
 

 

  
 

 
 

 

آشنایی با ابالغ الکترونیکی 
 اوراق مالیاتی

 

 
 

 
 
 
 

 سازمان امور مالیاتی کشور
 معاونت  ردآمداهی مالیاتی

 دفتر امور مؤدیان و  خدمات مالیاتی
 1041شهریور ماه 

 ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

 مندی از مزایای ابالغ الکترونیک چه باید کرد؟ برای بهره

 اقدامات الزم برای استفاده از خدمات ابالغ الکترونیک
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، تسـیـیـ  ترددهای غیرضروریبه منظور تکریم مؤدیان محترم مالیـاتی، کاهش 

، با مندی از خدمات سازمان امور مالیاتی کشور رضایتپیگیری امور مالیاتی و ارتقاء 

طـر  ابـ   و سایر قوانین موضوعه کشور،  های مستقیم قـانون مالیاتاستناد به 

در سطح ادارات ک  امور مالیاتی سراسر کشور به اجرا ، اوراق مالیاتـی الکترونیکی

توانند مطابق این راهنما، از خدمات مـککـور  درآمده است. مـؤدیان مالیـاتی می

 مند شوند.  بیره

سازی ابــ    فـعال” اوراق مالیاتی از طریق اب   الکترونیکی استفاده از خدمات 

درگاه ملـی خدمات الکترونیـک سازمـان امـور ” از سوی مؤدیان در  “ الکترونیکی

سازی ابـ    امکان پکیر است. با فعـال ،   My.tax.gov.irبه نشانی “  مالیاتی

توانند، اوراق مالیاتی صـادره خود را بـدون  الکترونیک اوراق مالیاتی، مؤدیان می

 مراجعه حضوری و از طریق حساب کاربری خود در درگاه مککور مشاهده نمایند. 

نام در درگاه ملی خدمـات الکترونیک مالیــاتـی  دارای ثبتتمامی مؤدیان مالیاتی 

سازی ابـ    بایست با مراجعه به درگاه مککور نسبت به فعال ،  می( 1)شک  شماره 

 .الکترونیک، اقدام نمایند

 نکات میم:

سامانـه بایسـت  در  جیت دسترسی به درگاه مککور، ابـتدا میاشخاص حقوقی   -1

 ثبت نام کنند. ثبت نام شماره اقتصادی، 

توانـند با مراجعه به درگاه مـلـی خـدمـات  مینام  اشخاص حقیقی فاقد ثبت  -2

الکترونیک مالیاتی، با استفاده از کد ملی و شماره تلفن همراه متعلق به خـود، در 

برای ورود به سامانه را  رمز عبور یک بار مصرفقسمت مربوط، ثبـت نام نـموده و 

 دریافت کنند.

نام بـه  اشخاص حقیقی، اگر یکی از شرکاء در زمان ثبتهای مشارکتی  پرونده   -3

معرفی شده باشد، الزم است با مراجـعه به درگاه ملـــی نماینده مشارکت عنوان 

سازی اب   الکترونیک اقـدام  ( نسبت به فعال1خدمات الکترونیک )شک  شماره 

اوراق صادره برای پرونده مشارکت، در حساب کاربری نماینـده مشـارکـت  نماید.

شود و انجام اقدامات بعدی نظیر پرداخت مالیات، ثبت اعتراض و... از  بارگکاری می

پکیر خواهد بود. چنانچه اب   الکترونیکی بـرای  طریق همین حساب کاربری امکان

در صرفاً برای اط ع ای از برگه،  های انفرادی سایر شرکاء فعال باشد، نسخه پرونده

شود. اگر نماینده مشارکت، قب ً برای پرونـده  حساب کاربری آنان نیز بارگکاری می

ضـروری اسـت بـرای باشد،   مالیاتی انفرادی خود اب   الکترونیک را فعال کرده

 سازی را به صورت مجزا ثبت نماید. پرونده مشارکتی نیز درخواست فعال

 1شک  شماره 

 

 درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی 

سازی اب   الکترونیک برای هر یک از مؤدیان کفایـت  یک بار فعالصرفاً نکته میم: 

بنابراین اگر مؤدی قب ً اب   الکترونیکی اوراق مالیاتی را برای  هـر یـک از  . دارد

منـابع مالیاتی خود)مشاغ ، ام ک اجاری و ...( فعـال کرده باشد، تمـامـی اوراق 

 صادره در منابع مختلف مالیاتی به صورت الکترونیک به وی اب   خواهد شد.

 

 2شک  شماره 



 

(، 2)شک  شمـاره “  سازی اب   الکترونیک فعال” پس از کلیک بر روی دکمه 

نامه استفاده از خـدمات الکترونیکی ابــ   و مـدیـریـت  توافق”   صفحه

هـای مـربـوط، ابـ    شود. با تأیید گزینه نمـایـش داده می“  ها درخواست

کــارتـابـ  ”   الکـترونیک فعـال شده و اوراق مالیاتی صادره برای مؤدی، در

( و توسط مؤدیان قـابـ  3وی بارگکاری شده )شک  شماره   “ اب   الکترونیک

اب   اوراق مالیاتی برای این دسته از   1041041041رؤیت خواهد بود. از تاریخ 

 پکیر خواهد بود.   مؤدیان، صرفاً به صورت الکترونیکی امکان
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 غیرفعال سازی حساب کاربری

 شود؟ ابالغ الکترونیکی چگونه انجام می

پس از  فـعال شدن خدمت اب   الکترونیـک، تمامی اوراق مـالـیـاتـی 

تشخیص0مطالبه، قطعی )در تمامی منابع مالیاتی(، دعوت به هیأت های ح  

های  مککور،  برگ ارزیـابی اموال و دیــون  اخت ف مالیاتـی و آراء هیـأت

متـوفی،  نتیجه رسیدگی به درخواست گواهی پرداخت مالیات بـر ار  و 

های سازمـان امور مـالـیـاتـی کشـور بـرای  برگ اجرایی که در سامانه

های مالیاتی عملکرد، ارزش افزوده، حقوق، تکلیفی، ام ک اجاری و  پـرونده

شود )در آینده نزدیک، تمامی اوراق مالیاتی(، بـه صـورت  ار  صادر می

خودکار بر روی حساب کـاربری مؤدی مربوط بارگکاری شده و هـمـزمـان 

 برای آنان ارسال خواهد شد.  رسانی پیامک اط ع

از تاریخ  بارگکاری اوراق مالـیـاتـی، ده روز در این مرحله، مؤدیان ظرف 

فرصـت دارند تا جیت رؤیت اوراق،  به حـساب کاربری مراجعه نمـایـنـد. 

، “کارتاب  اب   الکترونیک”پـس از ورود به حساب کاربری، با کلیک بر روی 

توانند لیست اوراق بارگکاری شده در حساب کاربری را مشاهده کرده و  می

، برگه مورد نظـر خود را رؤیت نمایـنـد نمـایش برگه اب  با انتخاب دکمه 

رؤیت برگه در حساب کاربری توسط مؤدی، در حکم اب   (.  3)شک  شماره 

 شود.  برگـه مالیاتی و تاریخ رؤیت به عنوان تاریخ اب   محسوب می

چنانچه مؤدی ظرف ده روز  به حساب کاربری خود مراجعه نکرده و بـرگـه 

روز یازدهم )یا اولین روز کاری بعـد از بارگکاری شده  را مشاهده ننـماید؛ 

بنابراین   شود. به عنوان تاریخ ابـ   قـانونی در نظــر گرفته میروز دهم(  

های قانونی جیت اقدام آتی در مورد  اوراق مالیاتی حسب مـورد، از  میلت

 شود.  های مککور آغاز می تاریخ

 

 4شکل شماره 

 3شکل شماره 

 

 

 خواهد شد:غیر فعال در موارد زیر حساب کاربری مؤدیان 

 فوت اشخاص حقیقی -1

 ها  ثبت انح ل شرکت در مرجع ثبت شرکت -2

 رأی مراجع قضایی مبنی بر ورشکستگی مؤدی -3

آرای قطعی مراجع قضایی،تأییدیه سازمان پزشکی قانونی یا تأییدیه رسمـــی  -0

بیمارستـان و مراکز درمانی معتبر مبنی بر اینکه مؤدی به دلی   مشک ت ذهنی و 

 جسمی قـادر به استفاده از حساب کاربری خود نیست.

سازی حساب کاربری، اوراق مالـیاتی به صورت حضـوری و  در صورت غیرفعالنکته: 

 گردد. با رعایت مقررات مربوط اب   می

 اعتراض به ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

 عـتـراضاتوانند به صحت اب   الکترونیکی اوراق مالیاتی  مؤدیان در موارد زیر می

 نمایند:

در صورتی که بر اساس و مدارک معتبر اثبات نماید که به دلی  عدم دسترسی بـه  -1

ها از بارگکاری اوراق در حسـاب  ای0مخابراتی یا نقص در این سامانه های رایانه سامانه

 کاربری و یا مفاد اوراق مطلع نشده است.

اب   الکترونیک اوراق مؤدی در شرایطی انجام شده باشد که  حسـاب کـاربـری  -2

 بایست غیرفعال باشد.  مؤدی در اثر مواردی نظیر رأی مراجع قضایی و ... می

های قانونی مؤدیان برای واکنش به اوراق مالیاتی از تاریخ  با توجه به اینکه همه میلت

شود، توجه به نکات زیر در مورد اوراقی که به صورت الکترونیکی  اب   اوراق آغاز می

 اند، حائز اهمیت است: اب   شده

برگ تشخـیـص0مـطـالـبـه0اسـتـرداد مـالـیـات پس از رؤیت الکترونیکی   -1
و ثبت تاریخ اب  ، مـؤدیـان  )عملکرد0حقوق0اجاره ام ک0مالیات بر ارزش افزوده(

توانند از طریق درگاه ملی خدمات مالیاتی، نسبت به پرداخت مالیات و یا ثـبـت  می

 های مککور اقدام نمایند. اعتراض به مفاد برگه

پس از اب   الکترونیکی اوراق مالیاتی مربوط، در صورت عدم پکیـرش مفـاد توجه: 
 برای ثبت اعتراض فرصت وجود دارد. ( روز 34سی)آن، حداکـثر  

 بـرای( روز 14ده )پس از اب    برگ قطـعی مالیات، حداکثر    : برگ قطعی مالیات  -2

پـرداخـت ” توانند از طریق قسـمت  پرداخت فرصت وجود دارد. مؤدیان مالیاتی می

نسبت به پرداخت مالیات یا  ارائه درخواست تقـسـیـط، اقـدام ، “ های مالیات قبض

 نمایند.

پس از ابـ   الکترونیـکی مربوط، در صـورت های ح  اخت ف بدوی:    رای هیأت  -3

برای ثـبـت از ثبت تاریخ ابـ  ،  ( روز  24بیست )عدم پکیـرش مفاد آن، حداکثر 

 اعتراض فرصت وجود دارد.

 نکات مهم 

اوراق مالیاتی که به صورت الکترونیـکی و  از طـریق بارگـکاری در حساب 

شود، در تمامی مراجع مالیـاتی معتبر  کاربری مؤدی مالیاتی به وی اب   می

سنجی این اوراق در مراجع قانونی؛ از   های الزم برای اصالت بوده و زیرساخت

 سازی است. سوی سازمان امور مالیاتی در دست طراحی و پیاده


