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 دستورالعمل

 م (219( ماده 1تبصره ))ابالغ الکترونیکی  1401 531   

مخاطبان/ 

 ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

 ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتیترتیبات  موضوع

( قانون 68و بند )ح( ماده ) 31/04/1394( قانون مالیات های مستقیم مصوب 219( ماده )1با عنایت به تبصره )

رح ، ترتیبات ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به ش، اجتماعی و فرهنگیبرنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی

 زیر مقرر می شود:

 تعاریف (:1ماده )

 مالیاتی کشورسازمان امور  سازمان:-1

، مالیات بر ارزش اعم از قوانین مالیات های مستقیم) ی قوانین مالیاتیتمامی اشخاصی که بر مبنا مودی:-2

 ،از جمله قوانین بودجه( و یا احکام مالیاتی سایر قوانین )، پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیانافزوده

، اوراق ا  در هر مرحله از طریق سامانه های سازمانهر نحو ی سعه و ...( برای آنها بهقوانین برنامه های تو

 ل ابالغ صادر می شود.بمالیاتی قا

 کلیه اوراق صادره )ثبت شده( قابل ابالغ به مودی توسط سامانه های مالیاتی. از عبارت است  اوراق مالیاتی:-3

 ای نوین.، مخابراتی یا سایر شیوه هونیکیابالغ اوراق مالیاتی با استقاده از بسترهای الکتر ابالغ الکترونیکی:-4

 531/1401/200شماره : 

 25/04/1401تاریخ: 
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ترسی ، جهت دسکار پوشه الکترونیکی که به هر یک از مودیان ثبت نام شده در نظام مالیاتی حساب کاربری:-5

. حساب کاربری هر مودی دارای شناسه کاربری حسب مورد اختصاص می یابد، به خدمات مالیاتی الکترونیکی

 و گذر واژه یکتاست.

، تقاضای خود را برای بهره مندی از فرمی الکترونیکی که مودی در قالب آن واست خدمات الکترونیکی:درخ-6

، درخواست های مرتبط با اوراق قطعی و ... اعالم ، ثبت اعتراضاتاوراق مالیاتیابالغ خدمات الکترونیکی نظیر 

 مالیاتی و واکنش های الکترونیکی خود نسبت بهرونیکی اوراق تکاز شرایط و آثار ابالغ الو تایید می نماید که 

 این اوراق مطلع است .

 و اصالحات و الحاقات بعدی آن . 03/12/1366قانون مالیات های مستقیم مصوب  ق.م.م:-7

 ابالغ الکترونیکی اور اق مالیاتیترتیبات  (:2ماده)

 ،رونیکی را تایید و ارسال کرده اندتمامی مودیان دارای ثبت نام در نظام مالیاتی که درخواست خدمات الکت-1

فاصله ، بال، اوراق مالیاتیبرای این دسته از مودیان مشمول خدمات ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می شوند.

، پیامک اطالع رسانی برای پس از صدور در سامانه های مالیاتی در حساب کاربری مودی بارگذاری و همزمان

، ابالغ الکترونیکی به نحو زیر محقق و ضمن اکنش مودی به اوراق بارگذاری شده. حسب ووی ارسال می شود

 ، تاریخ ابالغ در اوراق و سامانه ها منعکس می شود .ارسال پیامک اطالع رسانی مناسب برای مودی

کاربری خود نسبت به رویت ( با مراجعه به حساب )شامل روز بارگذاری برگه  روز ف دهرچنانچه مودی ظ-2

 یخقعی به شخص مودی محسوب شده و تاریخ رویت به عنوان تار ا، ابالغ وراق بارگذاری شده اقدام نمایداو

 در نظر گرفته می شود.ابالغ به شخص مودی 

قانونی  ابالغبه عنوان تاریخ یازدهم، ، روز چنانچه مودی ظرف ده روز به حساب کاربری خود مراجعه ننماید-3

/ تعطیالت روز یازدهم با تعطیل ه. در صورتی کفته می شودق.م.م در نظر گر 203( ماده 1موضوع تبصره )

/ تعطیالت مزبور به عنوان روز ابالغ قانونی محسوب ، اولین روز پس از تعطیلیرسمی یا عمومی مصادف شود

 می شود .
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 اصالت اوراق بارگذاری شده در حساب کاربری (:3ماده)

 ،ن نام کاربری و گذر واژه ماموران مالیاتی برای ورود به سامانه های سازمانبا توجه به یکتا و محرمانه بود-1

. ( استق.م.م 237صدور اوراق در سامانه در حکم امضای برگه توسط مامور مالیاتی مربوط )از جمله حکم ماده 

ر حساب کاربری ، اوراق بارگذاری شده دلذا تا زمان پیاده سازی امضای الکترونیکی در سامانه های سازمان

 د بود .همودی بدون امضای فیزیکی در تمام مراجع مالیاتی قابل قبول خوا

امکان رویت تاریخ ابالغ و اصالت سنجی سیستمی اوراقی که از طریق سیستم ابالغ در اختیار مودی قرار -2

ع درون و برون ، برای مراج، با در نظر گر فتن قوانین و مقررات و رعایت محرمانگی اطالعاتگرفته است

 سازمانی فراهم است.

 غیرفعال سازی حساب کاربری (:4ماده)

اوراق مالیاتی این  در موارد زیر مودی از شمول ابالغ الکترونیکی خارج و حساب کاربری وی غیرفعال می شود.

 ق.م.م به صورت فیزیکی ابالغ شود: 209الی  203گروه از مودیان باید وفق مواد 

صورت ثبت انحالل آنها در  ت مودی و در مورد اشخاص حقوقی دردر صورت فو در مورد اشخاص حقیقی

، مودی از شمول ابالغ الکترونیکی خارج می شود غیرفعال سازی حساب کاربری به صورت ت هاکمرجع ثبت شر 

آگهی  سخودکار توسط سیستم و بر مبنای اطالعات روزانه دریافتی از سرویس متوفیان ثبت احوال و سروی

 ،سرویس های مذکور از مراجع ذیریطدر صورت عدم امکان دریافت ، انجام می گیرد. رات ثبت شرکت هاتغیی

 ،اداره امور مالیاتی مربوط می تواند بر مبنای مدارک دریافتی از وراث متوفی یا مدیر تصفیه شرکت منحله

 سازی حساب کاربری مودی اقدام کند.نسبت به غیر فعال 

کی ، از شمول ابالغ الکترونیدر صورت وصول رای قطعی دادگاه مبنی بر ورشکستگی مودیاشخاص ورشکسته -1

ازی به غیرفعال سخارج می شوند و اداره امور مالیاتی ذیربط باید بالفاصله پس از دریافت رای مذکور نسبت 

 ی اقدام کند.دحساب کاربری مو
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سازمان پزشکی قانونی یا تاییدیه رسمی دیه ، تاییضاییچنانچه براساس وصول آرای قطعی مراجع ق-2

بیمارستان ها و مراکز درمانی معتبر برای اداره امور مالیاتی محرز شود که مودی به دلیل مشکالت ذهنی یا 

، ادراه امور مالیاتی باید نسبت به غیرفعال سازی حساب جسمی قادر به استفاده از حساب کاربری خود نیست

 اید.کاربری موذی اقدام نم

 اعتراض مودی به صحت ابالغ الکترونیکی (:5ماده)

ق.م.م قابل  216ده و از طریق هیات موضوع ماده و، در موارد زیر مجاز باعتراض به صحت ابالغ الکترونیکی

 رسیدگی خواهد بود:

/ انه ایرای، به دلیل عدم دسترسی به سامانه های متکی بر دالیل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید مودی،-1

 مخابراتی یا نقص در این سامانه ها از بارگذاری اوراق یا مفاد ابالغ مطلع نشده است .

و یا  ،ابالغ الکترونیکی در شرایطی انجام گرفته باشد که حساب کاربری مودی می بایست غیرفعال بوده-2

 مودی از شمول ابالغ الکترونیکی خارج شده باشد .

 های اجرایی ابالغ الکترونیکیکار و قواعد و ساز (:6ماده )

، شیوه تایید اصالت ، مواعدمقررات و قواعد عام ابالغ الکترونیکی از جمله شرایط بهره مندی از این خدمت

ن و . دفتر امور مودیا، در این دستورالعمل تعیین شده استو نیز اعتراض به ابالغ الکترونیکی ابالغی اوراق

 ،اهنگی و تایید معاونت درآمدهای مالیاتی به ترتیب زیر نسبت به بررسیخدمات مالیاتی موظف است با هم

 وضع و ابالغ قواعد جدید و ساز و کارهای اجرایی مرتبط با این دستورالعمل ها اقدام نماید:

پیاده سازی مفاد این دستورالعمل از جمله نحوه برای های اجرایی الزم  هتعیین سازو کارها و تهیه شیونام-1

های اخذ  درخواست خدمات الکترونیک از  ، شیوهفعال سازی و غیرفعال سازی حساب کاربری برای مودیان

 ،سایر ساز و کارهای مرتبط با اجرای این دستور العمل و، نحوه نظارت بر  فرآیندهای مربوط مودیان

ی اوراق ، براینی قواعد ابالغ الکترونیکی در مواردی که به علت بروز الزامات اجرایی با تغییرات قانونیبازب-2

 ،مانند رعایت فاصله زمانی میان صدور و بارگذاری برگه)  مالیاتی خاص نیاز به تغییر یا بازبینی بخشی از قواعد
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جاد . در  صورت ایلکترونیکی برای اوراق خاص( باشددریافت تاییدیه های سیستمی و ... یا اجتناب از ابالغ ا

ونی ات و الزامات قاندمراتب را به همراه تمام مستن دستادی ذیربط مکلفن ، دفاترات قانونی و اجرایی جدیدالزام

 .اتی اعالم نمایندجهت اعمال به دفتر امور مودیان و خدمات مالی

ابالغ اوراقی که از فرآیند ابالغ جهت پیگیری و نظارت بر  طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت یکپارچه-3

مه با همکاری واحدهای ذیربط نا، ظرف یک سال از تاریخ ابالغ این شیوه الکترونیکی خارج می شوند ابالغ

 در معاونت فناوری های مالیاتی .

 ابالغ دستورالعمل (:7ماده )

 الزم االجرا می باشد. 01/06/1401( ماده تهیه و از تاریخ 7در ) این دستورالعمل

  داود منظور

 


