راهنمای دفاتر اسناد رسمی برای استعالم گواهی مالیاتی نقل و انتقال امالک

مقدمه
وفق مقررات ماده  781قانون مالیاتهای مستقیم ،تنظیم سند معامالت امالک توسط دفاتر اسناد رسمی مستلزم دریافت گواهی انجام معامله از اداره امور مالیاتی ذیررطط و درج شرماره
گواهی مذکور در اسناد تنظیمی می طاشد .در همین راستا طه منظور سهولت تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و جلوگیری از تردد و مراجعات غیر ضروری مراجعران طره ادارات امرور
مالیاتی ،سازمان امور مالیاتی کشور طا همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نسبت طه طراحی و پیراده سرازی سرامانه طرونسرااری نقرو و انتقرام امرالک طره دفراتر اسرناد رسرمی
( موضوع تبصره ( )4ماده قانونی موصوف) اقدام نموده است .طا طهره گیری از سامانه مذکور ،پس از آنکه استعالم توسط دفتر اسناد رسمی در طخش مرطوط در سامانه ثبت ،تکمیو و
ارسام شد ،محاسبه م الیات نقو و انتقام ملک در سامانه مالیاتی انجام و مبلغ مالیات طه همراه شناسه قبض و شناسه پرداخت مالیات از طریق سامانه طه دفتر اسناد رسمی اعالم مریشرود.
پس از پرداخت مالیات توسط متقاضی و تایید طرخط طانک عامو ،گواهی مرطوط توسط سامانه مالیاتی صادر و اطالعات آن از طریق سامانه ثبت طه صورت طرخط طررای دفراتر اسرناد
رسمی ارسام خواهد شد.
راهنمای حاضر طه منظور ارائه اطالعات مورد نیاز طرای ارسام استعالم مالیاتی از طریق سامانه ثبت و نحوه تکمیو فیلدهای اطالعاتی مرطروط ،طرا همکراری دو سرازمان ،تهیره گردیرده
است.

فرآیند استعالم گواهی مالیاتی نقل و انتقال امالک از سازمان امور مالیاتی کشور
در سامانه ثبت الکترونیک اسناد طا انتخاب فرم استعالم ملک و زیر منوی جستجوی پیشرفته استعالم ،فرم جستجوی پیشرفته استعالم نمایش داده میشرود .طرا انتخراب کلیرد جسرتجو،
سامانه فرمی را طه کارطر نشان میدهد که دارای دو سرطرگ طا عناوین "جستجو طر اساس استعالم ملک" و "جستجو طر اساس استعالم امور مالیاتی" میطاشرد .در سررطرگ "جسرتجو
طر اساس استعالم ملک" می توان طراساس اقالم اطالعاتی "از تاریخ ،تا تاریخ ،از شماره ،تا شماره ،شناسه یکتا ،واحد ثبتی و مشخص کردن وضعیت اسرتعالم" اسرتعالم مرورد نظرر را
جستجو و انتخاب کرد .همان گونه که درشکل زیر مشاهده میکنید ،حاالت مختلف (شامو"ثبت شده ،ارسام شده ،پاسخ تایید ،طایگانی شده ،پاسرخ رد یرا طازداشرت ،دارای پیغرام
اعم از قاطو ویرایش یا غیر قاطو ویرایش ،و ویرایش و ارسام شده" )در سامانه طرای استعالم در نظر گرفته شده است .در صورتی کره کرارطر گزینره "همره" را انتخراب کنرد ،تمرامی
حاالت مذکور در جستجو در نظر گرفته میشود .همچنین طا داشتن اطالعات شخص حقیقی (نام ،نام خانوادگی و شماره ملی) و یا شخص حقوقی (نرام و شناسره ملری) نیرز مریتروان
اقدام طه جستجوی استعالم مورد نظر نمود .طا انتخاب رکورد از لیست نتایج ،اطالعات مرطوط طه استعالم ،مشخصات ملک و سند در سامانه ثبت آنی منعکس میگردد.
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در سرطرگ "جستجو طراساس استعالم امور مالیاتی و استعالم تأمین اجتماعی" می توان طراساس اقالم اطالعاتی موجود مطاطق تصرویر زیرر اسرتعالم مرورد نظرر را جسرتجو و انتخراب
کرد.
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توجه  :ثبت استعالم امور مالیاتی ،صرفاً پس از ثبت استعالم ملک ،میسر می باشد.
در فرم زیر ،کارطر طا کلیک طر روی کلید "استعالم امور مالیاتی" فرم استعالم گواهی مالیاتی نقو و انتقام ملک را مشاهده مینماید.
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نحوه تکمیل فیلدهای اطالعاتی مورد نیاز برای دریافت گواهی مالیاتی نقل و انتقال امالک
توجه :در این مرحله از طرونسااری ،صرفاً طرای نقو و انتقام قطعی و قطعی رهنی امالک مسکونی ،گواهی مالیاتی طه صورت الکترونیکی صادر میگردد.
در موارد زیر صدور گواهی ،نیازمند صدور استعالم فیزیکی توسط دفتر اسناد رسمی و مراجعه مودی طه اداره امور مالیاتی ذیرطط می طاشد:
 امالک طا کارطری اداری و تجاری و سایر کارطریهای غیر مسکونی
 ساختمانهای فاقد پایان کار (فارغ از نوع کارطری)
 امالکی که در معامله قبلی ،سند آنها طا استناد طه قسمت اخیر طند ج ماده ( )7قانون تسهیو تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ،طدون پرداخت مالیات و طدون
صدور گواهی انجام معامله طه ثبت رسیده است.
 امالک دارای طدهی مالیاتی در سامانههای الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور
 امالک متعلق طه دستگاهها و نهادهای زیر مجموعه دولت و سایر ارکان حکومتی که ثبت نام آنها در نظام مالیاتی موضوعیت ندارد.
 امالکی که از طریق ارث طه مالکین جدید انتقام مییاطند(اسناد ورثهای).
 امالکی که طر اساس اطالعات سامانه  GISتعیین طلوک و ردیف امالک سازمان امور مالیاتی کشور ،طرای آنها ارزش معامالتی تعیین نشده است.

طخش استعالم گواهی مالیاتی نقو و انتقام امالک از فیلدهای اطالعاتی مختلفی تشکیو گردیده که در ادامه این راهنما اطالعات مورد نیاز طرای تکمیو هر طخش طه تفصیو ارائه
شده است.
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اطالعات عمومی استعالم:

( )1اداره امور مالیاتی :
طرای تکمیو این فیلد طاید کد اداره امور مالیاتی است که ملک مورد انتقام در حوزه کاری آن واقع شده است ،در سامانه درج شود .دفتر اسناد رسمی طرای دریافت این کد می
طایست از "سامانه  GISتعیین طلوک و ردیف امالک" استفاده نماید (توضیحات مرطوط طه نشانی سامانه  GISو نحوه استفاده از آن در طخش مرطوط ارائه شده است).
این طخش عالوه طر کد اداره امور مالیاتی ،فیلدهای اطالعاتی زیر را نیز در طر می گیرد که به صورت خودکار توسط سیستم تکمیو می شوند.
 شماره سیستمی :پس از آنکه استعالم نقو و انتقام ملک طه سامانه مرطوط ارسام شد ،شماره سیستمی از طرف سامانه طرای استعالم تخصیص داده شده و در این طخش
نمایش داده میشود.
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 کد رهگیری  :پس از آنکه استعالم نقو و انتقام ملک طه سامانه مرطوط ارسام شد ،کد رهگیری طرای استعالم تخصیص داده شده و در این طخش نمایش داده میشود .این
کد طرای پیگیری استعالم ،ضروری است .در ت ماس طا واحد پشتیبانی سامانه و یا در صورت ضرورت مراجعه مؤدی طه اداره امور مالیاتی ،استعالم مرطوط از طریق این کد
قاطو رهگیری خواهد طود.
 زمان ثبت نام و آخرین زمان ارسام :این طخش از اطالعات پس از ارسام استعالم در سامانه نمایش داده میشود.
 آخرین زمان دریافت وضعیت :در این طخش وضعیت استعالم ارسام شده و مرحله پردازش آن ،نمایش داده میشود .وضعیت نمایش داده شده در این طخش شامو
مواردی نظیر  -7استعالم ارسام شده و در امور مالیاتی در حام طررسی است -2 ،مبلغ مالیات محاسبه شده و طا شناسه قبض و شناسه پرداخت قاطو پرداخت است و . ...
 شناسه قبض ،شناسه پرداخت و مبلغ طدهی :پس از پردازش استعالم ارسالی در سامانه محاسبه مالیات و تعیین مبلغ مالیات طه صورت طرخط ،اطالعات پرداخت شامو مبلغ
مالیات و شناسه قبض و شناسه پرداخت ،از طریق سامانه طه دفترخانه اعالم خواهد شد .طرای پرداخت مبلغ مالیات نقو و اننقام ملک میتوان از دستگاه کارتخوان مستقر در
دفاتر اسناد رسمی یا خودپردازهای طانک ملی استفاده نمود.


دریافت فایو گواهی :پس از پرداخت مبلغ مالیات نقو و اننقام ملک و تاییدیه خودکار پرداخت ،گواهی مالیاتی الکترونیکی توسط سامانه طرای متقاضی صادر می شود.
در این مرحله طا کلیک طر روی گزینه "دریافت فایل گواهی" میتوان گواهی صادر شده را مشاهده و چاپ نمود.

توجه :برای ارسال استعالم گواهی نقل و انتقال امالک ضروری است پس از تکمیل فیلدهای اطالعاتی مورد نیاز در بخشهای مختلف ،بر روی دکمه ثبت (در
باالی صفحه) کلیک نموده و در صورت کامل بودن مندرجات فیلدهای اطالعاتی با کلیک روی دکمه "ارسال به امور مالیاتی" اقدام به ارسال استعالم مربوط به
سازمان امور مالیاتی نمود.
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بخش اول  :اطالعات اختصاصی
در این بخش می بایست اطالعات اختصاصی استعالم با در نظر گرفتن توضیحات زیر در سامانه تکمیل شود.
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( )2موضوع نقل انتقال ملک:
از نظر پرداخت مالیات ،ملک موضوع نقو و انتقام در یکی از گروههای ذیو قرار میگیرد:
عرصه :درصورتی که مورد انتقام صرفا عرصه ملک طاشد این گزینه طاید انتخاب شود.
اعیان :درصورتی که مورد انتقام صرفا اعیان ملک طاشد این گزینه طاید انتخاب شود.
عرصه و اعیان :در صورتی که زمین و ساختمان هر دو انتقام یاطند ،این گزینه طاید انتخاب شود.
حق واگذاری محل :چنانچه مورد انتقام ،حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محو یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محو طاشد این گزینه طاید انتخاب شود (در حام
حاضر گواهی طرخط صرفاً طرای امالک مسکونی صادر میشود ،طناطراین این گزینه نباید انتخاب شود و در این موارد استعالم فیزیکی صادر گردد).
حق واگذاری محل و اعیان :این گزینه در صورتی طاید انتخاب شود که عالوه طر حق واگذاری محو ،اعیان ملک نیز انتقام یاطد( .طا توجه طه اینکه در حام حاضر
گواهی طرخط صرفاً طرای امالک مسکونی صادر میشود ،طناطراین این گزینه نباید انتخاب شود و الزم است در این موارد استعالم فیزیکی صادر گردد)
حق واگذاری محل ،اعیان و عرصه :در صورتی که موضوع معامله ،عالوه طر حق واگذاری محو ،عرصه و اعیان ملک نیز طاشد ،این گزینه طاید انتخاب شود( .طا
توجه طه اینکه در حام حاضر گواهی طرخط صرفاً طرای امالک مسکونی صادر میشود ،طناطراین این گزینه نباید انتخاب شود و در این موارد میطایست استعالم فیزیکی
صادر گردد)
مشاعات اختصاصی (انباری ،پارکینگ و  :)...چنانچه صرفاً پارکینگ ،انباری یا سایر مشاعات مورد انتقام طاشد ،این گزینه طاید انتخاب شود.
()3آیا پایان کار یا پروانه ساختمان و یا صورت مجلس تفکیکی به نام فرد انتقال دهنده (متقاضی) است؟ :
چنانچه پایان کار یا پروانه ساختمان یا صورت مجلس تفکیکی طه نام فروشنده طاشد ،گزینه طلی و در غیر اینصورت گزینه خیر انتخاب شود (طا توجه طه اینکه اطالعات این طخش در
محاسبه مالیات علی الحساب درآمد ناشی از ساخت و فروش ساختمان موثر است ،اشتباه در درج این اطالعات ایجاد مسئولیت خواهد نمود ،لذا ضروری است در تکمیو این
قسمت حداکثر دقت طعمو آید).
( )4آیا معامالت قبلی ملک بر اساس قانون تسهیل صورت گرفته است؟:
چنانچه آخرین نقو و انتقام قبلی ملک طا استفاده از قانون تسهیو تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته طاشد ،گزینه طلی و در غیر اینصورت گزینه خیر انتخاب گردد
(انتخاب گزینه "خیر" طر خالف واقع ،موجب تضییع حقوق دولت شده و ایجاد مسئولیت قانونی می نماید ،لذا ضروری است در تکمیو این قسمت حداکثر دقت طعمو آید).
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( )5تاریخ گواهی پایان کار:
تاریخ اولین پایان کار صادره ،از نظر محاسبه علی الحساب مالیات ساخت و فروش و نیز تعیین قدمت ساختمان دارای اهمیت است .چنانچه گواهی پایان کار موجود ،اولین پایان
کار صادره توسط شهرداری طاشد ،تاریخ مندرج در این گواهی طاید در این طخش درج شود .در غیر این صورت میطایست طا مراجعه طه طخش "توضیحات گواهی پایان کار" تاریخ
اولین پایان کار صادره استخراج و در سامانه منعکس گردد.
( )6آیا ملک مورد انتقال فاقد سند تفکیکی و دارای بیش از یک نوع کاربری با اعیانی متفاوت میباشد ؟
چنانچه ملک مورد انتقام دارای چندین واحد مختلف طا کارطریهای متفاوت و فاقد سند تفکیکی طرای هر یک از واحدها میطاشد گزینه طله و در غیر اینصورت گزینه خیر طاید
انتخاب شود (طا توجه طه اینکه در حام حاضر ارسام استعالم طرای امالک طا کارطریهای غیر مسکونی از سوی دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر نیست لذا در صورتی که در ملک مورد
انتقام واحدی طا کارطری غیر مسکونی وجود دارد ضروری است استعالم طه صورت دستی انجام شود).
( )7نوع درخواست تنظیم سند:
اطالعات این طخش طر حسب ویژگیهای خریدار و فروشنده و نوع معامله مشخص شده و گزینه مرطوط انتخاب میگردد (در حام حاضر صرفاً طرای انتقام قطعی و قطعی رهنی
امالک مسکونی گواهی طرخط صادر میشود لذا چنانچه سایر گزینهها طرای تنظیم سند مد نظر طاشد ،مؤدی مرطوط طه همراه فرم استعالم فیزیکی ،طه اداره امور مالیاتی ذیرطط
راهنمایی شود).
( )8شماره قطعه ملک :
شماره قطعه ملک طر اساس طخش مرطوط طه "ملک و محو آن" در سند مشخص میشود .در مورد امالک فاقد شماره قطعه ،عدد صفر ( )0در این محو درج شود .در خصوص
آپارتمانها و ساختمانهای دارای صورت مجلس تفکیکی که قطعه طندی انجام شده است ،درج اطالعات قطعه ملک ضروری است.
( )9نشانی ملک و شماره تماس مالک:
در این طخش میطایست اطالعات کد پستی ،آدرس پستی ملک و نیز شماره تماس و شماره همراه مالک (انتقام دهنده) درج شود .طا ورود کد پستی در سامانه و کلیک طر روی
دکمه

دریافت آدرس

نشانی ملک از طریق سامانه مرطوط طارگذاری میشود.
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توجه مهم:
کدپستی ملک از اطالعات اصلی استعالم است ودر صورت درج کد پستی اشتباه  ،گواهی که توسط سامانه الکترونیکی صادر میشود قابل استناد نخواهد بود.
طه منظور ارسام پیامک اطالعات قبض پرداخت مالیات نقو و انتقام (شامو شناسه قبض و شناسه پرداخت) ضروری است شماره تلفن همراه مالک یا انتقام دهنده ملک
(حسب مورد) در سامانه وارد شود.

مشخصات قرارداد فروش و سهام مالک:
در این طخش اطالعات مرطوط طه قرارداد فروش و سهمی که مالک نسبت طه انتقام آن اقدام مینماید ،درج میشود.
( )11مبلغ معامله طبق مبایعه نامه یا قرارداد:
در این طخش می طایست ثمن معامله طر اساس مبایعه نامه یا قرارداد فروش تنظیمی ،درج میشود .چنانچه مبایعنامه فاقد مبلغ طاشد ،این فیلد طاید طر مبنای اطراز فروشنده کامو شود.
( )77سهم مالک از مالکیت:
مقصود از سهم مالک از مالکیت ،عددی است که در سند ملک در قسمت جزء سهم آمده است .طناطراین ،در این طخش می طایست سهم مالک از کو ملک (جزء سهم) طر حسب
دانگ ،سهم و  ...طر اساس اطالعات موجود در سند ملک درج شود.
( )72کل سهم مالکیت:
در این طخش کو سهم مالکیت (کو سهم) طر حسب دانگ ،سهم و  ...طر اساس اطالعات موجود در سند ملک وارد میشود .در این طخش منظور از کو سهم همان عددی است که
در سند ملک در قسمت کو سهم درج میشود.
( )71میزان انتقال بر حسب سهم:
در این طخش میزانی از سهم مالک که در حام انتقام است طر حسب دانگ ،سهم و  ...درج میشود.
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( )11تاریخ جواز /پروانه ساخت:
در این طخش اطالعات مرطوط طه تاریخ جواز یا پروانه ساخت ملک درج میگردد .این طخش از اطالعات ،عموماً از پایان کار ساختمان قاطو استخراج است.
( )51شماره صورتمجلس تفکیکی:
طرای امالکی نظیر آپارتمان که دارا طودن صورت مجلس تفکیکی طرای آنها الزامی است ،شماره صورت مجلس تفکیکی می طایست در این قسمت درج شود .در مورد امالک فاقد
صورت مجلس تفکیکی (نظیر امالک ویالیی) عدد صفر ( )0وارد میشود.
( )16واحد مورد واگذاری در طبقه همکف واقع است و یا همکف محسوب میشود:
طا انتخاب گزینه "طلی" یا "خیر" واقع شدن ملک در طبقه همکف تعیین میگردد .چنانچه ساختمانی ،فاقد طبقه همکف (همسطح طا معبر اصلی) طاشد ،اولین طبقه طاالتر و پایین تر از
سطح معبر اصلی ،همکف محسوب میشود .در مورد امالک ویالیی (فارغ از تعداد طبقات) در این طخش گزینه طلی طاید انتخاب شود.
( )17شماره طبقه واحد مورد واگذاری:
شماره طبقه ملک از روی اطالعات طنچاق ،سند ،پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی استخراج و در این فیلد درج میگردد.
( )18قدمت ساختمان:
قدمت ساختمان از زمان اولین پایان کار صادره محاسبه میگردد .اطالعات اولین پایان کار صادره در طخش توضیحات گواهی پایان کار (معموالً در طخش پایانی گواهی) قاطو
مشاهده است .قدمت ساختمان از تفاضو سالی که ملک در آن طه فروش می رسد و سالی که پایان کار در آن تاریخ صادر شده است ،محاسبه میشود (طه طور مثام پایان کار در
تاریخ  71/72/72صادر شده و ملک در تاریخ  78/2/1طه فروش رسیده است .قدمت ساختمان یکسام است).
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( )19مساحت مفید اعیانی:
مساحت مفید اعیانی شامو متراژ مفید آپارتمان و در خصوص عمارت مسکونی متراژ زیرطنای عمارت ،میطاشد .این طخش از اطالعات ،از سند یا پایان کار ساختمان قاطو استخراج
است.
( )21متراژ نهایی اعیانی ملک:
منظور از متراژ نهای اعیانی ملک در مورد ساختمانهای چند واحدی جمع متراژ مفید کو آپارتمانهای موجود در ساختمان طه اضافه  50درصد متراژ کو انباریها و پارکینگهای
موجود در ساختمان است .در مورد عمارت مسکونی منظور از متراژ نهایی ملک ،جمع متراژ زیرطنای ساختمان طه اضافه  50درصد متراژ انباری و پارکینگ می طاشد.
( )21انباریها و پارکینگها:
در این قسمت مساحت و سایر مشخصات انباریها و پارکینگهای مرطوط طه آپارتمان یا ساختمان مورد معامله در سامانه درج میشود .در این طخش ضروری است متراژ کامل
انباریها و پارکینگها درج شود .در صورتی که ملک دارای طیش از یک انباری یا پارکینگ طاشد ،پس از ورود اطالعات اولین انباری /پارکینگ ،طا کلیک طر روی عالمت +
میتوان سایر موارد را وارد نمود.
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 محاسبه ارزش معامالتی عرصه:
( )22مشخصات عرصه :
در این طخش کارطری عرصه طر اساس اطالعات موجود در سند ملک یا گواهی پایان کار وارد میشود .مشخصات عرصه طا انتخاب گزینه مرطوط از طین گزینههای عرصه دارای
کارطری مشخص ،عرصه فاقد کارطری ،دارای اعیانی طا کارطری مشخص و عرصه فاقد اعیانی و فاقد کارطری تعیین میشود.
( )23عرض از معبر عرصه :
عرض از معبر عرصه ،عرض معبری است که راه عبور ملک محسوب میشود .در صورتی که ملک دارای طیش از یک راه عبور است ،عریضترین معبر ،مالک محاسبه میطاشد.
عرض از معبر عرصه را میتوان از اطالعات پایان کار استخراج نمود.
( )21بافت فرسوده میباشد :
در صورتی که ملک مورد معامله (طر اساس تقسیم طندیهای شهرداری و تصویب کمیسیون تقویم امالک) در طافت فرسوده قرار دارد این گزینه طاید انتخاب شود.
( )25نوع کاربری عرصه :
کارطری عرصه طر اساس اطالعات پایان کار ملک یا سایر مستندات صادره از سوی شهرداری ها تعیین میشود .کارطری عرصه شامو مواردی نظیر مسکونی ،تجاری ،اداری،
خدماتی ،آموزشی ،فرهنگی ،طهداشتی ،درمانی و  ...میشود( .در حام حاضر گواهی طرخط صرفاً طرای امالک مسکونی صادر میشود ،طناطراین سایر گزینهها نباید انتخاب شود و
در این موارد استعالم فیزیکی صادر گردد).
( )22آیا ملک دارای معابر اختصاصی میباشد؟ :
معبر اختصاصی شامو خیاطان یا کوچه یا معاطر مشاطه است که دسترسی مستقیم ملک طه راه عبور را فراهم مینماید .امالک در محیطهای شهری و روستاها عموماً دارای معبر
اختصاصی (راه عبور مستقو) هستند ،لذا طرای این امالک می طایست گزینه بلی انتخاب شود .گزینه خیر طرای اندک امالکی مصداق دارد که راه عبور مستقلی ندارند و طرای
دسترسی طه آنها طاید از سایر امالک عبور کرد .معبر اختصاصی ملک طر اساس اطالعات موجود در طنچاق ،سند ملک یا پایان کار تعیین میگردد .طا توجه طه تاثیر زیاد اطالعات این
طخش در محاسبه مالیات انتخاب گزینه اشتباه ایجاد مسئولیت میکند .لذا میطایست در انتخاب گزینه دقت الزم طعمو آید.
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اطالعات قبض عوارض و نوسازی:
طا توجه طه اینکه طلوک و ردیف امالک را می توان از اطالعات قبض عوارض و نوسازی امالک دریافت نمود این طخش در سامانه طراحی شده است .لیکن طا عنایت طه راه اندازی
سامانه  GISضرورتی طر تکمیو این طخش از اطالعات نمیطاشد.
( )27شماره بلوک بر اساس دفتر چه ارزش معامالتی :
شماره طلوک طر حسب محو استقرار ملک ،از آخرین ویرایش دفترچه ارزش معامالتی منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور (در تهران) و ادارات کو امور مالیاتی (در
سایر استانها)تعیین میگردد .طرای تکمیو این طخش میطایست طا توجه طه نشانی که ملک در آن واقع است ،طلوک مرطوط را تعیین و شماره طلوک را در این طخش وارد نمود.
* شماره طلوک از طریق سامانه  GISسازمان امور مالیاتی نیز قاطو دریافت است.
( )28شماره ردیف بر اساس دفترچه ارزش معامالتی :
شماره ردیف طر مبنای محو استقرار ملک ،از آخرین ویرایش دفترچه ارزش معامالتی منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کو امور مالیاتی در استانهای کشور،
تعیین میگردد .طه عنوان نمونه ،اگر در دفترچه ارزش معامالتی شماره طلوک و ردیف مرطوط طه ملک  71-07طیان شده طاشد ،در طخش مرطوط طه شماره طلوک عدد  71و در طخش
مرطوط طه شماره ردیف عدد ( )07را طاید وارد نمود.

* شماره ردیف از طریق سامانه  GISسازمان امور مالیاتی نیز قاطو دریافت است.
"سامانه  GISتعیین بلوک و ردیف ارزش معامالتی امالک" و نحوه بهره برداری از آن
* طه منظور تسه یو فرآیند تعیین شماره طلوک و ردیف ملک ،سازمان امور مالیاتی کشور اقدام طه راه اندازی "سامانه  GISتعیین طلوک و ردیف ارزش معامالتی امالک" نموده
است .کارطران طرای تعیین طلوک و ردیف ملک میتوانند طا مراجعه طه سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی طه آدرس  tax.gov.irو ورود طه طخش استعالم طلوک و ردیف ارزش
معامالتی از این سامانه طهره گیری نمایند .طه این منظور کارطر می طایست ،موقعیت مکانی ملک را طر روی نقشه ای که طرای وی نمایش داده می شود ،تعیین و ساس طر روی گزینه
استعالم کلیک نماید تا کد اداره امور مالیاتی مرطوط و بلوک و ردیف ارزش معامالتی ملک طرای وی نمایش داده شود .طدیهی است طرای دریافت اطالعات صحیح
ضروری است موقعیت ملک طه صورت کامال دقیق طر روی نقشه مشخص شود.
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( )29آیا ملک دارای ارزش معامالتی تعیین شده میباشد؟ :
اگر ملکی دارای شماره طلوک و ردیف (که در طخش مرطوط اشاره شد) طاشد گزینه طلی و اگر ملک در محدوده ای واقع است که شماره طلوک و ردیف طرای آن تعیین نشده است،
گزینه خیر طاید انتخاب گردد .طا توجه طه اینکه در این مرحله از اجرای طرح امکان استعالم الکترونیکی طرای امالکی که طر اساس اطالعات موجود در سامانه  GISفاقد شماره
طلوک و ردیف و ارزش معامالتی میطاشند وجود ندارد ،در مورد این امالک ،می طایست از ارسام استعالم الکترونیکی خودداری شده و مؤدی مرطوط طه همراه فرم فیزیکی
استعالم ،طه اداره امور مالیاتی ذیرطط راهنمایی شود.
( )31مساحت عرصه :
در این طخش مساحت عرصه (زمینی که ملک در آن واقع است) طر اساس اطالعات مندرج در صورت مجلس تفکیکی ،گواهی پایان کار یا سند تکمیو میشود.

 محاسبه ارزش معامالتی اعیانی:
ارزش معامالتی اعیانی ملک طر اساس نوع ساختمان ،وضعیت اعیانی ساختمان ،مرحله ساخت اعیانی و نوع کارطری اعیانی مشخص میشود.
( )31نوع ساختمان :
اطالعات مورد نیاز این طخش ،طرای امالکی که مراحو ساخت آنها طه پایان رسیده است ،از گواهی پایان کار و طرای امالک در حام ساخت از جواز /پروانه ساخت قاطو استخراج
است.
( )32وضعیت ساختمان اعیانی :
در صورتیکه ملک مورد انتقام در حام ساخت (نیمه تکمیو) طاشد ،در این طخش گزینه نیمه تکمیو طاید انتخاب شود .در صورت انتخاب این گزینه ،فیلد اطالعاتی "مرحله ساخت
ساختمان اعیانی" فعام شده و اطالعات مورد نیاز طاید در آن طخش وارد گردد (در این مرحله گواهی طرخط صرفاً طرای امالک مسکونی دارای پایان کار صادر میشود ،طناطراین
در حام حاضر در مورد امالک نیمه تکمیو می طایست از ارسام استعالم الکترونیکی خود داری شده و مؤدی مرطوط طه همراه فرم فیزیکی استعالم ،طه اداره امور مالیاتی ذیرطط
راهنمایی شود).
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( )33مرحله ساخت ساختمان اعیانی:
طرای تعیین مرحله ساخت در ساختمانهای نیمه تکمیو ارائه اسناد و مدارکی نظیر گزارش مهندس ناظر (طه تاریخ روز و یا نزدیک طه زمان نقو و انتقام ملک) و یا پاسخ شهرداری
در مورد استعالم مرحله ساخت مورد نیاز است ( در این مرحله گواهی طرخط صرفاً طرای امالک مسکونی دارای پایان کار صادر میشود ،طناطراین در حام حاضر تکمیو اطالعات
این طخش ،مصداق ندارد).
( )31نوع کاربری اعیانی :
نوع کارطری اعیانی ملک طر مبنای مندرجات گواهی پایان کار ساختمان مشخص میشود (در این مرحله از اجرای طرح ،گواهی طرخط صرفاً طرای امالک مسکونی صادر میشود.
طناطراین ضروری است در مورد کارطریهای غیر مسکونی ،فرم استعالم فیزیکی ،صادر و متقاضی طرای انجام مراحو طعدی طه اداره امور مالیاتی ذیرطط راهنمایی شود).
( )51نوع مالکیت حق واگذاری محل :
چنانچه مورد انتقام ،حق واگذاری محو (شامو حق کسب یا پیشه یا حق تصرف ملک یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محو) است ،درصورتیکه انتقام دهنده ملک ،مالک
عرصه و اعیان ملک نیز طاشد ،گزینه "طلی" و چنانچه صرفاً مستاجر عرصه و اعیانی ملک طاشد گزینه "مستأجر" انتخاب شود( .در این مرحله از اجرای طرح ،گواهی طرخط صرفاً
طرای امالک مسکونی صادر میشود .طناطراین ضروری است در مورد کارطریهای غیر مسکونی ،فرم استعالم فیزیکی ،صادر و متقاضی طرای انجام مراحو طعدی طه اداره امور مالیاتی
ذیرطط راهنمایی شود)
( )36ارزش روز معامله حق واگذاری محل :
این طخش طر اساس مبالغ مندرج در قرارداد فروش تکمیو میگردد .شایان ذکر است تعیین حق واگذاری محو منوط طه رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی است .لذا دریافت گواهی
نقو و انتقام طصورت آنی میسر نبوده و مؤدی میطایست طه اداره امور مالیاتی ذیرطط مراجعه نماید ( در این مرحله از اجرای طرح ،گواهی طرخط صرفاً طرای امالک مسکونی صادر
میشود .طناطراین ضروری است در مورد کارطریهای غیر مسکونی ،فرم استعالم فیزیکی صادر و متقاضی طرای انجام مراحو طعدی طه اداره امور مالیاتی ذیرطط راهنمایی شود).
( )37نوع کاربری حق واگذاری محل :
نوع کارطری حق واگذاری محو طر اساس اطالعات مندرج در سند یا گواهی پایان کار ساختمان (و یا طر اساس فیش عوارض و نوسازی صادره از سوی شهرداری) مشخص
میگردد (در این مرحله از اجرای طرح ،گواهی طرخط صرفاً طرای امالک مسکونی صادر میشود .طناطراین ضروری است در مورد کارطریهای غیر مسکونی ،فرم استعالم فیزیکی
صادر و متقاضی طرای انجام مراحو طعدی طه اداره امور مالیاتی ذیرطط راهنمایی شود).
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( )38لیست خریداران :
در صورتی که خریدار (یا هر یک از خریداران) شخص حقیقی طاشد ،طا تیک گزینه شخص حقیقی اقالم اطالعاتی مورد نیاز فعام میشود .در این طخش طا وارد نمودن کد ملی و
تاریخ تولد و انتخاب دکمه

دریافت اطالعات شخص از ثبت احوال

اطالعات هویتی خریدار طارگذاری میگردد .این اطالعات شامو نام ،نام خانوادگی ،نام پدر ،شماره شناسه و

محو صدور میطاشد.
در صورتی که خریدار ملک شخص حقوقی طاشد ،طا تیک گزینه شخص حقوقی ،اطالعات مرطوط طه اشخاص حقوقی فعام میشود.
در این طخش طا وارد نمودن اطالعات مرطوط طه شناسه ملی ،شماره ثبت و تاریخ ثبت اشخاص حقوقی و انتخاب دکمه

فراخوانی اطالعات از سامانه اشخاص حقوقی

اطالعات مرطوط طه اشخاص حقوقی طارگذاری میگردد.
توجه :در صورتی که تعداد خریداران طیش از یک نفر میطاشد (اعم از حقیقی و حقوقی) در این طخش می توان طا کلیک طر روی عالمت  +اقدام طه اضافه نمودن تعداد خریداران
نمود.
( )17کد پستی ،آدرس ،تابعیت و نوع ارتباط:

در این طخش اطالعات مرطوط طه هریک از خریداران شامو کد پستی و آدرس ،تاطعیت و نوع ارتباط درج میشود.

( )40سهم از کل سهم خریداری شده:
در این طخش سهم (جزء سهم) خریداری شده توسط هر یک از خریداران طر حسب دانگ ،سهم و  ...وارد میشود.

( )47کل سهم:
در این طخش کو سهم مالکیت (کو سهم) طر حسب دانگ ،سهم و  ...طر اساس اطالعات موجود در سند ملک وارد میشود .در این طخش منظور از کو سهم همان عددی است که
در سند ملک در قسمت کو سهم درج شده است.

پس از تکمیو فیلدهای اطالعاتی ،طا انتخاب گزینه "ثبت" اطالعات استعالم ثبت خواهد شد .در گام طعدی طا انتخاب گزینه "ارسام طه امور مالیاتی" ،اطالعات
تکمیو شده طه سازمان امور مالیاتی ارسام شده و پیامی مبنی طر ارسام استعالم و طررسی آن در سازمان امور مالیاتی کشور طر روی صفحه نمایش داده میشود.
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توجه :اقدام الزم در صورت بروز اشتباه در درج و ارسال اطالعات استعالم
ضروری است کارطران دفاتر اسناد رسمی در تکمیو اطالعات هر طخش نهایت دقت را طه عمو آورند .در صورتی طروز اشتباه در ورود اطالعات ،تا پیش از
پرداخت مالیات مرطوط امکان توقف کار در سامانه مرطوط وجود دارد .طه عبارت دیگر در صورتی که در ورود اطالعات اشتباهی رخ دهد ضروری است
مالیات محاسبه شده توسط سیستم ،از سوی مؤدیان پرداخت نشده و دفاتر اسناد رسمی مجدداً اقدام طه ارسام استعالم نقو و انتقام ملک نمایند .در این راستا در صورتی
که پس از ارسام استعالم کارطران دفاتر اسناد رسمی متوجه درج اشتباه اطالعات در سامانه شوند ،میتوانند طا کلیک طر روی آیکون "توقف طررسی در امور مالیاتی"
نسبت طه لغو استعالم ارسالی اقدام نمایند .در این حالت ضروری است پس از توقف استعالم اشتباه ،مجدداً نسبت طه ارسام استعالم نقو و انتقام ملک اقدام نمود.
پس از پرداخت مالیات و صدور گواهی امکان تغییر مندرجات گواهی صادره وجود نداشته و ضمن ارسام مجدد استعالم توسط دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مجدد
مبلغ صحیح مالیات نقو و انتقام ملک مورد نظر ،مؤدیان میطایست طرای استرداد وجه مالیات پرداختی گواهی که مندرجات آن صحیح نمیطاشد طه اداره امور مالیاتی
ذیرطط مراجعه نمایند .الزم به توجه است پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک و صدور گواهی مربوط ،به هیچ عنوان نباید بر روی دکمه
"توقف بررسی در امور مالیاتی" کلیک نمود.
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بسمه تعالی

راهنمای ارسال استعالم مالیات نقل و انتقال امالک و
دریافت گواهی موضوع  781قانون مالیاتهای مستقیم
در دفاتر اسناد رسمی

