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 امور مالیاتی شهر و استان تهران

    ادارات کل امور مالیاتی
با توجه به برخی مباحث مطروحه از سوی اتاق های اصناف در رابطه با نحوه عمل ادارات امور 

قانون مالیاتهای مستقیم، برای متقاضیان  411مالیاتی در زمینه صدور گواهی موضوع ماده 
دریافت پروانه کسب یا کار و درخواست آنان مبنی بر تسهیل و تسریع روند مذکور برای صاحبان 

مقتضی است در پاسخ به استعالم های الکترونیکی دریافتی از سوی اتحادیه های  مشاغل،
 صنفی، در هنگام بررسی پرونده های مودیان مربوط، موارد زیر به طور کامل مورد توجه قرار گیرد:

به منظور حصول اطمینان از رعایت حقوق مودیان محترم مالیاتی، در تمامی مواردی که -1
برای مرجع استعالم کننده ارسال می شود، روسای گروه و  «صدور گواهی عدم امکان» پاسخ

روسای امور ذیربط می بایست پیش از ارسال پاسخ به اتاق های اصناف، با بررسی دقیق گزارش 
مربوط، از مستند و مستدل بودن پاسخ ارسالی اطمینان حاصل نمایند. چنانچه گزارش مذکور 

ی قطعی شده و یا بدون ذکر مصادیق نقص اطالعات هویتی بدون انعکاس دقیق بدهی مالیات 
    تهیه شده باشد، می بایست جهت بررسی و تکمیل به واحد مالیاتی مربوطه عودت شود.

امکان ثبت استعالم برای  20/20/1389مورخ  31/89/222( بخشنامه شماره 3بر مبنای بند )-2
تکمیل نموده باشند فراهم گردیده  00تمامی اشخاص حقیقی که ثبت نام خود را تا مرحله 

( بخشنامه فوق الذکر، اداره امور مالیاتی ذیربط می بایست 0است. بر این اساس و در اجرای بند )
صحت سنجی اطالعات ثبت نام  پیش از تهیه گزارش مربوط در سامانه صدور گواهی، نسبت به
. عدم صدور گواهی برای معدود مودی نیز اقدام و نتیجه را در سامانه ثبت نام وارد نماید

مودیانی که اطالعات ثبت نام آنها صحت ندارد، می بایست مستند و مستدل باشد. به منظور 
جلوگیری از ایجاد نارضایتی برای مودیان و جلوگیری از تکرار استعالمها، انتظار می رود در این 



عات مودیان پیش از تهیه موارد ادارات امور مالیاتی به طور جدی نسبت به صحت سنجی اطال
  پاسخ استعالم، اهتمام نمایند.

( بخشنامه فوق الذکر صدور گواهی مربوط منوط به پرداخت بدهی های مالیاتی 2در اجرای بند )-5
قطعی مودی می باشد. لذا می بایست جدا از تاخیر در صدور گواهی به منظور وصول بدهی های 

خارج از شمول بخشنامه موصوف )از جمله بدهی مربوط به غیر قطعی و یا مطالبه بدهی های 
    مالیات بر ارزش افزوده و بدهی مالیاتی اشخاص ثالث در همان محل( اجتناب شود.

دارای   قانون مالیات های مستقیم 191در مواردی که متقاضیان دریافت گواهی موضوع ماده -1
بدهی مالیاتی قطعی بوده و درخواست تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم را داشته باشند، ضرورت 
دارد، ادارات کل با بهره گیری از حداکثر ظرفیت حاصل از تفویض اختیار به عمل آمده و در 
کمترین زمان ممکن، نسبت به رسیدگی به درخواست مودی و پاسخگویی اقدام نمایند. در این 

د الزم است بالفاصله پس از انجام ترتیبات قانونی پرداخت توسط مودی، گواهی مربوط از موار 
 طریق سامانه صادر و به مراجع ذیربط ارسال گردد.

به منظور تسریع در پاسخگویی به مودیانی که مشکالت آنان در زمینه صدور گواهی، نیاز به -3
به عنوان نماینده اداره کل، جهت رسیدگی به  پیگیری خاص دارد، مقتضی است یکی از معاونین

موارد ویژه به اتاق اصناف استان معرفی شود )رونوشت معرفی نامه به این معاونت ارسال گردد(. 
اتاق اصناف استانها در صورت برخورد با موارد خاص، می توانند با انعکاس موضوع به نماینده 

 یند.محترم اداره کل درخواست پیگیری و رسیدگی نما
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