دانستنیهای مالیاتی

دستاوردهای تحققیافته طرح جامع مالیاتی (بخش دوم)

سامانه پرداخت الکترونیک مالیات
تِ گسارش رساًِ هالیاتی ایراى ،طرح جاهع هالیاتی تِعٌَاى طرح تحَل ّوِجاًثِ ًظام هالیاتی وطَر وِ تاّذف
عذالت هحَری ٍ هؤدی هذاری در حال اجرایی ضذى است تاوٌَى دستاٍردّای تسیاری داضتِ وِ ایجاد تاًه
اطالعات هَدیاى ٍ تَسعِ خذهات الىترًٍیىی سازهاى اهَر هالیاتی وطَر ازجولِ آىّا است .ارائِ خذهات هطلَب
هالیاتی تِ ًحَی وِ هَدیاى هحترم تذٍى ترن هٌسل یا هحل وسةٍوار خَد ٍ در ووتریي زهاى هوىي تتَاًٌذ
تىالیف لاًًَی خَد را از طریك پَرتال ایٌترًتی ٍ یا تااستفادُ از خذهات پیطخَاىّای دٍلت ٍ تذٍى هراجعِ تِ
ادارات اهَر هالیاتی تِ اًجام ترساًٌذّ ،وَارُ جسٍ اّذاف ًظام هالیاتی تَد وِ ّناوٌَى تخصّای عوذُای از آى
هحمك ضذُ است ٍ هَدیاى هحترم در راتطِ تا ثثتًام ٍ تطىیل پرًٍذُ ،ارائِ اظْارًاهِ در هٌاتع هالیاتی هختلف،
پرداخت هالیات ،ارائِ صَرت هعاهالت فصلی ،ارائِ فْرستّای هالیات حمَق ٍ  ...از ایي خذهت ترخَردار ّستٌذ.
آگاّی از خذهات الىترًٍیىی هالیاتی ٍ ّوچٌیي ًحَُ صحیح استفادُ از آىّا سثة تسریع ٍ تسْیل اهَر هالیاتی
هَدیاى هیضَد .تِ ّویي هٌظَر از ایي پس در هجوَعِ داًستٌیّای هالیاتی ،راٌّوای استفادُ از ولیِ خذهات
الىترًٍیىی سازهاى اهَر هالیاتی وطَر ٍ ًىاتی وِ هَدیاى تایذ ًسثت تِ آى آگاّی داضتِ تاضٌذ ،در اختیار هَدیاى
هحترم هالیاتی لرار خَاّذ گرفت.
دٍهیي خذهت الىترًٍیىی وِ در ایي تخص تِ آى هیپردازین در خصَظ «ساهاًِ پرداخت الىترًٍیه هالیات»
است .ساهاًِای وِ سثة ضذُ هَدیاى هحترم هالیاتی تذٍى هراجعِ تِ ٍاحذّای هالیاتی ٍ از طریك ساهاًِ عولیات
الىترًٍیىی سازهاى اهَر هالیاتی وطَر تِ ًطاًی ً WWW.TAX.gov.irسثت تِ پرداخت الىترًٍیىی هالیات
هتعلمِ الذام وٌٌذ .تِ ایي ترتیة هَدیاى هالیاتی هیتَاًٌذ در وَتاُتریي زهاى هوىي ،تا ونتریي ّسیٌِ ،تاویفیت ّر
چِ توامتر ٍ تا تیطتریي هیساى رظایتهٌذی ًسثت تِ اًجام اهَر هالیاتی خَد الذام وٌٌذ.
در اداهِ ایي ًَضتار درخصَظ چگًَگی ٍرٍد تِ ایي ساهاًِ ٍ ًحَُ پرداخت الىترًٍیىی هالیات تَظیح
خَاّینداد.
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راهنمای سامانه پرداخت الکترونیک مالیات
هَدیاى در ایي ساهاًِ پس از دریافت اطالعات وارتری از ساهاًِ ثثتًام الىترًٍیىی لادر خَاٌّذ تَد هثالغ هالیاتی
ٍیژُ هالیات تر درآهذ خَد را تِصَرت ایٌترًتی ٍ از طریك وارتّای ضتاب پرداخت ًوایٌذّ .وچٌیي ایي ساهاًِ در
صَرت ًیاز هیتَاًذ لثط هالیاتی لاتل پرداخت در ضعة ،عاتر تاًه ،دستگاُّای  ٍ POSغیرُ را صادر ًوایذ.
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تِهٌظَر ٍرٍد تِ ایي ساهاًِ هیتایست رٍی لسوت پرداخت الىترًٍیه – ٍرٍد تِ ساهاًِ ولیه ًواییذ وِ تِ صفحِ
زیر ّذایت خَاّیذ ضذ.

در صفحِ تاال اهىاى دریافت فایلّای راٌّوا ٍ هطاّذُ فیلن آهَزضی ٍجَد دارد ،هیتَاًیذ تِ صفحات هرتثط هاًٌذ
ساهاًِ خطایاب رفتِ ٍ یا از طریك ولیه رٍی گسیٌِ ساهاًِ پرداخت الىترًٍیه هالیات تِ صفحِ پرداخت
الىترًٍیه هالیات ّذایت خَاّیذ ضذ.
تِهٌظَر ٍرٍد تِ ایي ساهاًِ هیتایست از ًام وارتری ٍ ولوِ عثَر ثثتًام الىترًٍیىی خَد استفادُ ًواییذ.
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پس از ٍرٍد تِ ساهاًِ صفحِای هاًٌذ زیر ًوایص دادُ خَاّذ ضذ وِ هیتَاى ًوایص لثَض لثلی ٍ یا دریافت ضٌاسِ
لثط جذیذ را اًتخاب ًوَد.
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اهىاى هطاّذُ لثطّای دریافتی از سیستن تاوٌَى ٍ ثثت لثط جذیذ در صفحِ زیر ٍجَد دارد.
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