بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

نام دستگاه اجرایی :مرکز فناوری اطالعات
نام دستگاه مادر :سازمان امورمالیاتی کشور
شرح خدمت

نوع خدمت

 -4مشخصات خدمت

مالیات بر درآمد مشاغل خودرو یکی از فرآیندهای مالیاتی است که توسط سازمان اموور مالیواتی اجورا موی گوردد.
براساس این فرآیند کلیه خودروهای باری ،عمومی ،راهسازی و تاکسی ها موظفند در پایان هر سوا مبلو درآمود
خووووود را در قالووو اظهارنامووووه مالیوووواتی بووووه سووووازمان امووووور مالیوووواتی کشووووور ارائووووه دهنوووود .
در فرایند تهیه شده ،تسلیم اظهارنامه و صدور مفاصا حساب مالیاتی از طریق دفاتر ارائه دهنده خدمت انجام خواهد
شد .این فرایند به گونه ای یکپارچه انجام می گیرد و کلیه فعالیتها به شکل مستقیم در سوازمان مونعک شوده و
مودیان در هر مرحله می توانند ادامه فرآیند را از طریق سامانه پیگیری نمایند.
خدمت به شهروندان ()G2C
صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی موضوع ماده 79
خدمت به کس و کار ()G2B
بند ج
خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G
تصدی گری
استانی

حاکمیتی
ماهیت خدمت
روستایی
شهری
منطقه ای
ملی
سطح خدمت
کس و کار
ثبت مالکیت
تامین اجتماعی
مالیات
سالمت
آموزش
تولد
رویداد مرتبط با:
سایر
مدارک و گواهینامهها وفات
بازنشستگی
ازدواج
بیمه
تاسیسات شهری
رخداد رویدادی مشخص
فرارسیدن زمانی مشخص
تقاضای گیرنده خدمت
نحوه آغاز خدمت
سایر... :
تشخیص دستگاه
مدارک الزم برای انجام خدمت (اسکن شناسنامه ،کارت ملی ،بنچاق و سند مالکیت خودرو)
قوانین و مقررات باالدستی
 قانون مالیاتهای مستقیم بند(ج)
آمار تعداد خدمت گیرندگان
متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

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

سا
فصل
ماه
حدود  4میلیون خدمت گیرندگان در:
چنانچه از سوی مودی درخواست خاصی جهت بررسی توسط کارشناس مالیاتی وجود نداشته باشد ،بالفاصله بعد
ازاعالم وصو پرداختهای مودی از سوی بانک ملی ،خدمت توسط سازمان امورمالیاتی ارائه می شود.
سا
فصل
ماه
یک بار در:
یکبار برای همیشه
یک بار
پرداخت بصورت الکترونیک
شماره حساب (های) بانکی
مبل (مبال )

...
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

 -6نحوه
دسترسی به
خدمت

 -5جزییات خدمت

11111622111

نوع مخاطبین

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :دریافت مالیات بر درآمد مشاغل خودرو و صدور گواهی
مربوطه

 -2شناسه خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:
نوع ارائه
مراحل خدمت

 www.epishkhan.irورود کاربران پیشخوان دولت
سامانه مالیات بر درآمد مشاغل خودرو
رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطالع رسانی خدمت
در مرحله درخواست خدمت
مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه
یا ارتباط با دیگر
دستگاه ها )

غیرالکترونیکی

 -9ارتباط خدمت با سایر
سامانه ها (بانکهای
اطالعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر

www.epishkhan.ir

غیرالکترونیکی

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(اینترانتی)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناس
سایر:
فیلدهای موردتباد

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی
استعالم
استعالم الکترونیکی
غیر
الکترونیکی

برخط
online

درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسا پستی
پیام کوتاه

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

الکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

الکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

غیرالکترونیکی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
سایر(اینترانت)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناس
شهرستانی
سایر:
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
ارسا پستی
پست الکترونیک
پیام کوتاه
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(اینترانتی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناس
شهرستانی
سایر:
اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
سایر (باذکرنحوه دسترسی)
پست الکترونیک

OfficeCode,VerCode,UserKey

دستهای
()Batch

الکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسا پستی
پیام کوتاه

 -7عناوین
فرایندهای خدمت

-8ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

سروی استعالم ثبت احوا
سامانه احراز هویت کاربران
نام دستگاه دیگر

کانون دفاتر پیشخوان دولت

کدملی و سا تولد
نام کاربری و کلمه عبور
فیلدهای موردتباد
نام سامانه های
دستگاه دیگر

www.epishkha
n.ir

ثبت احوا کشور

 -1ثبت نام و تشکیل پرونده
 -2ثبت اظهارنامه
 -3صدور گواهی پرداخت مالیات
....

UserKey,
OfficeCode ,
VerCode
NationalCode,
BirthYear

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

برخط
online
دستهای
()Batch

سیستم قبض بانک سازمان امورمالیاتی

شناسه قبض و شناسه پرداخت

دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده

 -11نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

