توافقنامه سطح خدمت "دریافت مالیات بر درآمد حقوق"
 .1مقدمه

"دریافت مالیات بر درآمد حقوق" خدمتی است که دولت به کسب وکار ( )G2Bو دولت به مردم ( )G2Cارائه میدهد.
به منظور تسهیل در دریافت اطالعات مالیات بر درآمد حقوق و جلب رضایت مودیان محترم مالیاتی و کاهش هزینهها
و صرفه جویی در زمان ،سازمان امور مالیاتی اقدام به طراحی و پیادهسازی سامانه اینترنتی مالیات بر درآمد حقوق
نموده است .در این سیستم اطالعات پرداختکنندگان و دریافتکنندگان حقوق و میزان حقوق و مزایای پرداختی و
مالیات مترتب بر آن به شکل فایل الکترونیکی و یا به صورت آنالین از مودی دریافت و در پایگاه اطالعاتی سازمان
امور مالیاتی ارائه میشود و یا با استفاده از سیستمهای نرمافزاری موجود خود ،فایل الکترونیکی با قالب مورد نظر
سازمان را تو لید و از طریق سامانه اینترنتی مالیات بر درآمد حقوق ارسال نمایند.
 .2هدف

ا ین سامانه در راستای تسهیل در پرداخت مالیات حقوق توسط مودیان مالیاتی از طریق رسانههای الکترونیکی و
یکسانسازی رویه های دریافت مالیات و ایجاد بستری مناسب جهت سهولت در پردازش اطالعات راهاندازی گردیده
است .در این سامانه تمامی خدمات مربوط به فهرست حقوق شامل صدور و پرداخت قبض ،تعریف کارمند جدید ،اعالم
پایان کار حقوق بگیران و ویرایش تمامی اطالعات شغلی و حقوقی آنان و امکان صدور قبوض مالیاتی مربوط به تبصره
ماده  86قانون مالیاتهای مستقیم ارائه میگردد .این خدمت جهت دریافت لیست مالیات بردرآمد حقوق به صورت
اینترنتی برای مودیان محترم مالیاتی میباشد.
 هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده تو سط سازمان امور
مالیاتی ک شور ،امکان دریافت اطالعات شغلی و حقوقی و امکان صدور قبوض مالیاتی مربوط به تب صره ماده 86
قانون مالیاتهای مستقیم برای مودیان حقوقبگیر (اشخاص حقوقی و حقیقی) فراهم گردد.
 هدف از این توافقنامه سطح خدمت ،دریافت لی ست مالیات بردرآمد حقوق به صورت اینترنتی تو سط سازمان
امور مالیاتی کشور است.
 این بیانیه ،سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت ،روشهای نظارت و مسئولیتهای سازمانی را در صورت
لزوم مشخص میکند.
 .3مسئولیت

 طبق ماده  86قانون مالیاتهای مستتتقیم ،ستتازمان امور مالیاتی کشتتور ،مجوز دریافت لیستتت مالیات بردرآمد
حقوق پرداختکنندگان حقوق را دارا میباشد.
 مسئولیت سازمان امور مالیاتی کشور طراحی و پیاده سازی سامانه اینترنتی مالیات بر درآمد حقوق برای مودیان
محترم مالیاتی میباشد .تا از طریق این سامانه تمامی خدمات مربوط به فهرست حقوق شامل صدور و پرداخت
قبض ،تعریف کارمند جدید ،اعالم پایان کار حقوقبگیران و ویرایش تمامی اطالعات شتتتغلی و حقوقی آنان و
امکان صدور قبوض مالیاتی مربوط به تبصره ماده  86قانون مالیاتهای مستقیم ارائه گردد.

لینک قانون در اینترنت:
http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/3/3/86

ماده "– 86پرداختکنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفاند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ()85
این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافتکنندگان حقوق و میزان آن
به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند".
 .4تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی

 متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مستندات الزم را از طریق سامانه الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی
کشور ارائه نماید.
 موارد مربوط به راهنمای استفاده از سامانه و راهنمای تهیه لیست حقوق و خالصه لیست حقوق مودیان بر
روی ستتتتا ما نه بر خط مال یات بر درآ مد حقوق ستتتتاز مان امور مال یاتی کشتتتور به آدر

اینترنتی

 http://salary.tax.gov.irقرار گرفته است.
 .5هزینهها و پرداختها

این خدمت به صورت رایگان به مودیان محترم مالیاتی ارائه میشود.
 .6دوره عملکرد

 این توافقنامه سطح خدمت تا زمانیکه ماده  86قانون مالیات های مستقیم تغییر نکرده الزم اجرا است و کلیه
مودیان پرداخت کننده حقوق (اشخاص حقوقی و حقیقی) باید از طریق سامانه بر خط درآمد بر حقوق ،اطالعات
پرداختکنندگان و دریافت کنندگان حقوق و میزان حقوق و مزایای پرداختی و مالیات مترتب بر آن به شکل فایل
الکترونیکی که در پایگاه اطالعاتی سازمان امور مالیاتی ارائه میشود و یا با استفاده از سیستمهای نرمافزاری
موجود خود ،فایل الکترونیکی با قالب مورد نظر سازمان را تولید و از طریق سامانه اینترنتی مالیات بر درآمد حقوق
سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند .الزم به ذکر است هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق ،مالیات متعلق را
طبق مقررات ماده  58اصالحیه مصوب  80/11/27قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه ،کسر و ظرف مدت 30
روز و با استفاده از سامانه برخط مالیات بر در آمد حقوق به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند.
 .7خاتمه توافقنامه

 خدمت "دریافت مالیات بر درآمد حقوق" تا زمانیکه ماده  86قانون مالیاتهای مستقیم تغییر نکرده الزم اجرا
است و کلیه مودیان پرداخت کننده حقوق (اشخاص حقوقی و حقیقی) باید از طریق سامانه بر خط درآمد بر
حقوق ،اطالعات پرداختکنندگان و دریافتکنندگان حقوق و میزان حقوق و مزایای پرداختی و مالیات مترتب بر
آن به شکل فایل الکترونیکی که در پایگاه اطالعاتی سازمان امور مالیاتی ارائه میشود و یا با استفاده از سیستمهای
نرم افزاری موجود خود ،فایل الکترونیکی با قالب مورد نظر سازمان را تولید و از طریق سامانه اینترنتی مالیات بر
درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.

