوط اعالم می شود.مراتب وجود بدهی مالیاتی به صورت سی -1-2

 به مالیاتی بدهی تهرسف همزمان و اعالم ودیم به پیامک طریق از بدهی وجودمراتب  -2-2

 .گردد می بارگذاری واحد پنجره در مالیاتی بدهی مبلغ و موضوع /منبع ،سال تفکیک

 ،واحد پنجره به مراجعه با ،مالیاتی بدهی اعالم زمان از روز 10 مدت ظرف است فکلممودی  -3

رک ائه مدارا مورد سبح یا شده اعالم مالیاتی بدهی پرداخت ترتیب/پرداخت به تبسن

 تمد ظرفحداکثر  ،دیوم اقدام از پس .دنمای اقدام ،سیستم در شدهثبت ن قبلی پرداخت های

 جعمر برایو  صادر سیستمی صورت به مالیاتی گواهی ،انجام الزم های بررسی کاری وزسه ر

 .شودمی ارسال نندهک استعالم قانونی

 اعالمبدهی های  / ترتیب پرداختپرداخت جهت یاقدام روز 10 مهلت ظرف دیمو چنانچه -4

 تمیسیس صورت به مالیاتی گواهی صدور امکان عدم برمبنی  الزم پاسخ ،نیاورد عمل به شده

 شود. یقانونی ارسال م مراجع برای و رادص یمالیات بدهی میزان ذکر با
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)اعم از صدور گواهی یا اعالم عدم امکان  قانونی مراجع برای استعالم پاسخ صدور با همزمان -5

 بپاسخ صادره )در قال اطالعات و رسانی اطالع به مودی پیامک طریق ازصدور گواهی( مراتب 

 .شود می اریذارگبرای مودی ب واحد پنجره روی برفرم استاندارد مربوط( 

پاسخگویی به  برای وتاهتریک زمانیمواعد  ،مربوط مقررات و قوانین طبق که مواردی در :تبصره 

 .گیرد قرار عملاین مواعد باید مالک  ،باشد شده تعیین استعالم

 مالیاتی گواهی اعتبار :۷ماده 

 بوده اعتبار ارایسه ماه از تاریخ صدور د مدت به ،دستورالعمل این اجرای در صادره مالیاتی گواهی 

  الیاتیم این گواهی، مفاصا حساب .باشد می استناد قابل کننده استعالم قانونی مراجع برای صرفاً  و

 .شودنمی محسوب

 : ابالغ دستورالعمل8ماده 

 .باشد می االجراالزم  01/07/1401ه تهیه شده و ار تاریخ صرتب 4ماده و  8این دستورالعمل در 

  داود منظور

 


