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ری استان اصفهانطرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی                                مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  گذا

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 قانون مالیاتهای مستقیم 681گواهی موضوع تبصره یک ماده  عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی

 اصفهان استان مالياتي امور كل اداره عنوان مرجع صادر کننده

 - 222پالک  -خيابان سپاه  -ميدان امام حسين  -اصفهان  نشانی و کد پستی

 1816678818 اداره كل امور مالياتي استان اصفهان 

 2222822-9 تلفن

 2222626 نمابر

 Info@Isf-Maliat.ir پست الکترونیک

 http://isf-maliat.ir آدرس سایت

  واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوعنام وشماره تلفن 

  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصی شرایط عمومی

 پرداخت بدهي قطعي شده -2بازدید از واحد كسبي -8 بررسي عدم بدهي توسط واحد مالياتي -2ارائه استعالم بانک -8

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نیاز مورد ومستندات مدارک
 قانونی مستندات و مدارک عمومی ومستندات مدارک

گزارش بازدید  -2معرفي نامه  -8

خالصه پرونده مودی مبني بر  -3

 عدم بدهي 

كپي مدارک ارائه شده توسط مودی به بانک كه برابر با اصل شده  -2استعالم بانک -8

تصویر شناسنامه و كارت ملي -3(ترازنامه صورت سود وزیان و فاكتور خرید . ) باشد 

 ( در صورت شروع بکار اشخاص حقيقي) تصویر قولنامه اجاره -1

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نیاز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتی ردیف

- -   
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ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجی مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 ساعت روز
نوع 

 ورودی

/ سازمان ارائه کننده

 متقاضی

نوع 

 خروجی

سازمان دریافت 

 متقاضی/کننده

8 
دریافت استعالم از 

 بانک
 واحد مالياتي  بررسي مودی مالياتي دریافت  - -

 واحد مالياتي  كنترل  واحد اجرائيات  بررسي   -  - بررسي عدم بدهي  2

 رئيس گروه مالياتي  كنترل  كارشناس ارشد مالياتي  بررسي   - - بررسي عدم بدهي  3

 كارشناس ارشد مالياتي  بررسي   -  - تهيه گواهي  1
بررسي و 

 تایيد 
 رئيس گروه مالياتي 

5 
كنترل و صدور 

 گواهي 
- - 

بررسي و 

 تایيد 
 مودی ارسال  رئيس گروه مالياتي 

 

 

 سایر اطالعات تکمیلی

 سه ماه  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت

 درصورت عدم بدهي یکروز  : حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست

 بدون محدودیت  : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پیوست 

  : سایرموارد

 

 

 

  



ری استان اصفهانطرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی                                مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت استعالم از بانک 8

 

 بررسي عدم بدهي  2

 بررسي عدم بدهي  3

 تهيه گواهي  1

 كنترل و صدور گواهي  5

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 قانون مالیاتهای مستقیم 631گواهی استفاده از معافیت موضوع ماده  عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی

 اصفهان استان مالياتي امور كل اداره عنوان مرجع صادر کننده

 - 222پالک  -خيابان سپاه  -ميدان امام حسين  -اصفهان  نشانی و کد پستی

 1816678818 اداره كل امور مالياتي استان اصفهان 

 2222822-9 تلفن

 2222626 نمابر

 Info@Isf-Maliat.ir پست الکترونیک

 http://isf-maliat.ir آدرس سایت

  نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع

  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 اختصاصیشرایط  شرایط عمومی

درخواست كتبي مودی به اداره امور مالياتي به انضمام -8

بررسي اسناد و مدارک و تطابق -2اسناد و مدارک مربوطه 

 آن با قوانين و مقررات 

بررسي اینکه واحد -2بازدید از محل واحد توليدی یا معدني -8

م جهت این واحد استفاده .م . ق 831توليدی ازمعافيت ماده 

 نکرده باشد 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نیاز مورد ومستندات مدارک
 قانونی مستندات و مدارک عمومی ومستندات مدارک

گزارش درخواست صدور -8

گزارش  -2گواهي معافيت 

استعالم -3بازدید از محل 

از معاونت راهداری وزارت 

راه در خصوص فاصله واحد 

 توليدی تا مركز استان 

. تصویر اساسنامه و مدركي كه دال بر نوع مالکيت شركت باشد -2درخواست كتبي مودی  -8

تصویر اعالميه و مجوز  -1آگهي تاسيس شركت مندرج در روزنامه رسمي و سایر تغييرها  -3

اصل و تصویرپروانه  -7تصویر طرح توجيهي  -5تاسيس واحد توليدی صادره از مراجع مربوطه 

 -1فتوكپي سند مالکيت یا قرارداد واگذاری زمين  -6رارداد استخراج و فروشبهره برداری یا ق

مدارک مربوط به خرید یا واردات ماشين  -9(درصورت وجود)تصویر پروانه بهره برداری قبلي 

اصل و تصویر اولين فاكتور فروش در صورت شروع بهره  -88صورت ریز ماشين آالت  -82آالت 

 ه برداری قبل از صدور پروان

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نیاز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتی ردیف

- -   
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ری استان اصفهانطرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی                                مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجی مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 ساعت روز
نوع 

 ورودی

ارائه سازمان 

 متقاضی/ کننده
 نوع خروجی

سازمان دریافت 

 متقاضی/کننده

8 

دریافت درخواست 

كتبي گواهي معافيت 

 832ماده 

 واحد مالياتي  بررسي  مودی مالياتي  دریافت  - -

 واحد مالياتي  بازدید واحد مالياتي  بررسي  - روز28حداكثر بررسي تقاضا و مدارک  2

 بررسي  ÷- روز 82حداكثر بررسي تقاضا و مدارک  3
رئيس گروه 

 مالياتي 

اظهارنظر 

 وارائه گزارش 

رئيس گروه 

 مالياتي 

 بررسي  - روز 5حداكثر بررسي تقاضا و مدارک  1
رئيس امور 

 مالياتي 

نظارت بر 

حسن انجام 

 كار 

رئيس امور 

 مالياتي 

5 
جمع بندی و ارسال 

 مدارک به دفتر تشخيص 
 مدیر كل  ارسال  اداره كل  كنترل - روز 3حداكثر

7 
كنترل ،بررسي و تهيه 

 گواهي معافيت 
 معاون عملياتي  ارسال  دفتر تشخيص  كنترل  - -

6 
صدور گواهي و امضای 

 نامه مربوط 
 نظارت  - -

معاون 

 عملياتي 
 اداره كل ارسال 

 

 

 سایر اطالعات تکمیلی

 منطبق با دوره معافيت  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت

  - : حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست

  - : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پیوست 

  : سایرموارد

 

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 832گواهي معافيت ماده  دریافت درخواست كتبي 8

 

 بررسي تقاضا و مدارک  2

 بررسي تقاضا و مدارک  3

 بررسي تقاضا و مدارک  1

 جمع بندی و ارسال مدارک به دفتر تشخيص  5

 كنترل ،بررسي و تهيه گواهي معافيت  7

 صدور گواهي و امضای نامه مربوط  6

 

 

  



ری استان اصفهانطرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی                                مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  گذا

 

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 قانون مالیاتهای مستقیم 638گواهی استفاده از معافیت موضوع ماده  عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی

 اصفهان استان مالياتي امور كل اداره عنوان مرجع صادر کننده

 - 222پالک  -خيابان سپاه  -ميدان امام حسين  -اصفهان  نشانی و کد پستی

 1816678818 اداره كل امور مالياتي استان اصفهان 

 2222822-9 تلفن

 2222626 نمابر

 Info@Isf-Maliat.ir پست الکترونیک

 http://isf-maliat.ir آدرس سایت

  نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع

  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصی شرایط عمومی

درخواست كتبي مودی به اداره امور مالياتي به انضمام اسناد و مدارک -8

 بررسي اسناد و مدارک و تطابق آن با قوانين و مقررات -2مربوطه 

 -2بازدید از محل واحدتوليدی یا معدني -8

 بررسي و كنترل مجوز توسعه و تکميل 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نیاز مورد ومستندات مدارک
 قانونی مستندات و مدارک عمومی ومستندات مدارک

گزارش درخواست صدور -8

گزارش  -2گواهي معافيت 

 بازدید از محل 

تصویر طرح سرمایه گذاری ارایه شده به وزارتخانه یا سازمان  -2درخواست كتبي مودی  -

اصل و تصویر مجوز توسعه یا تکميل یا ایجاد واحد صنعتي یا معدني جدید صادره  -3مربوطه 

 -5. تصویر اساسنامه یا مدركي كه دال بر نوع مالکيت باشد  -1از وزارتخانه یا سازمان مربوطه 

 روانه بهره برداری قبلي در صورت وجود تصویر پ

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نیاز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتی ردیف

- -   
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ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 مرحلهخروجی  ورودی مرحله زمان انجام

 ساعت روز
نوع 

 ورودی

سازمان ارائه 

 متقاضی/ کننده
 نوع خروجی

سازمان دریافت 

 متقاضی/کننده

8 
دریافت درخواست كتبي 

 831گواهي معافيت ماده 
 واحد مالياتي  بررسي  مودی مالياتي  دریافت  - -

 واحد مالياتي  بازدید واحد مالياتي  بررسي  - روز82حداكثر بررسي تقاضا و مدارک  2

 بررسي  - روز 82حداكثر بررسي تقاضا و مدارک  3
رئيس گروه 

 مالياتي 

اظهارنظر و 

 ارائه گزارش 

رئيس گروه 

 مالياتي 

 بررسي تقاضاو مدارک  1
حداكثر 

 روز 5
 بررسي  -

رئيس امور 

 مالياتي 

نظارت بر 

حسن انجام 

 كار 

رئيس امور 

 مالياتي 

5 
جمع بندی و ارسال 

 مدارک به دفتر تشخيص 
 مدیركل  ارسال  اداره كل  بررسي  - روز 3حداكثر

7 
كنترل،بررسي و تهيه 

 گواهي معافيت 
 معاون عملياتي  ارسال  دفتر تشخيص  كنترل  - -

6 
صدور گواهي و امضانامه 

 مربوط 
 نظارت  - -

معاون 

 عملياتي 
 اداره كل  ارسال 

 

 

 تکمیلیسایر اطالعات 

 منطبق با دوره فعاليت  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت

  - : حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست

  - : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پیوست 

  : سایرموارد

 

 

 

  



ری استان اصفهانطرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی                                مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله مرحلهکد 

 831دریافت درخواست كتبي گواهي معافيت ماده  8

 

 بررسي تقاضا و مدارک  2

 بررسي تقاضا و مدارک  3

 بررسي تقاضاو مدارک  1

 جمع بندی و ارسال مدارک به دفتر تشخيص  5

 كنترل،بررسي و تهيه گواهي معافيت  7

 صدور گواهي و امضانامه مربوط  6

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 

 اقتصادیاطالعات مجوزیا پروانه 
 قانون مالیاتهای مستقیم 681گواهی موضوع ماده  عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی

 اصفهان استان مالياتي امور كل اداره عنوان مرجع صادر کننده

 - 222پالک  -خيابان سپاه  -ميدان امام حسين  -اصفهان  نشانی و کد پستی

 1816678818 اداره كل امور مالياتي استان اصفهان 

 2222822-9 تلفن

 2222626 نمابر

 Info@Isf-Maliat.ir پست الکترونیک

 http://isf-maliat.ir آدرس سایت

  واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوعنام وشماره تلفن 

  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصی شرایط عمومی

ارائه استعالم اتحادیه یا اتاق بازرگاني حسب مورد -8

 بررسي عدم بدهي توسط واحد مالياتي -2

بازدید در صورت -2تایيد پرداخت سهم سه در هزار اتاق بازرگاني -8

 پرداخت بدهي قطعي شده در واحد مالياتي -3لزوم 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نیاز مورد ومستندات مدارک
 قانونی مستندات و مدارک عمومی ومستندات مدارک

گزارش  -2خالصه پرونده مبني بر عدم بدهي مالياتي  -8

درمورد صدور پروانه كسب اجاره  -3بازدید در صورت لزوم 

 معرفي نامه جهت دریافت گواهي  -1نامه و اعالم شروع بکار

تصویر  -2استعالم اتحادیه یا اتاق بازرگاني حسب مورد -8

حق  فيش پرداخت ماليات-3كارت بازرگاني یا پروانه كسب 

 فيش پرداخت سه در هزار اتاق بازرگاني -1تمبر 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نیاز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتی ردیف

   ریال  822222  817صدور گواهي 

   ریال  52222  817تمدید گواهي 
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ری استان اصفهانطرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی                                مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  گذا

 بندی هر مرحلهمراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان 

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجی مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 ساعت روز
نوع 

 ورودی

/ سازمان ارائه کننده

 متقاضی

نوع 

 خروجی

سازمان دریافت 

 متقاضی/کننده

8 
دریافت استعالم از اتاق بازرگاني 

 یا اتحادیه مربوطه
 واحد مالياتي  بررسي  مودی مالياتي  دریافت  - -

 واحد مالياتي  كنترل  واحد اجرائيات بررسي  - - بررسي عدم بدهي  2

 بررسي  -  - بررسي عدم بدهي  3
كارشناس ارشد 

 مالياتي 
 رئيس گروه مالياتي  كنترل

 بررسي  -  - تهيه گواهي  1
كارشناس ارشد 

 مالياتي 
 رئيس گروه مالياتي  ارسال 

 بررسي  -  - كنترل و بررسي و صدور گواهي  5
رئيس گروه 

 مالياتي 
 مودی  ارسال 

 

 

 سایر اطالعات تکمیلی

 سه ماه  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت

 روز  3درصورت عدم بدهي  : حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست

 محدودیتي وجود ندارد  : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پیوست 

  : سایرموارد

 

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت استعالم از اتاق بازرگاني یا اتحادیه مربوطه 8

 

 بررسي عدم بدهي  2

 بررسي عدم بدهي  3

 تهيه گواهي  1

 كنترل و بررسي و صدور گواهي  5

 

  



ری استان اصفهانطرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی                                مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  گذا

 

 

 

 


