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 بسمه تعالی

 

 معرفی سامانه ثبت درخواست معافیت مالیاتی موسسات خیریه 

های به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستو  کل کشور ۱۴۰۰( قانون بودجه سال ۱۷براساس بند )و( تبصره )

ها و کمک کنند، مکلفند تمامی حمایتپذیر حمایت میکه به هر شکل از اقشار آسیب موسسات خیریهکلیه حمایتی، 

کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره )کد( ملی فرد دریافت
 خصوصی و غیردولتی خیریه اتمؤسس پرداختی حمایتی هایهزینه برخورداری و و شمول و رفاه اجتماعی ثبت نمایند

های مستقیم عالوه بر تکالیف، منوط به ثبت اطالعات ( قانون مالیات۱۳۹ی مالیاتی بند )ط( ماده )هامعافیت از اشخاص، به
  آن در سامانه مذکور است.

و ایجاد  هدف رصدپذیریبهره گیری از ظرفیت پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان وبا  بر همین اساس وزارت متبوع با 

های حمایتی، مبارزه با پولشویی و افزایش اعتماد عمومی به خیریه ها به عنوان یکی از ارکان شفافیت در پرداخت

 :و با تمرکز بر اصلی بخش رفاه اجتماعی

تصویری روشن از میزان کمک ها و مددجویان تحت پوشش موسسات خیریه و نهادهای عمومی  ارائه   -

 .بدست آید

 به منظور شناسایی دقیق و بهتر خیرین  موسسات خیریه رتبه بندی  -

 شفاف سازی خدمات موسسات خیریه  -

 معافیت مالیاتی موسسات خیریه محاسبه دقیقتر میزان  -

 فرآیند پرداخت مالیات موسسات خیریه تسهیل  -

 اطالعات موسسات خیریه در کشور با توجه به تعدد مراکز ارائه مجوزتجمیع  -

 

  tab17.mcls.gov.irمانه ثبت درخواست معافیت مالیاتی موسسات خیریه به آدرس  نسبت به ایجاد سا 

 بر همین اساس: اقدام نموده است

با استفاده  نقدی حمایتی در خصوص پرداختهایجهت برخورداری از معافیت مالیاتی موسسات خیریه   .۱

 مبادرت در قسمت بابت موسسه همراه با شناسه ملی ۱۱۰و درج عدد  های الکترونیکی ساتنا و پایااز حواله

بر اساس هماهنگیهای بعمل  و دراین مرحله نیاز به ثبت پرداختهای حمایتی در سامانه نمی باشد. نمایند

و پس از ثبت در سامانه به سازمان امور  دریافت توسط وزارت آمده گزارش پرداختها از بانک مرکزی

  مالیاتی جهت بررسی ارسال می گردد.

 نمایند.نام در سامانه مذکور و درج اطالعات درخواستی اقدام موسسات خیریه می بایست نسبت به ثبت .2
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و همچنین  موسسه صاحبان امضای موسسه می توانند از پانزدهم اول هر فصل صورتحساب عملکرد .3

 مشاهده نمایند.بر اساس داده های پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان  مدد جویان موسسه را قتصادیشناسنامه ا

دستور العمل ، راهنما و   راهنمای کلیه مراحل در قالب فیلم آموزشیسامانه و فرآیند انجام کار بسیار اسان است 

متقاضیان برای پاسخگویی پیش بینی شده است. ۰2۱25۰۰همچنین شماره تلفن در سامانه قابل رویت می باشد. 

پاسخگویی  سواالت خود را به صورت پست الکترونیکی به آدرسی که در سامانه آمده است ارسال کنید. می توانند

  ساعت انجام خواهد شد. ۴8ظرف مدت 


