توافقنامه سطح خدمت "دریافت مالیات بر درآمد مشاغل خودرو و صدور گواهی مربوطه"
 .1مقدمه

"دریافت مالیات بر درآمد مشاغل خودرو و صدور گواهی مربوطه" خدمتی است که دولت به مردم ( )G2Cارائه
میدهد .سامانه مالیات بر درآمد مشاغل خودرو شامل یکی از فرآیندهای مالیاتی است که توسط سازمان امور
مالیاتی اجرا میگردد .براساس این فرآیند کلیه صاحبان خودروهای باری ،راهسازی ،عمومی و تاکسیها موظفند در
پایان هر سال مبلغ درآمد خود را در قالب اظهارنامه مالیاتی (دریاف ت قبض مالیات مقطوع عملکرد مربوطه) به
سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند .این امکان از طریق دفاتر ارائهدهنده (دفاتر پست و دفاتر پیشخوان خدمات
دولت) صورت میپذیرد و مودی میتواند با در دست داشتن مدارک کافی به دفاتر ارائه دهنده خدمت مراجعه نماید.
این فرایند در سراسر کشور به گونهای یکپارچه انجام میگیرد و کلیه فعالیتها به شکل مستقیم در سازمان منعکس
گردیده و مودیان در هر مرحله میتوانند وابسته از محل ،ادامه فرآیند را از طریق سامانه پیگیری نمایند .در فرایند
تهیه شده ،ثبتنام ،تسلیم اظهارنامه (دریافت قبض مالیات مقطوع عملکرد مربوطه) و صدور مفاصا حساب مالیاتی از
طریق سامانه مالیات بر درآمد مشاغل خودرو صورت میپذیرد.
 .2هدف

 هدف از این توافقنامه ارائه با کیفیت خدمت توسط سازمان امور مالیاتی کشور در راستای بهرهمندی از بسیاری
از خدمات الکترونیکی توسط مودیان محترم سازمان است که از آن جمله امکان تسلیم و ارائه مبلغ درآمد
مودیان دارای خودروهای باری ،عمومی ،راهسازی و تاکسیها در قالب اظهارنامه مالیاتی و صدور مفاصا حساب
مالیاتی از طریق دفاتر ارائهدهنده خدمت است.
 این بیانیه ،سطح توافق دو جانبه در خصوص اینن خندمت ،روشهنای نظنارت و مسنلولیتهنای سنازمانی را در
صورت لزوم مشخص میکند.
 .3مسئولیت

 طبق ماده  97بند ج و دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع عملکرد سنال  1395صناحبان مشناغل خنودرویی در
اجرای تبصره ماده  100اصالحی مصوب  1394/04/31قانون مالیاتهای مستقیم ،سازمان امور مالیاتی کشنور
مجوز دارد اظهارنامه مالیاتی (دریافت قبض مالیات مقطوع عملکرد مربوطنه) کلینه صناحبان خودروهنای بناری،
راهسازی ،عمومی و تاکسیها را جهت تعیین مالیات عملکرد آنها دریافت نماید.
 طبق ماده  97بند ج و دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال  1395صاحبان مشاغل خودرویی در
اجرای تبصره ماده  100اصالحی مصوب  1394/04/31قانون مالیاتهای مستقیم ،مودیان محترم مکلفند در
پایان هر سال مبلغ درآمد خود را در قالب اظهارنامه مالیاتی (دریافت قبض مالیات مقطوع عملکرد مربوطه) به
سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند .این امکان از طریق دفاتر ارائهدهنده (دفاتر پست و دفاتر پیشخوان
خدمات دولت) صورت میپذیرد و مودی میتواند با در دست داشتن مدارک کافی به دفاتر ارائه دهنده خدمت
مراجعه نماید.
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 مسلولیت سازمان امور مالیاتی کشور طراحی و پیادهسازی سامانه عملیات الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر درآمد
مشاغل خودرو برای کلیه مودیان محترم میباشد.
آدرس لینک قانون در اینترنت:

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsIndex/1/3/4
ماده  97بند ج قانون مالیاتهای مستقیم" -درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به

تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده
و مورد پذیرش قرار گرفته باشد ،خواهد بود .سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامههای مالیاتی دریافتی را
بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه".
دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال  1395صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100

اصالحی مصوب  1394/04/31ق.م.م -بنا به اختیار حاصل از تبصره  100قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
 1394/04/31مالیات عملکرد سال  1395صاحبان وسایل نقیله مسافری ،باری ،ماشینآالت راهسازی و صعنتی،
مطابق با جداول پیوست دستورالعمل مذکور با رعایت گروهبندی استانها تعیین گردیده است.
 .4تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی

 متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را به دفاتر پست و دفاتر پیشخوان خدمات دولت ارائه نماید.
 موارد مربوط به گردش کار و دستورالعملهای مالیات بر درآمد مشاغل خودرو و صدور گواهی مربوطنه ،بنر روی
سننننامانه عملیننننات الکترونیننننز مالینننناتی سننننازمان امننننور مالینننناتی کشننننور بننننه آدرس اینترنتننننی
 http://e3.tax.gov.ir/Pages/action/show/419قرار 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  97بند ج و دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1395
صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده  100اصالحی مصوب  1394/04/31قانون مالیاتهای
مستقیم ،تغییر نکرده الزم اجرا است و کلیه صاحبان خودروهای باری ،راهسازی ،عمومی و تاکسیها موظفند در
پایان هر سال مبلغ درآمد خود را در قالب اظهارنامه مالیاتی (دریافت قبض مالیات مقطوع عملکرد مربوطه) به
سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند .این امکان از طریق دفاتر ارائه دهنده (دفاتر پست و دفاتر پیشخوان
خدمات دولت) صورت میپذیرد و مودی می تواند با در دست داشتن مدارک کافی به دفاتر ارائه دهنده خدمت
مراجعه نماید .این فرایند به گونهای یکپارچه انجام میگیرد و کلیه فعالیتها به شکل مستقیم در سازمان
منعکس شده و مودیان در هر مرحله میتوانند ادامه فرآیند را از طریق سامانه پیگیری نمایند.

 .7خاتمه توافقنامه


توافقنامه خدمت "دریافت مالیات بر درآمد مشاغل خودرو و صدور گواهی مربوطه" تا زمانیکه ماده  97بند ج و
دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال  1395صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100
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اصالحی مصوب  1394/04/31قانون مالیاتهای مستقیم ،تغییر نکرده الزم اجرا است و کلیه صاحبان
خودروهای باری ،راهسازی ،عمومی و تاکسیها موظفند در پایان هر سال مبلغ درآمد خود را در قالب اظهارنامه
مالیاتی (دریافت قبض مالیات مقطوع عملکرد مربوطه) به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند .این امکان از
طریق دفاتر ارائهدهنده (دفاتر پست و دفاتر پیشخوان خدمات دولت) صورت میپذیرد و مودی میتواند با در
دست داشتن مدارک کافی به دفاتر ارائهدهنده خدمت مراجعه نماید .این فرایند به گونهای یکپارچه انجام
میگیرد و کلیه فعالیتها به شکل مستقیم در سازمان منعکس شده و مودیان در هر مرحله میتوانند ادامه
فرآیند را از طریق سامانه پیگیری نمایند.
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