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 :هدف از اجرای فرآیند
 وصول مالیات برارث 

 
 :خدمت گیرندگان

 )وراث متوفی(مؤدیان مالیاتی 
 

 :خدمت دهندگان
  متصدی دفتر ممیز کل– کمک ممیز - ممیز– سرممیز –ممیز کل  
  

 :مدارک واطالعات موردنیاز
 -3 27/11/80 مالیاتهای مستقیم مصوب  قانون26 تنظیم وتسلیم اظهارنامه موضوع ماده      -2 درخواست کتبی    -1

 رونوشت یاتصویر گواهی شده کلیـه       -4رونوشت یاتصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی ومطالبات متوفی           
 رونوشت یاتصویر گواهی شده     - - 5اوراق مثبته حق مالکیت متوفی نسبت به اموال منقول و غیر منقول متوفی              

 درصورتیکه اظهارنامه ازطرف وکیل یا قـیم یـاولی داده           -6امه موجودباشد   آخرین وصیتنامه متوفی ، اگروصیتن    
 تـصویر شناسـنامه     -8 تصویر گواهی فوت متوفی      -7شود ، رونوشت یاتصویر گواهی شده وکالتنامه یاقیم نامه          

 وراث
 

 :فرمهای مورد استفاده
  30 مالیات برارث فرم شماره اظهارنامه -1
 )18فرم ( ه مالیات برارث گواهی نامه تسلیم اظهارنام -2

 )1فرم شماره ( اطالعات ورودی اظهارنامه مالیات برارث  -3

 فرم برگه ارزیابی امالک  -4

 برگی 4فرم گزارشرسیدگی به پرونده ارث که به دوصورت تک برگی و  -5

 گزارش تشخیص مالیات برارث  -6

 برگ تشخیص مالیات برارث  -7

 برگ قطعی مالیات برارث -8

 م دعوتنامه هیأت حل اختالف فر -9
 گواهینامه واریز مالیات برارث -10



  
 :پشرح مراحل انجام فرآیند

 تسلیم اظهارنامه مالیات و کلیه مدارک توسط یکی از وراث  -1
 دستور ارجاع و اقدام توسط سرممیز  -2

 ثبت دردفتر اندیکاتور سرممیزی توسط متصدی ثبت دفتر سرممیزی -3

  مالیات برارث توسط سرممیز ارجاع به حوزه -4

 تشکیل پرونده ارث توسط کمک ممیز  -5

 بررسی اظهارنامه و کنترل تکمیل بودن مدارک ضمیمه توسط کمک ممیز و ممیز -6

 توسط ممیز) 18فرم شماره ( صدور گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات برارث  -7

 ارسال اظهارنامه به دفتر مرکزی توسط حوزه مالیاتی -8

 فترمرکزی توسط حوزه وصول اظهارنامه از د -9
 تسلیم گواهی حصر وراتت ودرخواست مفاصاحساب ارث توسط مؤدی به حوزه -10

 رسیدگی به ماترک متوفی توسط ممیز مالیاتی  -11

 تأیید توسط سرممیز مالیاتی  -12

 تهیه گزارش رسیدگی توسط ممیز مالیاتی وارائه آن به سرممیز  -13

 سرممیز مالیاتی اظهارنظر  -14

 صدور برگ تشخیص  ومطالبه مالیات برارث  -15

 ابالغ برگ مطالبه مالیات به وراث قانونی  -16

 پرداخت مالیات توسط مؤدی مالیاتی  -17

 صدور برگ قطعی مالیات  -18

  )19فرم ( صدور مفاصاحساب مالیات برارث  -19
 

 :اختیارات  عوامل اجرایی
 ییهای منقول و غیر منقول متوفیارزیابی دارا: کمک ممیز 

 بررسی مدارک واطالعات وصولی وامضاء اوراق صادره : ممیز مالیاتی 

 اظهارنظر درمورد گزارش تشخیص مالیات و دستور اقدام الزم : سرممیز 

 بررسی پرونده و توافق با مؤدی یا ارجاع به هیأت حل اختالف درصورت اعتراض مؤدی : ممیز کل 
 

 :وامل اجرائیمسئولیت های ع
 مسئول درمقابل ارزیابی اموال متوفی : کمک ممیز 

مسئول تهیه گزترش تشخیص وامضاء اوراق صادره و مکاتبات انجام گرفته جهت بدسـت آوردن        : ممیز مالیاتی   
 مدارک وقرائن بمنظور تشخیص صحیح مالیات 

  الزم مسئولیت درمقابل اظهارنظر گزارش تشخیص مالیات ودستوراقدام: سرممیز 
 توافق انجام شده بامؤدی ومسئولیت دستورارجاع به هیأت حل اختالف مالیاتی مسئولیت در مقابل : ممیز کل 

 
 



 :قوانین ومقررات
     ، 216 ،   211 ،   210 ،   204 ،   203،  1ومـواد   ) فـصل مالیـات بـرارث        ( 43تـا 17قانون مالیاتهای مستقیم مـواد      

  قانون مالیاتهای مستقیم 256 -250 ، 249،  248 ، 242-246، 239 -237
 

 :نوع فن آوری مورد استفاده دراجرای فرآیند
 . قلم وکاغذ وبطورکلی کلیه عملیات بصورت دستی صورت میگیرد –ماشین حساب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


