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 مديران محترم شركتهاي كشتيراني ، نماينده كشتيراني ، خدمات بندري و ... عضو و غير عضو
 

 العمل جديد ابالغ الكترونيكي اوراق مالياتي  دستورموضوع: 
 

 با سالم؛ 

نامه شماره           پیوست تصویر  به  و تشکل ها    02/06/1401/ص مورخ  4614/14احتراما،  استان ها  معاون محترم 

موضوع   با  ایران  و کشاورزی  معادن  صنایع،  بازرگانی،  مالیاتیاتاق  اوراق  الکترونیکی  ابالغ  العمل جدید  جهت    دستور 

 استحضار بحضورتان ارسال میگردد . 
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بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد
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تاریخ:  ...............................................

شماره:  .............................................
پیوست:  ...........................................

اتوماسیون اداری

۱۴۰۱/۰۶/۰۲

۱۴/۴۶۱۴/ص

دارد

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

باسمه تعالی

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛
احتراماً تصویر نامه شماره ۲۳۰/۱۱۰۶۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اطالع 
رسانی دستورالعمل جدید ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی ، جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد. خواهشمنداست 

دستور فرمائید موضوع را به نحو مقتضی به اعضای محترم تشکل اطالع رسانی نمایند.

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین
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۲۳۰/۱۱۰۶۱/ص
۱۴۰۱/۰۵/۳۰

ندارد

سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

 جناب آقای شافعی
رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

موضوع: اطالع رسانی درخصوص دستورالعمل جدید ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
با سالم و احترام؛

همانگونه که مستحضرید، سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تسریع در انجام امور مؤدیان محترم مالیاتی و 
افزایش سطح رضایتمندی آنان، "طرح ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی" را از ابتدای سال ١٣٩٩ عملیاتی نموده است. 

در گام نخست این طرح، نظر به عدم آشنایی مؤدیان با طرح مذکور و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق آنان، برای 
مراجعه به حساب کاربری و رؤیت اوراق بارگذاری شده در حساب فوق، مهلت یک هفتهای منظور شده بود که در 
صورت عدم رؤیت، برگه مالیاتی مربوط از فرآیند ابالغ الکترونیکی خارج و به صورت فیزیکی به مؤدیان ابالغ میشد. 
پس از طی دو سال از اجرای اولیه این طرح و آشنا شدن مؤدیان مالیاتی با فرآیند انجام کار، سازمان امور مالیاتی اقدام به 
پیادهسازی سازوکار جدیدی نموده است که بر اساس آن ابالغ فیزیکی اوراق مالیاتی که از طریق سامانههای سازمان 
صادر میشوند، به طور کامل حذف شده است. فرآیند جدید طی دستورالعمل شماره ٢٠٠/١٤٠١/٥٣١ مورخ 
١٤٠١/٠٤/٢٥ و شماره ٢٠٠/١٤٠١/٥٣٥ مورخ ١٤٠١/٠٥/٣٠ به ادارات کل امور مالیاتی ابالغ و از تاریخ ١٤٠١/٠٦/٠١  به 

مرحله اجرا درخواهد آمد. موارد ذیل در دستورالعمل جدید حائز توجه ویژه است: 
مؤدیان مالیاتی میتوانند با مراجعه به "درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی" به نشانیmy.tax.gov.ir پس از  -١

فعالسازی ابالغ الکترونیکی، از مزایای این طرح بهرهمند شوند.
پس از فعالسازی ابالغ الکترونیک، اوراق مالیاتی مؤدیان که در سامانههای الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور  -٢
صادر میشود، به صورت خودکار بر روی حساب کاربری مؤدیان بارگذاری شده و همزمان پیامک اطالع رسانی 
برای آنان ارسال میشود. پس از بارگذاری اوراق در حساب کاربری، مؤدیان ده روز فرصت دارند با مراجعه به 
حساب کاربری خود، اوراق بارگذاری شده را مشاهده نمایند. رؤیت برگه در حکم ابالغ است. چنانچه مؤدی ظرف 
ده روز به حساب کاربری خود مراجعه نکرده و برگه خود را مشاهده نکند، روز یازدهم (یا اولین روزکاری 
بعد از روز دهم) به عنوان تاریخ ابالغ منظور شده و مهلت های قانونی واکنش به اوراق مالیاتی بر مبنای آن در نظر 

گرفته میشود.
با عنایت به اهمیت موضوع، خواهشمند است دستور فرمایید، مراتب فوق به اعضای محترم آن مجموعه اطالع رسانی 
شود. شایان ذکر است بروشور "آشنایی با ابالغ الکترونیک اوراق مالیاتی" در پرتال اطالع رسانی سازمان امور مالیاتی به 

نشانیintamedia.ir در دسترس میباشد. 
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بسمه تعالی
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