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

" دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 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
اظهارنامه های مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مورد استفاده قرار میگیرد .سازمان امور مالیاتی کشور ،در راستای
توسعه خدمات الکترونیکی جهت خود اظهاری مودیان مالیاتی ،اظهارنامه اشخاص حقوقی بدون/همراه با امضا
الکترونیک را در این سامانه قرار داده است .اشخاص حقوقی پس از ثبتنام در سامانه ثبتنام الکترونیکی میتوانند
اظهارنامه الکترونیکی خود را ارسال نمایند.
 .2هدف

این خدمت با هدف ثبت اظهارنامههای مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مورد استفاده قرار میگیرد .مودی محترم
مالیاتی 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 مودی در اظهارنامه بارگذاری میگردد .پس از تکمیل اقالم جداول اطالعاتی ،مالی و ترازنامه
اظهارنامه ،مودی اقدام به ارسال اطالعات اظهارنامه نموده و کد رهگیری دریافت مینماید .در صورتیکه مودی
مشمول مالیات بوده و تمایل داشته باشد ،برای مودی قبض الکترونیکی صادر میگردد.
 هدف از این توافقنامه سطح خدمت این استت کته ستازمان امتور مالیتاتی کشتور ،در راستتای توستعه ختدمات
الکترونیکی جهت خود اظهاری مودیان مالیاتی ،اقدام بته قترار دادن اظهارنامته در ستامانه عملیتات الکترونیتک
نموده است .لذا مودیان حقوقی محترم مالیاتی میبایست از طریق این سامانه نسبت ثبت اظهارنامههای مالیتات
بر درآمد خود اقدام نمایند.
 این بیانیه ،سطح توافق دو جانبه در خصوص ایتن ختدمت ،روشهتای نظتارت و مستلولیتهتای ستازمانی را در
صورت لزوم مشخص میکند.
 .3مسئولیت

 طبق ماده  110قانون مالیاتهای مستقیم ،سازمان امور مالیاتی کشتور ،اجتازه دارد پتس از دریافتت اظهارنامته
مالیات بر درآمد مودیان اشخاص حقوقی؛ اطالعات مودیان محترم را پردازش و در نهایت گواهی مربوطه را بترای
آنان صادر نماید.
 طبق ماده  110قانون مالیاتهای مستقیم ،مودیان محترم حقوقی 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 اشتخاص
حقوقی برای مودیان محترم مالیاتی میباشد.
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لینک قانون در اینترنت:
http://intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/3/5/110

ماده 110ـ"اشخاص حقوقی مکلفاند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک
خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان
سهمالشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به ادارة امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخصحقوقی در آن
واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند .پس از تسلیم اولین فهرست مزبور ،تسلیم فهرست تغییرات در
سنوات بعد کافی خواهد بود .محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم
خارج از ایرانکه در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمیباشند تهران است .حکم این ماده در مورد کارخانهداران و
اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود".
 .4تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی

 متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه و ادارات مالیاتی به سازمان امتور
مالیاتی کشور ارائه نماید.
 موارد مربوط به فرم دریافت اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و سایر اطالعات مورد نیاز خدمت بر
روی ستتتامانه عملیتتتات الکترونیتتتک مالیتتتاتی ستتتازمان امتتتور مالیتتتاتی کشتتتور بتتته آدری اینترنتتتتی
 https://e3.tax.gov.ir/Pages/action/show/410قرار 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  110قانون مالیاتهای مستقیم تغییر نکرده الزم اجرا است و کلیته
مودیان حقوقی محترم میتوانند از این سامانه جهت خود اظهاری و تکمیل اظهارنامه بر درآمتد ختود بهترهمنتد
شوند.
 .7خاتمه توافقنامه

 خدمت "دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و صدور گواهی مربوطه" تا زمانیکه ماده
 110قانون مالیاتهای مستقیم تغییر نکرده الزم اجرا است و کلیه مودیان حقوقی میتوانند از این سامانه جهت
خود اظهاری و تکمیل اظهارنامه مالیات بر درآمد خود بهرهمند شوند.
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