
، افزایش رضایتمندی از خدمات سازمان امور مالیاتی کشور، تکریم مؤدیان محترم مالیاتی از طریق تسهیل پیگیری امور مالیاتی  و در نهایت  ترددهای غیرضروریبه منظور کاهش 

این طرح در اموور      .  اوراق مالیاتی در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است طرح ابالغ الکترونیکیو سایر قوانین موضوعه کشور،  قانون مالیاتهای مستقیمبا استناد به 

شما موؤدی محترم مالیاتی که در محدوده شهر و استان تهران  فعالیت دارید، می توانید با استفاده از این راهنما، از خودموات     .  مالیاتی شهر و استان تهران  به اجرا درآمده است

 .ابالغ الکترونیکی بهره مند شوید

 

 آنچه باید از ابالغ الکترونیک بدانیم
 

 برای بهره مندی از مزایای ابالغ الکترونیک چه باید کرد؟

به این منظور می توانید به سامانه خدمات جامع الکترونیکی . از سوی مؤدیان  است“  درخواست ابالغ الکترونیک”استفاده از خدمات ابالغ الکترونیک  اوراق مالیاتی منوط به ارائه 

 . پس از ورود  به سامانه مذکور، دسترسی به فرم درخواست استفاده از خدمات ابالغ الکترونیکی برای شما مقدور می باشد. مراجعه کنید( register.tax.gov.irبه آدرس )مالیاتی 

 

 . پس از تأیید این فرم، خدمات ابالغ الکترونیک برای شما فعال خواهد شد. پس از کلیک بر روی لینک درخواست ابالغ الکترونیک، می توانید فرم درخواست را مطالعه و تأیید نمایید

 

 

  

 



 ابالغ الکترونیکی چگونه انجام می شود؟

که  در سامانه های سازمان برای پرونده هوای عملکورد شوما        (  در آینده نزدیک، تمامی اوراق مالیاتی)پس از  فعال شدن خدمت ابالغ الکترونیک، تمامی اوراق قطعی و تشخیص 

قرار داشته و شما می توانید  از طریق  نام    register.tax.gov.irاین حساب کاربری در آدرس   .صادر می شود به صورت خودکار بر روی حساب کاربری شما بارگذاری خواهد شد

 .کاربری و رمز عبور ثبت نام خود به آن وارد شده  و اوراق الکترونیک مالیاتی را مشاهده نمایید

وراق به حساب کاربری خود مراجعه  ن اهمزمان با بارگذاری اوراق مالیاتی در حساب کاربری، پیامک اطالع رسانی از طریق تلفن همراه به شما ارسال خواهد شد تا برای مشاهده ای

پوس از موشاهده      .  ییود نماپس از ورود به حساب کاربری می توانید با کلیک بر روی دکمه نمایش در مقابل هریک از اوراق مالیاتی، اطالعات کامل آن برگوه را موشاهده      .  نمایید

 . اطالعات هر برگه، وضعیت آن از ابالغ نشده به ابالغ شده تغییر می کند

تاریخ ابالغ واقعی در سامانه ثبوت و ایون     ان چنانچه  ظرف دو هفته از تاریخ  بارگذاری اوراق مالیاتی در سامانه ابالغ، اوراق مذکور را مشاهده نمایید، تاریخ مشاهده اوراق به عنو

 .  ابالغ انجام شده تمامی پیامدهای ابالغ واقعی را در برخواهد داشت.  تاریخ مالک محاسبه مواعد قانونی دیگر خواهد بود

 . ه شما ابالغ خواهد شدی بصرفاً در مرحله اجرای آزمایشی، در صورت عدم مشاهده  اوراق مالیاتی بارگذاری شده در حساب کاربری،  این اوراق از طریق فرآیند  فیزیک: نکته

 

 :ایندنم مؤدیان محترم مالیاتی، می توانند از مسیرهای زیر  به سامانه ثبت نام  مراجعه و درخواست استفاده از خدمات ابالغ الکترونیک را ارائه

مراجعه و در صفحه اول آن وارد سامانه عملیات الکترونیک شده و سپس به بخش ثبت نام وارد   www.intamedia.irبه وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی  -1

 . شوید

 .  به پرتال  خدمات جامع الکترونیکی سازمان مراجعه و به بخش ثبت نام وارد شوید  register.tax.gov.irبه صورت مستقیم از طریق نشانی -2

 .بر روی گوشی های هوشمند همراه نیز فراهم خواهد شد“ مالیات من”به زودی امکان دسترسی به اوراق مالیاتی از طریق نرم افزار  -3

 

 معاونت درآمدهای مالیاتی

 دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی

  

باشد  و  شماره موبایل مرتوبوب بوا      (  44) که  وضعیت ثبت نام آنها در مرحله (  اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی)صرفاً مؤدیان دارای پرونده مالیاتی عملکرد : نکته مهم 

 . کدملی خود را نیز تأیید کرده باشند، قادر به ارائه درخواست استفاده از خدمات ابالغ الکترونیکی خواهند بود

. در  این سامانه وارد کونویود        را در صورتی که پیش از این، شماره موبایل خود را تأیید ننموده اید، می توانید  با مراجعه به سامانه ثبت  نام ، شماره تلفن همراه خود 

در صورت اتصال تلفن همراه شما به شبوکوه   .  سپس، جهت اخذ تأییدیۀ شماره موبایل متصل به کد ملی ، لینک فعالسازی از طریق پیامک به این شماره ارسال می شود

 . اینترنت، می توانید با  کلیک بر روی  این لینک و تکمیل فیلدهای درخواستی، شماره موبایل خود را تأیید نمایید


