توافقنامه سطح خدمت "دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و صدور گواهی مربوطه"
 .1مقدمه

" دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و صدور گواهی مربوطه" خدمتی است که دولت به
مردم ( ،)G2Cدولت به دولت ( )G2Gو دولت به کسب و کارها ( )G2Bارائه میدهد .این خدمت جهت ثبت
اظهارنامههای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل گروه اول ،دوم و سوم) به صورت مشارکتی یا انفرادی
میباشد .سازمان امور مالیاتی کشور ،در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خود اظهاری مودیان مالیاتی،
اظهارنامه بدون/همراه با امضا الکترونیک را در سامانه اظهارنامه اشخاص حقیقی قرار داده است که مودیان محترم
مالیاتی ،پس از ثبتنام در سامانه ثبتنام الکترونیکی میبایست نرم افزار مذکور را دانلود و پس از تکمیل اظهارنامه،
اقدام به ارسال نمایند.اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی در دو قالب اظهارنامه انفرادی و مشارکتی قابل تسلیم
میباشد که بسته به شرایط واحد کسبی میبایست اطالعات الزم در سامانه ثبتنام وارد شود .با وارد نمودن اقالم
خواسته شده در نرم افزار ،اطالعات هویتی و واحد کسبی شخص حقیقی از سامانه ثبتنام دریافت و در اظهارنامه
نمایش داده میشود.
 .2هدف

هدف این خدمت ثبت اظهارنامههای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل گروه اول ،دوم و سوم) به صورت
مشارکتی یا انفرادی میباشد .همچنین درخواست استفاده از مفاد تبصره ماده  100قانون مالیاتهای مستقیم نیز
در این خدمت قرار دارد .مودی ابتدا میبایست در سامانه ثبتنام الکترونیکی ثبتنام نماید .پس از تایید نهایی
اطالعات ،نرمافزار اظهارنامه الکترونیکی را از پورتال سازمان امور مالیاتی کشور دانلود نماید .پس از ورود اطالعات
درخواستی در نرمافزار ،اطالعات هویتی و واحدکسبی مودی در اظهارنامه بارگذاری میگردد .پس از تکمیل اقالم
جداول اطالعاتی و مالی اظهارنامه ،مودی اقدام به ارسال اطالعات اظهارنامه نموده و کد رهگیری دریافت مینماید.
در صورتیکه مودی مشمول مالیات باشد ،برای مودی قبض الکترونیکی صادر میگردد.
 هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط سازمان اموور
مالیاتی کشور ،امکان بهره مندی از بسیاری از خدمات الکترونیکی سازمان اموور مالیواتی کشوور توسوط مودیوان
محترم سازمان از جمله امکان ثبت اظهارنامههای مالیات بر درآمد اشوخاص حقیقوی (مشواغل گوروه اول ،دوم و
سوم) به صورت مشارکتی یا انفرادی فراهم گردد.
 این بیانیه ،سطح توافق دو جانبه در خصوص ایون خودمت ،روشهوای نظوارت و مسولولیتهوای سوازمانی را در
صورت لزوم مشخص میکند.
 .3مسئولیت
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 طبق ماده  95و تبصره ماده  100و آییننامه اجرایی شماره  230761تواری 1394/12/4قوانون مالیواتهوای
مستقیم ،سازمان امور مالیاتی کشور ،اجازه دارد پس از دریافت اظهارناموه مالیوات بور درآمود مودیوان اشوخاص
حقوقی؛ اطالعات مودیان محترم را پردازش و در نهایت گواهی مربوطه را برای آنان صادر نماید.
 طبق ماده  95و تبصره ماده  100و آییننامه اجرایی شماره  230761تاری 1394/12/4قانون مالیاتهای
مستقیم ،مودیان محترم حقیقی (مشاغل گروه اول ،دوم و سوم) میبایست نسبت به تسلیم الکترونیکی
اظهارنامه مالیاتی خود و همچنین تکمیل اطالعات ،رفع ایرادات احتمالی این مرحله از طریق سامانه ثبتنام
اقدام نمایند.
 مسلولیت سازمان امور مالیاتی کشور طراحی و پیادهسازی سامانه دریافت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشوخاص
حقیقی برای مودیان محترم مالیاتی میباشد.
لینک قانون در اینترنت:
http://intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/3/4/95
https://download.tax.gov.ir/TaxReturnDownloads/1398/Form/DastooramalTabsereMade100Amalkard1397.pdf
http://intamedia.ir/laws/Attachment/E118.pdf

ماده  95قانون مالیاتهای مستقیم (فصل چهارم مالیات بردرآمد مشاغل)" -صاحبان مشاغل موضوو ایون فصول
موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربووط
به تنظیم دفاتر تجاری موضو قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم میگردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیوات،
نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند".
آیین نامه اجرائی مربوط به نو دفاتر ،اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنهوا اعوم از ماشوینی(مکانیزه) و دسوتی و
نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نو و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحووه ارائوه آنهوا بورای
رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط ،حداکثر ظورف مودت شوش مواه از تواری الزماالجورا
شدن این قانون ( )1395/1/1توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشوود و بوهتصوویب وزیور اموور اقتصوادی و
دارایی میرسد.
تبصره ماده  100قانون مالیاتهای مستقیم (دستورالعمل تبصره ماده  100اصالحی مصوو  1394/4/31قوانون
مالیات های مستقیم)
آیین نامه اجرایی شماره  230761تاریخ 1394/12/4قانون مالیاتهای مستقیم
 .4تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی

 متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را از طریق سامانه و ادارات مالیاتی به سازمان امور مالیاتی
کشور ارائه نماید.
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 موارد مربوط به فرم دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و صدور گواهی مربوطه و
اطالعات خدمت بر روی سامانه عملیات الکترونیک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس اینترنتی
 https://e2.tax.gov.ir/Pages/action/show/409قرار 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  95و تبصره ماده  100و آییننامه اجرایی شوماره  230761تواری
1394/12/4قانون مالیاتهای مستقیم ،تغییر نکرده الزم اجرا است و کلیه مودیان حقیقی محترم مویتواننود از
این سامانه جهت ثبت اظهارنامههای مالیات بر درآمد خود (مشاغل گروه اول ،دوم و سوم) به صوورت مشوارکتی
یا انفرادی بهرهمند شوند .الزم به ذکر است تاری تسلیم اظهارنامه بورای اشوخاص حقیقوی توا پایوان خردادمواه
میباشد.
 .7خاتمه توافقنامه


خدمت"دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و صدور گواهی مربوطه" تا زمانی که ماده
 95و تبصره ماده  100و آییننامه اجرایی شماره  230761تواری 1394/12/4قوانون مالیواتهوای مسوتقیم،
تغییر نکرده الزم اجرا است و کلیه مودیان حقیقی محترم میتوانند از ایون سوامانه جهوت ثبوت اظهارناموههوای
مالیات بر درآمد خود (مشاغل گروه اول ،دوم و سوم) به صورت مشارکتی یا انفرادی بهرهمند شوند.
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