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 گانه شهر تهران 22استقرار سامانه برون سپاري اخذ مالیات نقل و انتقال امالك به دفاتر اسناد رسمی در مناطق 

  

  جناب آقاي دکتر نوري

  رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

گانه شهر  22ال امالك به دفاتر اسناد رسمی در مناطق استقرار سامانه برون سپاري اخذ مالیات نقل و انتق :موضوع

  تهران

  با سالم و احترام،

قانون مالیات هاي مستقیم، سامانه مربوط پس از طی  187ماده ) 4(همانگونه که استحضار دارید در اجراي تبصره  

رسمی شهر تهران مستقر  به صورت مرحله به مرحله در سطح دفاتر اسناد  1397مراحل تست و پایلوت، از اسفند ماه 

در آخرین مرحله از گسترش گام به گام دامنه طرح مذکور در سطح شهر تهران، از ابتداي اسفند ماه سال . گردیده است

در شمول این طرح قرار گرفته و  کلیه دفاتر اسناد رسمی مستقر در مناطق بیست و دو گانه شهر تهران جاري

لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید که ادارات کل . آنان فراهم آمده است امکان دسترسی به سامانه مربوط براي

برداري از سامانه موصوف  مودیان مالیاتی و دفاتر اسناد رسمی براي بهره ترغیب امور مالیاتی ذیربط اقدامات الزم جهت

در خصوص اجراي طرح مذکور ضروري . یندهاي مورد نیاز را در این رابطه به آنان ارائه نما را به عمل آورده و راهنمایی

  :است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد

قطعی و قطعی رهنی امالك مسکونی  در اجراي فاز نخست این طرح، در حال حاضر براي نقل و انتقال      -١

امکان صدور گواهی  )از کل موارد نقل و انتقال امالك% 70بیش از (با کاربري مسکونی  داراي پایان کار

در مورد سایر امالك، از جمله امالك با کاربري هاي غیر . الکترونیکی برخط در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد

 1مسکونی، امالك فاقد پایان کار یا در دست ساخت، امالکی که نقل و انتقال قبلی آنها بر اساس بند ج ماده 

، امالك فاقد سند تفکیکی )فارغ از نوع کاربري(می انجام شده است قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رس

و نیز در موارد انتقال ... و نیز امالك داراي سند تفکیکی که بخشی از عرصه آنها داراي کاربري غیر مسکونی و 

ی امالك متوفی به وراث، گواهی مالیاتی به صورت برخط صادر نشده و استعالمهاي فیزیکی دفاتر اسناد رسم

بایست به صورت حضوري در ادارات امور مالیاتی ذیربط پاسخ داده شده و حسب مورد، گواهی مربوط با  می

  .استفاده از فرم هاي ضد جعل صادر گردد

با توجه به برخی محدودیت هاي سامانه ثبت اسناد و امالك کشور، در حال حاضر امکان اصالح اشتباهات و نیز       -٢

لذا تا زمان ایجاد بسترهاي الکترونیکی الزم از سوي سازمان . الکترونیکی فراهم نیست تمدید گواهی به صورت



ثبت اسناد و امالك کشور، در صورت نیاز به تغییر اطالعات گواهی هاي صادره در سامانه برخط یا تمدید این نوع 

و ظهرنویسی شده  منضم به نسخه چاپی(گواهی ها، می بایست دفتر اسناد رسمی مربوط درخواست خود را 

به صورت فیزیکی به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید تا با توجه به اختیارات و دسترسی هاي ) گواهی صادره

  .سیستمی موجود، اقدامات الزم مطابق مقررات قانونی از سوي اداره امور مالیاتی مربوط، به عمل آید

ه استرداد مالیات پرداختی وجود دارد، به منظور تکریم ارباب رجوع، در مواردي مانند فسخ معامالت که نیاز ب      -٣

  .ضروري است اقدامات الزم براي استرداد مالیات در اسرع وقت صورت پذیرد

شایان ذکر است که از ابتداي اجراي این طرح در سطح شهر تهران، با هماهنگی کانون سردفتران و دفتر یاران و سازمان 

شور، کارگاه هاي آموزشی الزم با حضور همکاران معاونت درآمدهاي مالیاتی، معاونت فناوري هاي ثبت اسناد و امالك ک

علی ایحال ضرورت دارد ادارات کل . مالیاتی و مدرسان طرح جامع مالیاتی براي دفاتر اسناد رسمی برگزار گردیده است

ر اسناد رسمی واقع در محدوده خود، نسبت به امور مالیاتی نیز، حتی االمکان با برگزاري جلسات توجیهی براي دفات

جلد کتاب ارزش معامالتی براي  30به عالوه، تعداد . راهنمایی و تشویق آنان به بهره گیري از سامانه مربوط اقدام نمایند

رسمی  هریک از ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارسال خواهد گردید تا در صورت مراجعه و اعالم نیاز معدود دفاتر اسناد

 .براي بهره برداري در اختیار آنان قرار داده شود) که قبال کتاب مذکور را در کارگاه هاي آموزشی دریافت ننموده اند(
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