بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

نام دستگاه اجرایی:سامانه های نوین وپشتیبانی
نام دستگاه مادر :سازمان امور مالیاتی کشور

 -4مشخصات خدمت

شرح خدمت

این خدمت جهت ثبت اظهارنامه های مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل گروه اول ،دوم و سوم) به صورت مشارکتی
یا انفرادی می باشد .همچنین درخواست استفاده از مفاد تبصره ماده  100قانون مالیات های مستقیم نیز در این خدمت قرار
دارد.

نوع خدمت

خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار ()G2B
خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:

حاکمیتی
ملی
آموزش
تولد
تاسیسات شهری
تقاضای گیرنده خدمت

نحوه آغاز خدمت

مدارک الزم برای انجام
خدمت
قوانین و مقررات باالدستی

آمار تعداد خدمت گیرندگان

 -9جزییات خدمت

مودیان مالیاتی

تصدی گری
استانی

منطقه ای
کسب و کار
مالیات
سالمت
مدارک و گواهینامهها
بازنشستگی
ازدواج
بیمه
رخداد رویدادی مشخص
فرارسیدن زمانی مشخص
مودیان حقیقی مالیاتی موظفند
اظهارنامه مالیات بر درآمد عملکرد
سال گذشته خود را حداکثر تا پایان
خرداد ماه سال جاری در این سامانه
ثبت نمایند.

تشخیص دستگاه

 -6نحوه دسترسی
به خدمت

10011611101

نوع مخاطبین

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
و صدور گواهی مربوطه

 -2شناسه خدمت

شهری
تامین اجتماعی

روستایی
ثبت مالکیت
سایر
وفات

در صورتی که برای مودیان مالیاتی شرایطی ایجاد
شود که مجبور به دریافت مفاصا حساب شوند
بعنوان مثال واگذاری محل کسب و...
قبل از پایان سال مالی خودموظفند اظهارنامه ثبت
نمایند.

سایر... :

ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی و تکمیل مراحل ثبت نام الکترونیکی.
ماده  59قانون مالیاتهای مستقیم (فصل چهارم مالیات بردرآمد مشاغل)
تبصره ماده  100قانون مالیات های مستقیم (دستورالعمل تبصره ماده  100اصالحی مصوب  31/4/1354قانون مالیات های
مستقیم)
آیین نامه اجرایی شماره  230161تاریخ  1354/12/4موضوع ماده  59اصالحی مصوب  1354/4/31قانون مالیات های
مستقیم
خدمت گیرندگان درعملکرد سال 1351
 2191119اظهارنامه مالیات بردرآمد مشاغل

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

تواتر
تعداد بار مراجعه حضوری
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان

یکبار برای همیشه

یک بار در:

ماه

فصل

سال

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

رایگان

...
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
http://tax.gov.ir/Pages/action/show/405

مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه
یا ارتباط با دیگر
دستگاه ها )
درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

غیرالکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پیام کوتاه

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر :طبق قانون در شرایط خاص

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

در مرحله درخواست خدمت

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

در مرحله اطالع رسانی خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکی
ارسال پستی
پست الکترونیک
پیام کوتاه
تلفن گویا یا مرکز تماس
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غیرالکترونیکی
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر :اطالع رسانی از طریق سایر رسانه ها
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکی
ارسال پستی
پست الکترونیک
پیام کوتاه
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غیرالکترونیکی
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
الکترونیکی
اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
سایر (باذکرنحوه دسترسی)
پست الکترونیک

مودیان میتوانند اظهارنامه دستی را که فرم
آنرا از وبگاه سازمان بار گذاری نموده اند
تکمیل وقبل از پایان موعد قانونی به سازمان
پست نموده ویا حضوری تحویل وثبت نمایند.

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی

سامانه ثبت نام الکترونیکی

اشخاص حقیقی :
کد رهگیری پیش ثبت نام – حوزه مالیاتی – کالسه پرونده و
اطالعات هویتی ،کسبی و شرکای پرونده

بانک اطالعات تجمیع مشاغل

اطالعات حوزه مالیاتی و کالسه پرونده  -اطالعات هویتی ،کسبی و
شرکای پرونده (بارگزاری در سیستم ثبت نام الکترونیکی)
اطالعات شناسه قبض و پرداخت

سیستم تک منبعی مشاغل

کلیه اقالم اطالعاتی اظهارنامه (جهت بارگزاری در سیستم مشاغل)

سامانه طرح جامع مالیاتی

کلیه اقالم اطالعاتی اظهارنامه (جهت بارگزاری در سامانه سنیم)

سیستم قبض بانک

-8ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

وزارت صنعت – معدن و
تجارت

نام سامانه های
دستگاه دیگر

Gica.ir

فیلدهای موردتبادل

اطالعات زنجیره-اطالعات CRL
فایل های مربوط به این
اطالعات در فواصل زمانی معین
از سایت تجارت الکترونیک
بارگذاری وبرروی سرورهای
مربوطه نصب میگردد

دستگاه
مراجعه کننده

دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده
 -1دانلود نرم افزار از پرتال توسط کاربر و نصب برنامه روی کالینت
 -2ورود اطالعات درخواستی در نرم افزار اظهارنامه مربوطه

 -5عناوین فرایندهای خدمت

استعالم الکترونیکی اگر استعالم غیرالکترونیکی
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزینه)

برخط
online
دستهای
()Batch

 -1ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطالعاتی) در
دستگاه

برخط
online

فیلدهای موردتبادل

دستهای
()Batch

نام سامانه های دیگر

استعالم الکترونیکی

-3
-4
-9
-6
-1
-8
-5
-10
-11
-12

دریافت اطالعات هویتی مودی از سامانه ثبت نام الکترونیکی
تکمیل جداول اطالعاتی و مالی توسط مودی
امکان چاپ و بررسی نسخه پیش نویس
ارسال اطالعات با امضاء دیجیتال یا بدون امضاء دیجیتال
اعتبار سنجی اقالم اصلی مانند کدملی  -کدپستی -کداتباع بیگانه و..
اعتبارسنجی امضاء سمت سرور درصورت ارسال با امضاء
دریافت کدرهگیری
صدور الکترونیکی قبض مالیاتی
امکان پرداخت قبض مالیاتی (درگاه های الکترونیکی /بانک)
بارگذاری اطالعات اظهارنامه در سامانه های عملیاتی مربوطه

استعالم
غیر
الکترونیکی

 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

