
 اداره کل امور مالیاتی شهر تهران

 کدپستی فکس تلفن آدرس ساختمان اداره کل ردیف

 66919106-4 06خ ولی عصر باالتر از بلوار میرداماد خ سرو پ ساختمان مرکزی  

 66914168و69

66914161 9106144999 

1 

 مرکز

 9949141491  99099999 961خیابان ظهیراالسالم پالک  ظهیراالسالم

 9891011089  66646680-6 1خیابان مفتح ، خیابان ورزنده، کوچه سلماسی پالک شیرودی)امجدیه( 2

 مفتح 3
مفتح شمالی،خ شهید نقدی،)جنب پارکینگ عمومی خ 

 98مصلی(پ
 

 9890049191 

 9099061899  99064190 989خیابان دکتر شریعتی خ خواجه نصیر طوسی پالک  بوشهر 4

 14ایرانشهر کوچه شهید  رضا ملكیان پالک خیابان ایرانشهر 5
66196891 

66196891 

 9864981699 

 9911911190  00969148 991خ ولیعصر،خ جمهوری، خیابان شیخ هادی ،پ  شیخ هادی 6

 19خیابان قائم مقام فراهانی میدان شعاع نبش گلریز پالک اداره کل مرکز تهران 7

 تلفنخانه: 

8-66169866 

 مستقیم:

1-66169409 

66169896 

 

9061094019 

 9816118899  66614908-6 94خیابان سپهبد قرنی،خ سپند غربی ساختمان جنوبی پالک سپند جنوبی 8

 9816699199  66614909-4 18خیابان سپهبد قرنی،خ سپند غربی ساختمان شمالی پالک سپند شمالی 9

 986861011  66849169-1 94فراهانی،خ دهم،پالکخ قائم مقام  اشخاص حقوقی)کوچه دهم( 11

 901خیابان شهید مطهری،مقابل خ سنائی،پالک  هیأتهای حل اختالف مالیاتی 11
66998999 

66998991 

 9860990691 

12 
 شمال

 9894949499  66986494 1خیابان بخارست کوچه دهم پالک بخارست

 9199096896  99990969بلوار میرداماد جنب مسجد الغدیر ساختمان مارین سرویس  شهدای هفت تیر 13



 918پالک

 981خیابان میرداماد بعداز مسجد الغدیر پالک   اداره کل شمال تهران 14
  99901696تلفنخانه: 

99199169 

و  99199961

99988898 

9199911896 

15 
 شمال

 9199096896   99901696تلفنخانه:  989الغدیر پالک   خیابان میرداماد بعداز مسجد شهدای گمنام

 9860990691  66991119 901،پ سناییخ مطهری،روبروی خ  هیأتهای حل اختالف مالیاتی 16

17 

 جنوب

 بعثت)مرکزی(
اتوبان بعثت پشت ترمینال جنوب خ خزانه بخارائی جنب مسجد 

 قدس

 تلفنخانه: 

9-88119699 

و  88966916مستقیم: 

88966691 

88119601 9966991409 

 9991661999  11916991-4 01خ پیروزی خ  شكوفه نبش خیابان سیرجان پ  شكوفه 18

 خط آهن 19
شهرری شهیدغیوری خ فدائیان اسالم پایین تر از پل سیمان چهارراه 

 949خط آهن پ 
0-11909984 

 9989698900 

 9119104114  88419914-1 سابق،  نبش بریانك شرقی،چهار راه رضائی بزرگراه  نواب  نواب 21

 1909914910  10089414 9ساختمان شماره  10میدان نماز خ نگارستان اول شرقی، پ 9میدان نماز  21

 9640064800  10089414 9میدان نماز خ نگارستان اول شرقی، ساختمان شماره  9میدان نماز  22

23 

 شرق

 9009696004  99146946 966آباد،خ  موسوی،میدان هروی،ضلع شمال شرقی،پ  شمس هروی

24 
 جشنواره

خ فرجام،خ جشنواره،بلوار ناهیدی،نبش خ نقدی،جنب فرهنگسرای 

 99اشراق،پ 
99196409 

 9089090699 

 9944001099  99491119-1 1خ تهران نو،نرسیده به پل خاقانی، نبش خیابان بالل حبشی پالک بالل حبشی 25

26 
 99861119-46 9خیابان مدنی، چهارراه سبالن،کوچه محمدیانی، پالک سبالن

 9049069069 

27 
 میدان رسالت،اول خیابان نیروی دریایی، نبش خیابان کمند  اداره کل شرق تهران 

 تلفنخانه: 

6-99611199 

99916919 

 

9090191999 



 مستقیم 99611166

99484119 

28 
 جویبار

نارمك خیابان آیت،نرسیده به چهاراه تلفنخانه، نبش خیابان شهید 

 901چنگیز دالور)جویبار شرقی(،پ
99189914 

 9049091660 

29 

 غرب

 اداره کل غرب تهران
خیابان آزادی،بعداز استادمعین، خیابان دکترهوشیار،ک مازیار  

 01پالک

 تلفنخانه: 

9-00694496 

 مستقیم:

و  00649989

66660868 

00649949 

 

91449619949 

31 
 سپهر

خیابان ستارخان نرسیده به برق آلستوم خیابان سپهر برج سپهر 

 کوچه شهید رحیمی اصل
1-44969916 

 9484699110 

 9469049401  44189964 4جنب ایستگاه مترو صادقیه پالک  مترو 31

32 
 درختی

بلوار دادمان بلوار درختی آخرین کوچه سمت چپ شهرک قدس 

 1پالک
99104161 

 9169090169 

33 

وصول و 

 اجرا

 اداره کل وصول و اجراء 
،کوچه جهانتاب 19خیابان ولیعصر جنب پارک ساعی ،اول خ 

 9پالک

 66999419تلفنخانه: 

و  66006906مستقیم:

66969691 

66099691 

66999606 

9890998198 

 9196191849  99199699-1 4بلوار میرداماد،خ نفت شمالی،ک دوم،پالک  اجراء نفتوصول و  34
35 

 مطهری
شیرازی)وزراء(،روبروی خ خ مطهری،بعد از تقاطع میرزای 

 ،ساختمان اداره کل هیأتهای حل اختالف امور مالیاتی شهر تهران901ایی،پسن
66969489 

 9860999999 

36 

ارزش 

 افزوده

   00111109-4 99کارگر،خ آذربایجان، خ سلیمانیه جنوبی پ خ  9ارزش افزوده
37 

 94خ کارگر،خ آذربایجان، خ سلیمانیه جنوبی پ  9ارزش افزوده
 00141916تلفنخانه: 

00111166 

00809948 

 مدیرکل00141901

00149996 

9196616049 



 9409669991  66891964 60پ شهرک غرب ضلع جنوبی خیابان دادمان  شهید دادمان 38
 9898144419  66194966 996نرسیده به سلیمان خاطر پ-ضلع جنوبی-بعد از مفتح-مطهری مطهری)شمال( 39
 9190980906  00169944 9696خ ولی عصر نبش خ آذربایجان پ  ولیعصر 41
41 

ارزش 

 افزوده

 شرق
چهارراه سبالن  9له مدنی کوچه محمدیانی پ اخ شهید آیت 

 Aبلوک 
99869998 

 9090191999 

 9140194099  00169944-8 خ نواب تقاطع خ امام خمینی پشت ساختمان بانك شهر جنوب 42
 9811181099  66114696 خ استاد نجات الهی نبش کوچه محمدی طبقه همكف مرکز 43
44 

 جنت آباد
متری 90نبش -چهارباغ شرقی-میدان چهارباغ -جنت آباد جنوبی

 96جنوبی پ دوم
44468966 

 9408984409 

45 
 مودیان

 بزرگ
 روبروی مجتمع تجاری سپهر -بلوار شهید دادمان -یادگار امام مؤدیان

 تلفنخانه:

 

66891919 

69949196 

66891969 

9409669189 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ل امور مالیاتی استان تهراناداره ک

 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره ردیف
ارزش اداره کل امورمالیاتی  1

 افزوده استان تهران

میدان ونك چهار راه جهان کودک، خیابان نلسون ماندال، جنب بانك 

 91ملی پالک 

 مستقیم:

66960646 

66661119 9896911998 

2 
 9ارزش افزوده شماره 

نبش کوچه  –ظفر خیابان گوی آبادی خیابان شهید محمد دلیری 

 افشین 

99069896   

اداره کل امورمالیاتی  3

 شمیرانات استان تهران
  98میدان ونك گاندی جنوبی کوچه 

 مستقیم:

 66919699و  91

66919691 98991944999 

   66894111  94خ شریعتی نرسیده به پل سید خندان کوچه اشراقی پالک  وصول و اجراء 4
5 

 لواسانات
جاده کمربندی روبروی مجموعه ورزشی شهدای لواسانات خیابان 

 پرواز 

90800440  1149001948 

 1148996919  90864096 ساختمان اداری  116بلوار امام خمینی روبروی بانك تجارت پالک  فشم 6
 9199961401   90خ ظفر بعد از بانك پارسیان پالک  هیات حل اختالف و شرکتها 7
اداره کل امورمالیاتی شرق  8

 استان تهران
 رودهن خیابان امام بوستان یازدهم جنب شهرداری 

 90891666مستقیم:

90899666 

90866191 1191911999 

 9080916880  90910089 بومهن خیابان محراب جنب آتش نشانی  بومهن 9
 1199698989  90199999 بلوار غربی خیابان امام خمینی کوچه دارائی  دماوند 11
 9086991184  90911999 شهر جدید پردیس  4فاز  پردیس 11
 1169048601  90461981 خیابان پاسداران خیابان پلیس جنب نیروی انتظامی  فیروز کوه 12
اداره کل امورمالیاتی جنوب  13

 استان تهران
 شهرری نرسیده به میدان شهرداری  انتهای کوچه رفاه 

 مستقیم:

4-88109119 

88188800 9641991619 



 
 1119411419  10699096 مجتمع ادارات روبروی اداره ثبت و اسناد  پاکدشت 14
 1199691144  10999886 میدان کالنتری بلوار دانشگاه پیام نور جنب کمیته امداد  قرچك 15
 1194144066  80990088 خیابان نواب صفوی جنب اداره گاز  اسالم شهر 16
 1199691144  10944681 خیابان شهید بهشتی مجتمع ادارات جنب بانك ملی  ورامین 17
 1169991989  10991919 خیابان امام خمینی خیابان کارگر جنب تربیت معلم  پیشوا 18
19 

 چهاردانگه
چهاردانگه جاده ساوه انتهای شهرک مطهری خیابان شهید جان زمینی ، 

 96پالک انتهای خیابان 

88908989  1191146681 

 9618996490   حسن آباد فشافویه کنارگرد جنب آتش نشانی حسن آباد فشافویه   21
اداره کل امورمالیاتی غرب  21

 استان تهران
 شهریار شهرک اداری اندیشه  جنب دادگستری 

داخلی  08998901 08998689

 918و  914

1189911889 

 1909181886  80499116 خیابان امام خمینی خیابان شورا  رباط کریم 22
 1984991199  40661611 شهر قدس ابتدای خیابان چمن  شهر قدس 23
 1981989911  80199889 خیابان اصلی گلستان فلكه دوم جنب دادگستری  بهارستان 24
 1990999081  08946916 مالرد  مارلیك  خیابان دکتر حسابی بلوار آرش جنب پارک  مالرد 25

 

 

 

 

 

 



 

 اداره کل امور مالیاتی استان گلستان

 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره ردیف
  19846961 19846969-9 خیابان آب – 49عدالت   مدیرکل دفتر 1

  19846964 19846964 خیابان آب – 49عدالت  مرکز مالیاتی درآمدهای معاون 2

  19846968 19846968 خیابان آب – 49عدالت   منابع و مدیریت توسعه معاون 3

  19846980 19846980 خیابان آب – 49عدالت  شهرستانها امور مالیاتی معاون 4

  19994461 19994461 اداره امور مالیاتی شهرستان گرگان -خیابان پاسداران افزوده ارزش بر مالیات معاون 5

  19846988 19846984 خیابان آب – 49عدالت  حراست دفتر 6

  19846994 19846946 خیابان آب – 49عدالت  کمیسیونها امور 7

  19848609 19848609 خیابان آب – 49عدالت  اداری امور رئیس 8

  19846609 19846609 خیابان آب – 49عدالت  دادیار 9

  - 19886696 خیابان آب – 49عدالت  ذیحساب 11

  - 19848966 خیابان آب – 49عدالت   مالی واحد 11

  - 19848601 خیابان آب – 49عدالت  حقوقی واحد 12

  19886699 19886699 خیابان آب – 49عدالت  عملكرد واحدارزیابی 13

  19848609 19848609 خیابان آب – 49عدالت  عمومی روابط واحد 14

  19886699 19886699 خیابان آب – 49عدالت  آموزش واحد 15

  19849918 19848699 خیابان آب – 49عدالت  آمار واحد 16

  19848919 19848919 خیابان آب – 49عدالت  کارپردازی 17

  19911806 19919164 بهمن 99جنب سینما  –خ پاسداران  اطالعات فناوری اداره 18

  19914496 19914496 بهمن 99جنب سینما  –خ پاسداران  69 کد مالیاتی امور رئیس 19



 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره ردیف
  19999909 19999909 بهمن 99جنب سینما  –خ پاسداران  69کد مالیاتی امور رئیس 21

  19986166 19986166 بهمن 99جنب سینما  –خ پاسداران  61 کد مالیاتی امور رئیس 21

  19984699 19984699 بهمن 99جنب سینما  –خ پاسداران  64 کد مالیاتی امور رئیس 22

  19116994 19116994 مرکز استان 68اداره امور مالیاتی  – 6عدالت  -خ ولیعصر 68 کد مالیاتی امور رئیس 23

  19986118 19986118 بهمن 99جنب سینما  –خ پاسداران  60 کد مالیاتی امور رئیس 24

  19910991 19910991 بهمن 99جنب سینما  –خ پاسداران  69کد مالیاتی امور رئیس 25

  11914186 11994646 خ طالقانی غربی -گنبد  اداره امورمالیاتی گنبد 26

  18444966 18440966 ابتدای جاده مراوه تپه –کالله  اداره امورمالیاتی کالله 27

  18919166 18919169 خ شهید علیرضا –مینودشت  اداره امورمالیاتی مینودشت 28

  18991494 18991494 خ شهید بهشتی –آزادشهر  امورمالیاتی آزادشهراداره  29

  18669840 18669840 خ امام خمینی –رامیان  اداره امورمالیاتی رامیان 31

  14916108 14916108 بلوار امام رضا -علی آباد اداره امورمالیاتی علی آباد 31

  14898896 14898896 بندر ترکمنابتدای جاده  -آق قال اداره امورمالیاتی آق قال 32

  11999991 11999991 بلوار امام رضا غربی –کردکوی  اداره امورمالیاتی کردکوی 33

  14109699 14109699 خیابان امام خمینی –بندرگز  اداره امورمالیاتی بندرگز 34

  14499646 14499646 خیابان آزادی –بندرترکمن  اداره امور مالیاتی بندر ترکمن 35

 

 

 

 

 



 

 اداره کل امور مالیاتی استان البرز

 کدپستی فکس تلفن آدرس شهرستاننام  ردیف
 69019961666 میدان والفجر -بلوار جمهوری جنوبی -میدان سپاه -خ شهید بهشتی اداره کل مرکزی 1

69019966969 

69019961661 1911989949 

  48141988 48141989 شمالی، باالتر از باشگاه فلقنظرآباد، بلوار شهید رجائی  اداره نظرآباد 2

  19808990 19808998 کرج، آزادگان، خیابان شهید ساوجی، خیابان شهید سلمانیان مطهریاداره  3

  10019161 10019191 94کرج، جاده فردیس، کوی ترانس برق، نبش گلستان  اداره فردیس 4

5 

 اداره ماهدشت

، 1نرسیده به میدان آزادگان، نبش حافظ ماهدشت، بلوار امام، 

 19166964 19166960 ساختمان بعثت

 

  19999199 1999400 اشتهارد، بلوار آیت اله خامنه ای، روبروی بانك ملت اداره اشتهارد 6

7 

 اداره محمدشهر

محمدشهر، بلوار همایون ویال، بعد از کالنتری، روبروی درمانگاه 

10116190-96 مرکزی،   10969094 

 

8 

 14966199 کرج، خیابان شهید بهشتی، روبروی تاالر شهیدان نژاد فالح  اداره وصول و اجراء

14491696 

14491699 

 

9 

 اداره کمالشهر

کمالشهر، بلوار شهید بهشتی، میدان شهید بهشتی، بلوار شهرداری، 

 14991101 14991996 مجتمع بوستان، 

 

11 

 44999101 ولیعصر، خیابان آزادگانهشتگرد، شهرک  اداره هشتگرد

44999649 

19984440 

 

11 

 اداره طالقان

طالقان، شهرک طالقان، بلوار مطهری، خیابان دانش، روبروی اداره 

 44991918 44994961 بهداشت

 

 



 

 اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان

 کدپستی فکس تلفن آدرس شهرستاننام  ردیف
 اداره کل امور مالیاتی -روبروی هتل هرمز-میدان انقالب -بندرعباس بندرعباس  1

 

69019949669 

69019949661 

69019941169 

69019941161 

69019940689 

69019949086 

69019991969 

 

 9194019608کدپستی 

 ورودی اسكله شهید رجایی -بندرعباس گمرک  2

 

69011894099 ----------  

اداره امور  -جنب بانك کشاورزی -بلوار شهید بهشتی –حاجی آباد  حاجی آباد  3

 مالیاتی 

   

 

69018499009 

69018499496 

 

69018491669 

 9111969111کد پستی 

 روبروی رستوران ناز اداره امور مالیاتی  –خیابان شهید امینی  –میناب  میناب  4

 

69049994606 

69049991606 

 

69049994699 

 9169999191کد پستی 

 -جنب آژانس نادری -میدان والیت فقیه -خیابان شهید باهنر –قشم  قشم 5

 ادراه امور مالیاتی 

  

69018998194 

69018990069 

 

69018990061 

 9189114998کد پستی 

جنب اداره ثبت احوال روبروی  –خیابان  امام  –بندر جاسك  جاسك 6

 اداره امور مالیاتی   -بیمارستان خانم االنبیاء

 9191941968کد پستی  69049899419 69049899411

اداره امور  -جنب استخر شهرداری –خیابان شهید مطهری  –خمیر  بندر خمیر  7

 مالیاتی 

69011999041 

69011999086 

 9119618989کد پستی  69011999919



 اداره امور مالیاتی  -روبروی مخابرات –خیابان تربیت بدنی –بستك بستك  8

 

69044199999 

69044198686 

69044198681 

 

69044199669 

 9109101494کد پستی 

 اداره امور مالیاتی  -خیابان یاسر نصوری –پارسیان  پارسیان  9

  

69044091699 

69044091691 

69044091106 

69044096669 

 

 

69044091699 

 9199904901کد پستی 

 اداره امورمالیاتی کیش  869واحد  8برج صدف طبقه  –کیش  کیش   11

 

904481619 

6904481696 

6904481610 

 

 

6904481699 

 9149948481کد پستی 

 اداره امور مالیاتی  –بلوار معلم –بندرلنگه  بندر لنگه  11

 

69044999699 

69044999966 

69044996149 

69044996969 

 

 

69044999646 

 9199901146کد پستی 

 خیابان پروین اعتصامی -بلوار امام خمینی –جناح  جناح 12

 

69044144619 

9044144961 

69044144616 

 

 

 9109941961کد پستی 

 -جنب ساختمان اداری دانشگاه پیام نور-بلوار امام حسین-بندرعباس سیریك   13

  اداره امور مالیاتی

69049194646 

 

 9140990968کدپستی  69049194684

 اداره امورمالیاتی-خیابان شهید سلیمانی-بلوار انقالب-میدان شهدا رودان 14

 

 

69049669616 

 

69049669616 

 9119661888کدپستی 

 

 



 

 اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل

 کدپستی فکس تلفن آدرس شهرستاننام  ردیف
  19991666 11941869 مرکزی -خیابان دادگستری  -اردبیل میدان شهدا اردبیل 1

  19191414 19 191414 نمین خیابان طالقانی  نمین 2

  19916116 19916146 پارس آباد خیابان جمهوری اسالمی  پارس آباد 3

   19816099 19816918 مشگین شهر خیابان سعدی روبروی دادگستری  مشگین شهر 4

  19499919 19499699 خلخال میدان معلم خیابان طالقانی  خلخال 5

   19094999 19094999 گرمی خیابان معلم جنب سه راه سیاح  گرمی 6

  19691998 19696969 بیله سوار خیابان امام جنب نیروی انتظامی  بیله سوار 7

  19199491 19198696 کوثر خیابان شهید باهنر  کوثر 8

  19969466 19969466 نیر خیابان امام جنب کمیته امداد  نیـر 9

  19 999069 19999069 سرعین خیابان بهداری  سرعین 11

  19991811 19991811 اصالندوز خیابان امام جنب صنایع  اصالندوز 11

  19099091 19099091 انگوت خیابان شهید ذاکر  انگوت 12

  19899194 19899194 الهرود خیابان امام خمینی  الهرود 13

  19899614 19899614 رضی خیابان امام خمینی  رضی 14

  19668690 19668690 جعفرآباد میدان نه دی خیابان معلم  جعفرآباد 15

 

 

 



 اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی

 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره شهرستان ردیف
  16811969 16699666 سه راه دارائی  -خیابان امام خمینی اداره کل مشهد 1

  16811969 16699666 4نبش پاسداران-خیابان پاسداران پاسداران مشهد 2

  10948966 9-10948969 99نبش آزادی  -بلوار آزادی آزادی مشهد 3

  10696449 6-10696449 40نبش امامت   -بلوار امامت امامت مشهد 4

  19968614 19968614 96نبش هاشمی نژاد -خیابان شهید هاشمی نژاد هاشمی نژادشهید  مشهد 5

  16496896 1-16489914 91کوهسنگی-خیابان کوهسنگی کوهسنگی مشهد 6

  19991999 19991999 جنب پایانه-مجتمع سپاد–بلوار خیام شمالی  الماس شرق مشهد 7

  10099166 8-10010469 میدان مادر -قاسم آباد میدان مادر مشهد 8

  80899499 80899896 بلوار شریعتی بجستان بجستان 9

  88490669 88490666 جنب کتابخانه ارشاد -خیابان قائم  بردسكن بردسكن 11

  84891869 9-84891866 خیابان خیام-خیابان بهشتی تایباد تایباد 11

  89890898 89890898 خیابان دارایی تربت جام تربت جام 12

  89999696 0-89999691 جنب بانك کشاورزی -خیابان طالقانی تربت حیدریه تربت حیدریه 13

  48091691 48091691 بعد از بانك ملی-خیابان امام خمینی)ره( جغتای جغتای 14

  48999449 48999449 باالتر از پارک-شهرک امام-نقاب جوین جوین 15

  40996666 -40991889 1 طالقانی- طالقانی خیابان چناران چناران 16

  41906119 41906119 خیابان مطهری -شهرک امام رضا  خرو خرو 17
  89990099 899990099 حاشیه میدان مرکزی خلیل آباد خلیل آباد 18

  84999699 9-84999696 بلوار ولیعصر خواف خواف 19
  40999009 40999009 رانندگیروبروی راهنمای  -میدان جهاد درگز درگز 21

  80991490 80991490 بلوار امام رضا رشتخوار رشتخوار 21



 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره شهرستان ردیف
  41991944 41991944 جنب اداره برق -بلوار شهرداری زبرخان زبرخان 22
  44946989 8-44996619 خیابان عطاملك شمالی سبزوار سبزوار 23
  14816966 0-14899414 8و1بین پاسداران  -خیابان پاسداران   سرخس سرخس 24
  18899190 8-18899191 جنب پاسگاه -بعد از پمپ بنزین-بلوار امام رضا طرقبه طرقبه 25
  14011866 14011866 میدان امام خمینی فریمان فریمان 26

  49994691 94-49994696 خیابان شهیدعطاران -خیابان شهید مطهری  قوچان قوچان 27

  88991649 88996699 خیابان سلطانیه کاشمر کاشمر 28

  14994914 14994914 خیابان امام رضا کالت کالت 29

  89991649 1-89991610 96نبش شوریده-خیابان شهیدشوریده گناباد گناباد 31

  80990661 80999696 0نبش مدرس -بلوارمدرس  مه والت مه والت 31

  49998998 49999191 خرداد 98ابتدای خیابان -میدان امام نیشابور نیشابور 32

 

 

 

 

 

 

 

 



 اداره کل امور مالیاتی استان فارس

 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره ردیف
  44119618 44184689 آباده خیابان مبارزان آباده   1

  81611999 81611999 آباده طشك ـ خیابان ولیعصر آباده طشك 2

  41899966 49898668 8کوچه-ارسنجان ـ شهرک امام خمینی ارسنجان 3

  81999999 8199999 خرداد 98کوچه جنب -خیابان توحید -استهبان استهبان 4

  44881699 44881699 بلوار شاهد-بلوار شریعتی اقلید 5

  89899611 89891619 خیابان معلم-خیابان ملت  -اوز اوز 6

  44461981 44461981 شهرک ولی عصر)عج(ـ بلوار دانشگاه ـ خیابان دادگستری-بوانات بوانات 7

  10961986 10961414 بلوار امام حسین-بیضاء بیضاء 8

  41809646 41809646 خیابان شهید حاجی پور -بلوار امام خمینی -سعادتشهر پاسارگاد 9

  84994614 84994619 خیابان بهارستان نرسیده به میدان جهاد جهرم 11

  19990604 19990604 91خیابان شاهد نبش کوچه الله-خرامه خرامه 11

  84869996 84869996 خیابان وحدت-خفر ـ میدان امام حسین  خفر 12

  89091119 89091119 کوچه شماره پنج-خیابان پاسداران-خنج خنج 13

  81891901 81899188 بلوار شهید بهشتی -داراب داراب 14

  19091191 19094199 خیابان شهید دستغیب-بلوار شهید بخشنده-زرقان زرقان 15

  81999669 81999669 زرین دشت ـ خیابان بهار شمالی زرین دشت 16

  10999169 10999909 جنب فرماندهی انتظامی-سپیدان ـ بلوار ورودی شهر  سپیدان 17

  44811100 44811100 بلوار صیاد شیرازی-سده سده 18

  19649916 19649916 بلوار نماز-سروستان فلكه گاز سروستان 19

  41499990 41499990 میدان فاطمه الزهرا بلوار امام حسین-سیدان سیدان 21

  81404966 81404966 خیابان امام حسین )ع(ـ بعد از اداره پست-ششده ششده 21



 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره ردیف
  19949891 19991019 ـ ساختمان مرکزی اداره کل شیراز خیابان طالقانی شیراز 22

           10198096                      10198969-1 (شیراز بولوار شهید رجایی)فرهنگ شهر     شیراز 23

            19980106                          19989001 شیراز ـ خیابان ساحلی)پل پیرنیا( جنب حوزه نظام وظیفه شیراز 24

                                           16116690                          16116699 ـ چهارراه عدالت شیراز ـ بولوار رحمت شیراز 25

   19996484  19996484 شیراز ـ چهارراه حافظیه ـ خیابان جاوید شیراز 26

  19994149                          19990996 بولوار جمهوری میدان ابوالكالم ـ ابتدای شیراز ـ شیراز 27

  44489696 44489696 بلوار وحدت -صفاشهر صفاشهر 28

  16989996                          16981948 کوچه روبروی اداره پست-خیابان سپاه-فلكه شهرداری-فراشبند فراشبند 29

  81181664                          81181669 خیابان سید جمال الدین-فسا فسا 31

    16991698                          16991991 جنب دادگستری-خیابان جهاد کشاورزی-فیروزآباد فیروزآباد 31

  44411194                          44411194 شهرک امام خمینی-بلوار پاسداران-قادرآباد قادرآباد 32

     84899616                          84899616 خیابان پاسداران-قیروکارزین ـ میدان امام خمینی )ره( قیروکارزین 33

  89449609                          89449609 خیابان شهید مطهری -بلوار سرداران -گراش گراش 34

  89941699                          89944609 الرستان شهر جدید بلوار فرهنگ الرستان 35

  89996648 89996648 میدان دانشجو -المرد المرد 36

    41111869 جنب تامین اجتماعی-بلوار انقالب-مرودشت مرودشت 37

                           89699499                          89699499 خیابان امام رضا)ع( -مهر مهر 38

  49891999                          49891999 خیابان شهید باهنر-نورآباد نورآباد 39

  81616919                          81616919 خیابان طالقانی ـ روبروی مسجد امام حسن )ع( -نی ریز نی ریز 41

                           49946699                          49946699 خمینی جنب بانك کشاورزیخیابان امام -کازرون کازرون 41

  19699918                          19691166 خیابان امام علی-کوار کوار 42

 



 سمنان اداره کل امور مالیاتی استان

 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره ردیف
  19999996 19999668-1 خ فردوسی -شاهرود شهرستان شاهرود 1

  18949698 18949699-8 بلوار شهید مفتح –دامغان  شهرستان دامغان 2

  14999919 14999999-1 خ شهید مصطفی خمینی–گرمسار  شهرستان گرمسار 3

  14894400 14899946 میدان امام-ایوانكی شهرستان ایوانكی 4

  11099644 11096986 میدان شهدا.خیابان صاحب الزمان -مهدیشهر  شهرستان مهدیشهر 5

  19894009 19891699 .بزرگراه امام خمینی نرسیده به پل هوایی-بسطام شهرستان بسطام  6

  11099949 11099901 بلوار بسیج –سرخه  شهرستان سرخه  7

  19091991 19091994 خ امام رضا کوچه پشت دیوار مخابرات .درب سوم  -میامی شهرستان میامی 8

خ شهید کالنتری محله سراسیاب خ ایت اهلل  سعیدی غربی  -ارادان شهرستان ارادان 9

 80پالک 

14841966 14841646  

  11198961 11199968-0 میدان ارگ خ طالقانی–سمنان  استان سمنان 11

 

 

 

 

 

 

 



 

 امور مالیاتی استان کردستاناداره کل 

 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره ردیف

 0091004649 11980909 11906901 مرکزی ی خ امام خمینی جنب شهردار  9سنندج ساختمان شماره  1

2 
نبش کوچه گالیول  – فلسطین، روبروی مسجد احمد نسبخیابان  ) مرکزی(9سنندج ساختمان شماره 

1 

11949969 11949996 0090910891 

  10999164 10999164 خیابان امام خمینی )ره( روبروی مسجد جامع سقز 3

  14990119 14990119 خوانزاده، جنب تاکسیرانی شهرداری، خیابان شهید قادر بلوار بانه 4

  14899899 14899899 خیابان شهید باهنر، فلكه دارایی مریوان 5

  18899111 18819806 الدینخیابان سید جمال کامیاران 6

  16999686 16998966 شهدا، جنب دادگستری خیابان بیجار 7

  18996611 18996610 خیابان شریعتی، باالتر از چهار راه طالقانی قروه 8

  16999996 16999996 بلوار شهید یوسفی دیواندره 9

  18998696 18998699 9بلوار بعثت، کوچه سخاوت دهگالن 11

  14691100 14691100 خیابان آموزش و پرورش، روبروی سالن ورزشی شادروان نمكی سروآباد 11

 

 

 

 

 



 

 اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویر احمد

 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره ردیف

1 
اداره ی کل امور مالیاتی 

 ستان)مرکز(ا

خیابان شهید  - یاسوج میدان امام حسین)فلكه استانداری(

 روبروی کمیته ی امداد-(98دستجردی)گلستان 

69411916616 69411910680  

2 

روبروی  -جنب اداره بهداشت-مجتمع ادارات -فلكه زندان-دوگنبدان گچساران شهرستان مدیریت امور مالیاتی

 نفت حراست شرکتاداره ی 

69419111961   

3 
اداره امور مالیاتی شهرستان 

 کهگیلویه

  69419909199 69419901169 جنب دادگستری -مجتمع ادارات -کمربندیخیابان  -دهدشت

   69411449900 جنب دادگستری - مجتمع ادارات اداره ی امور مالیاتی شهرستان دنا 4

5 
 69419698849 اداره ی امورمالیاتی شهرستان بهمئی -مجتمع ادارات -لیكك واحد مالیاتی شهرستان بهمئی

 

69419698841  

 

 

 

 

 

 

 



 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

 کدپستی فکس تلفن آدرس نام ساختمان شهرستان ردیف
61919999961-1 خ سپاه  مرکزی اصفهان 1  61919918694  

  61919990101 61918698699-96 خ چهارباغ پائین جنب بانك ملی کارگشائی  خ چهارباغ پائین اصفهان 2

  61919161619-1 61919164669-9 انی اتش نشخ جی جنب ایستگاه  جی اصفهان 3

  61919068998 61919096669-1 بهمن مجتمع اداری غدیر  99 غدیر اصفهان 4

  61911188194 61911188190 خ رباط اول  رباط اصفهان 5

  61910966190 61910966190 چهارباغ باال خ بهار آزادی کوچه خوشاب آموزش اصفهان 6

  61981110600 61981110600 احمر روبروی هالل انقالب بلوار دهاقان دهاقان 7

  61984194086 61984191666 اسناد اداره ثبت جنب امام خیابان  زواره زواره 8

  61981004689 61981009969-6 آبشار بلوار خیابان  سمیرم سمیرم 9

  61948916611 61948981166-1 عطار خیابان شاهین شهر شاهین شهر 11

  61981991606 61981999689-8 خیابان شهیدبهشتی شهرضا شهرضا 11

  61989999998 61989999994 بهشتی شهید خیابان  فریدن فریدن 12

  61989819191 61989811689-1 پاسداران خیابان  شهر فریدون شهر فریدون 13

  61919496691 61919496666-9 فردوسی خیابان  فالورجان فالورجان 14

  61989010601 61989010606 سابق عمران شرکت جنب  فوالدشهر فوالدشهر 15

  61988001999 61988009196 جشنواره میدان  قمصر قمصر 16

  61988888188 61988891686 اباذر شعبه اباذر خیابان اباذر کاشان 17

  61988888189 61988891686 باهنر بلوار باهنر  باهنر کاشان 18

  61940499981 61940499919 کاشانی خیابان  کوهپایه کوهپایه 19

  61989499944 61989499949-1 فرمانداری خیابان  گلپایگان گلپایگان 21

 



 کدپستی فکس تلفن آدرس نام ساختمان شهرستان ردیف
  61989911698 61989916109 کارگر خیابان لنجان شهر زرین 21

  61989496919 61989461411-866 شهرداری فلكه انقالب میدان  مبارکه مبارکه 22

  61984989816 61984989819-14 عاملی اله آیت بلوار  بیدگل و آران بیدگل و آران 23

  61984981414 61984981414 ملی بانك شهداروبروی میدان آباد ابوزید آباد ابوزید 24

  61984946644 61984946649-41 بسیج کوچه امام خیابان  اردستان اردستان 25

  61984144899 61984149699 بسیج بلوار امام میدان  بادرود بادرود 26

  61989869644 61989869644 کشاورزی روبروی بانك حسین امام خیابان بهادران باغ بهادران باغ 27

  61988091898 61988091898 برزک ساختمان  برزک برزک 28

  61910690866 61910690869-1 بهارستانساختمان  بهارستان بهارستان 29

  61919991169 61919991169 ساختمان پیربكران پیربكران پیربكران 31

  61949999666 61949998184 پاسدارن جنب سپاه اداری قطب امام بلوار وکرون تیران کرون و تیران 31

  61988001996 61988001996 جوشقان ساختمان جوشقان جوشقان 32

  61989999941 61989991166 فجر دهه خیابان  چادگان چادگان 33

  61911064186 61911046119-9 بهزیستی دانشجو روبروی بلوار  شهر خمینی شهر خمینی 34

  61989991668 61989999668 خیابان جانبازان شهدا بلوار  خوانسار خوانسار 35

  61940191666 61940199919 دارائی خیابان امام بلوار وبیابانك خور بیابانك و خور 36

  61948499166 61948499116 اسالمی انقالب خیابان  میمه میمه 37

  61940989669 61940989999 پاسداران خیابان  نائین نائین 38

  61949911111 61949911616-19 شرقی امام خیابان  آباد نجف آباد نجف 39

  61940461866 61940461866 هرندی صفار شهید بلوار  هرند هرند 41

  61984496096 61984999649-41 قدس خیابان معلم میدان  نطنز نطنز 41

  61988991990 61988999899 امام خیابان  نیاسر نیاسر 42



 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره شهرستان ردیف
  61940461616 61940469419 صادق جعفر امام شهرک ورزنه ورزنه 43

  61948609969 61948609966 بلوارمعلم به سمت دستگرد پشت آتش نشانی دولت آباد دولت آباد 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اداره کل امور مالیاتی قزوین

 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره ردیف
 1491069688 69611999141 69611991019-4 خ طالقانی  اداره کل 1

 1491069688 69611999141 69611948149-6 خ طالقانی ارزش افزوده 2

 1491011648 69618991948 69618946609 ابتدای بلوار امام   اداره تاکستان 3

 1449990960 69619616816 69619616816 خ شهید محمد دوست اداره آبیك 4

 1489098810 69614991666 69614994166 خ ولی عصر غربی ,  خ حیدری  اداره بویین زهرا 5

 1419111099 69619941166 69619941166 بلوار میر دامادغربی  اداره البرز 6

  69619890649 69619890646-4 4والفجر-خ امام حسین  اداره محمدیه 7

  69611499114 6961499111-4 ابتدای یلوار امام اداره اقبالیه 8

  69614099418 69614099418 جنب اداره گاز  -خ والیت  اداره آوج 9

  69618094996 69618094996 روبروی بانك ملی -میدان امام   اداره ضیا آباد 11

  69614909699 69614909699 خ امام ک تربیت بدنی) حكیم فردوسی (  اداره آبگرم 11

 

 

 

 

 

 

 

 



 اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری

 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره ردیف
  61619949966 61619999699-91 روبروی کلینیك امام علی -خیابان شریعتی -شهرکرد  9ساختمان شماره  1

  11181996-91 11181996 -91 14خ شریعتی نبش کوچه  –شهرکرد  9ساختمان شماره  2

  11148164-68 11148164-68 6و  0خیابان ورزش بین کوچه  معاونت ارزش افزوده 3

  19491116 19491116 شهریور 99خیابان  مالیاتی شهرستان فرخشهراداره امور  4

  14990644 14991999-91 بلوار سعدی  اداره امور مالیاتی شهرستان بروجن 5

  14449600 14449166 بلوار شهید کالنتری اداره امور مالیاتی شهرستان لردگان 6

  11999944 11999946 بلوار امام علی اداره امور مالیاتی شهرستان فارسان 7

اداره امور مالیاتی شهرستان  8

 کوهرنگ

  11099099 11091699 بلوار اصلی -شهر چلگرد

  1414916 14149969 خیابان شهید مدنی اداره امور مالیاتی شهرستان اردل 9

  11899966 11899966 خیابان شهید جعفرزاده جنب پل حافظ اداره امور مالیاتی شهرستان سامان 11

  11999966 11999966 خروجی جاده هوره -متری 99خیابان  اداره امور مالیاتی شهرستان بن 11

  19091494 19091494 خیابان والیت –میدان نماز  اداره امور مالیاتی شهرستان کیار 12

  11991406 11991406 بلوار امام جنب بانك سپه اداره امور مالیاتی شهر بابا حیدر 13

  11901191 11901191 بلوار کشاورز امور مالیاتی شهر جونقاناداره  14

  14099900 14099900 متری جنب امام زاده مادر و دختر 96خیابان  اداره امور مالیاتی شهر گندمان 15

  19891199 19891199 خیابان مدرس اداره امور مالیاتی شهر هفشجان 16

  11444896 11444116 انقالب جنب پمپ بنزین خیابان اداره امور مالیاتی شهر سورشجان 17

  14041998 14041998 بلوار دولت جنب شهرداری اداره امور مالیاتی شهر بلداجی 18

 



 اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی

 کدپستی فکس  تلفن آدرس نام اداره شهرستان ردیف
  18986691 649- 18909196 میدان شهدا -تبریز مرکز تبریز 1

  14909906 649- 14999999 خیابان ملت -جنب بازار روز -خیابان آزادی جنوب غرب تبریز 2

  19991661 649- 64919999666 پشت اداره اوقاف -کمربندی غربی  مراغه مراغه 3

  49999691 649- 49999694 جلفاخیابان  مرند مرند 4

  89116696 649- 89119198 میدان بسیج میانه میانه 5

  19916191 649- 19996969 خیابان چمران -بلوار مدرس  -خیابان باهنر بناب بناب 6

  44919989 649- 44999999 خیابان شهید رجائی اهر اهر 7

  11994999 649- 11999694 خیابان فرمانداری اسكو اسكو 8

  41910966 649- 41999090 خیابان شهید بهشتی سراب سراب 9

  49499691 649- 49499616 خیابان شیخ محمود شبستری شبستر شبستر 11

  14999088 649- 14999996 جنب بیمارستان  -خیابان امام خمینی آذرشهر آذرشهر 11

  41119696 649- 41119988 بلوار آزادگان بستان آباد بستان آباد 12

  89090996 649- 89099696 خیابان امام هشترود هشترود 13

  19649106 649- 19649199 خیابان بلوار شمالی ملكان ملكان 14

  19019199 649- 19091690 نرسیده به کمربندی – خیابان معلم عجب شیر عجب شیر 15

  49698096 649- 49691149 خیابان شهید رجایی جلفا جلفا 16

  41418469 649- 41419969 خیابان انقالب هریس هریس 17

  19446916 649- 19441118 خیابان امام خمینی  خسروشهر خسروشهر 18

  44446919 649- 44449991 خیابان معلم کلیبر کلیبر 19

  41991901 649- 41991466 مهربان بلوار مهربان مهربان 21

  49899119 649- 49894411 مردانی آذرخیابان  صوفیان صوفیان 21



 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره شهرستان ردیف
  11490099 649- 11494146 بلوار امام  ایلخچی ایلخچی 22

  11489160 649- 11489164 جنب ستاد نیروی انتظامی – 9فاز  سهند سهند 23

  89999688 649- 89999988 مجتمع اداری چاراویماق چاراویماق 24

  44881991 649- 44881991 مجتمع اداری –ورودی جاده اهر  ورزقان ورزقان 25

  14896669 649- 14899669 خیابان بلوار  گوگان گوگان 26

  14190996 649- 14190999 69بهمن پ 99خیابان  ممقان ممقان 27

  89499194 649- 89499999 خیابان پاسداران شمالی ترکمنچای ترکمنچای 28

  19694086 649- 19694081 خیابان مطهری لیالن لیالن 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 استان همدان مالیاتیاداره کل امور 

 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره ردیف
-اداره کل امور مالیاتی همدان )کد های  1

 ) مرکزی( 9469-9469-9468-9466
 خیابان بوعلی سینا -میدان آرامگاه -همدان

16989686-

16989699 
16901898 

 

-9461اداره امور مالیاتی همدان)کدهای  2

9464-9460-9469 
 16169996 4-16169619 متری بعثت 48نرسیده به -متری شكریه 16انتهای  -همدان

 

3 
 (94-61معاونت ارزش افزوده )کد 

مقابل اداره صنعت و  -فروردین 99بلوار  -بلوار مدنی  -همدان

 معدن
16991191 16994614 

 

  19988669 8-19986699 خیابان شهید مصطفی خمینی -مالیر (94-99و  94-96مالیر )کدهای  4

  94198168 4-1419969 جنب اداره آموزش و پرورش-بلوارسرکان -تویسرکان (94-46تویسرکان )کد  5

اداره امور مالیاتی شهرستان نهاوند )کد  6

16-94) 
 11919686 11916669 روبروی پارک ولیعصر)عج( -بلوار شهید بهشتی  -نهاوند 

 

  11994664 11999166 بلوار جهاد -دانشگاه میدان  -اسدآباد  (94-86اسدآباد )کد  7

  14861610 4-14869611 بلوار معلم جنب ساختمان دادگستری -میدان آزادگان -بهار (94-06بهار )کد  8

  10999669 10999661 روبروی پمپ بنزین -بلوار امام خمینی -رزن (94-66رزن )کد  9

  18119690 0-18991098 جنب کمیته امداد امام خمینی -سپاهخیابان  -کبودر آهنگ  (94-96کبودر آهنگ )کد  11

  10691941 10691109 روبروی پارک ملت -بلوار شهید مفتح -فامنین اداره امور مالیاتی شهرستان فامنین 11

  10408496 10401018 بلوار شهدا-شهرستان رزن قروه درجزین قروه در جزین 12

   14898180 جنب پاسگاه -بلوار آیه اله خامنه ای -الله جین اداره امور مالیاتی الله جین 13

 

 

 



 اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر

 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره شهرستان ردیف
  11191966 1-1191669 خیابان رئیس علی دلواری  اداره کل امور مالیاتی  بوشهر  بوشهر 1

  11191091 11191091 پشت بانك ملی شعبه دارایی هیات حل اختالف مالیاتی  بوشهر 2

  11849996 11816691 خیابان عاشوری اداره ارزش افزوده بوشهر 3

  11886114 11886114 خیابان مدرس اداره اطالعات و خدمات مالیاتی بوشهر 4

  11949811 11949491 روبروی مدیریت آموزش و پرورش -بلوار سید حسن نصراله  اداره امور مالیاتی دیلم  دیلم 5

  19094946 19019190 بلوار بهارستان اداره امور مالیاتی جم  جم 6

7 
 خیابان دارایی اداره امور مالیاتی کنگان  کنگان

19996816-

19999949 
19991060 

 

-دشتستان  8

 برازجان
 14990699 98-14999694 میدان شهید چمران برازجان- اداره امور مالیاتی برازجان 

 

  18999666 18991699 جنب فلكه رئیس علی دلواری امور مالیاتی اهرم تنگستان 9

  18198661 18199061 نبش میدان شهید بهشتی-خیابان امام خمینی اداره امور مالیاتی خورموج دشتی 11

11 
 خیابان گلستان-کنگان اداره امور مالیاتی عسلویه  عسلویه

19996816-

19999949 
19991060 

 

  11699868 1169868 خیابان شهید مطهری -خارگ اداره امور مالیاتی خارگ خارگ 12

13 
 خیابان امام چهار راه دارایی -گناوه اداره امور مالیاتی گناوه   گناوه

11911666-

11991689 
11991686 

 

14 
 خیابان باهنر  -بلوار معلم -دیر اداره امور مالیاتی دیر   دیر

18499806-9886-

1968 
18499449 

 

  14619966 9966-14619999 بلوار امام -سعدآباد اداره امور مالیاتی سعدآباد سعدآباد 15

  14689186 9186-14689066 خیابان امام -شبانكاره اداره امور مالیاتی شبانكاره  شبانكاره 16



 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره شهرستان ردیف
  14690169 14690169 روبروی بلوک زنی صمصامی -بلوار وحدت-آبپخش اداره امور مالیاتی آبپخش آبپخش 17

  18194999 18194909 بلوار امام حسین-کاکی اداره امور مالیاتی کاکی  کاکی 18

  11614909 11614909 خیابان پاسداران کوچه روبروی بانك صادرات -ریگ اداره امور مالیاتی بندر ریگ ریگ 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اداره کل امور مالیاتی استان یزد

 کدپستی فکس تلفن آدرس ردیف
-61810946686 دیا مرکزیییزد میدان امام حسین بلوار حم 1

61810941698 

61810919989 6190116119 

ساختمان مالیات برارزش  -جنب پارک شهدای کوچه بیوک -خیابان شهید مطهری 2

 افزوده 

18901196 18901199 6199011941 

 6149010091 19896669 19999911 -19999689 اداره امور مالیاتی اشكذر  -جنب کالنتری -خیابان امام خمینی -شهرستان اشكذر 3

 6109611199 19114099 19149699-19114096 اداره امور مالیاتی شهرستان میبد  -میدان نماز -بلوار مدرس -خط سنتو -شهرستان میبد 4

 6189911199 19999199 19994449-19999199 اداره امور مالیاتی اردکان  -جنب باغ ملی -خیابان امام خمینی -شهرستان اردکان 5

 6169041189 19896669 19891686-19896666 اداره امور مالیاتی مهریز  -خیابان قدس –میدان شهید صدوقی  -شهرستان مهریز 6

 6166918999 19899416 19899966 اداره امور مالیاتی خاتم  -خیابان ساحل  -انتهای خیابان دانش آموز -شهرستان خاتم 7

 6119169669 19696911 19691669  -اداره امور مالیاتی ابرکوه -تقاطع میربرهان -خیابان ایثارگران -شهرستان ابرکوه 8

 6196981119 19410966 19410896 -19419861 اداره امور مالیاتی بافق  -جنب کمیته امداد -خیابان توحید -شهرستان بافق 9

 6190999141 18999861 19499066 روبروی گلخانه شهرداری  -خیابان امام خمینی -بهاباد 11

 6119981941 19114099 19149699 -19114096 اداره امور مالیاتی تفت  -بلوار شهید بهشتی -شهرستان تفت 11

 

 

 

 

 

 



 

 اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی

 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره ردیف
اداره کل امور مالیاتی خراسان  1

 جنوبی
 6649966199 19999994 4-19911491 خیابان دانشگاه -میدان شهدا -بیرجند

معاونت حسابرسی مالیاتی  2

 )مالیاتهای مستقیم(
 6649966199 19911491 19110944 -19911491 خیابان دانشگاه -میدان شهدا -بیرجند

معاونت حسابرسی مالیاتی  3

 )مالیات بر ارزش افزوده(
 6647766664 19191846 19110166-19191846 996پالک  -حدفاصل توحید و سپیده کاشانی -خیابان محالتی -بیرجند

 6647766664 19191849 19110191 -19191849 991پالک  -حدفاصل توحید و سپیده کاشانی -خیابان محالتی -بیرجند هیئت حل اختالف مالیاتی 4

5 
 خیابان دانشگاه -میدان شهدا -بیرجند معاونت توسعه مدیریت و منابع

19994011 - 

19110888 
19994011 6649966199 

6 
 خیابان دانشگاه -میدان شهدا -بیرجند اداره منابع انسانی و رفاه

19911498 - 

19110946 
19911498 6649966199 

7 
 دانشگاهخیابان  -میدان شهدا -بیرجند اداره امور مالی

19994011 - 

19110949 
19999994 6649966199 

 6649966199 19990416 19110961 -19990416 خیابان دانشگاه -میدان شهدا -بیرجند اداره حراست 8

 6649966199 19110910  - 19110910 خیابان دانشگاه -میدان شهدا -بیرجند دادیار انتظامی مالیاتی 9

11 
 اطالعات خیابان دانشگاه -میدان شهدا -بیرجند اداره امور اجرایی فناوری 

19110916 

 
19999994 6649966199 

11 
 خیابان دانشگاه -میدان شهدا -بیرجند بیرجند 1969اداره امور مالیاتی 

19911490 - 

19110900 

19911491 
6649966199 

 6649966199 19911491 - 19110999 خیابان دانشگاه -میدان شهدا -بیرجند بیرجند 1969اداره امور مالیاتی  12



19110999 

 کد پستی فکس تلفن آدرس نام اداره ردیف
 6649966199 19911491 19110914 خیابان دانشگاه -میدان شهدا -بیرجند بیرجند 1961اداره امور مالیاتی  13

14 

 خیابان دانشگاه -شهدامیدان  -بیرجند بیرجند 1964اداره امور مالیاتی 
19911466- 

19110914 
19911491 6649966199 

 227پالک  -حدفاصل توحید و سپیده کاشانی -خیابان محالتی -بیرجند بیرجند 1966اداره امور مالیاتی  15
19191866 - 

19191499 
19191846 6647766664 

 6647766664 19191846 19191811 227پالک  -حدفاصل توحید و سپیده کاشانی -خیابان محالتی -بیرجند بیرجند 1961اداره امور مالیاتی  16

 6664696496 19099919 19099919 2شهید رجائی  -خیابان شهید رجائی  -نهبندان  شهرستان نهبنداناداره امور مالیاتی  17

 6614966946 19004016 19001116 414پالک  –بلوار جانبازان  -سربیشه  سربیشه 18

 6666461677 19498681 19498681 66پالک  – 49نبش باهنر  -خیابان باهنر -خوسف  خوسف 19

 6664911696 19699199 19110681 خیابان نواب صفوی -طبس  1946اداره امور مالیاتی  21

 1949اداره امور مالیاتی  21

 شهرستان طبس
 19698664 19699199  

22 

 اداره امور مالیاتی شهر عشق آباد
خیابان امام  -بلوار امام رضا)ع( -شهر عشق آباد )دستگردان( -شهرستان طبس

 اداره امور مالیاتی بخش دستگردان - 46رضا 

19689994 - 

19110608 
19689991 6667446666 

 اداره امور مالیاتی شهرستان قاین 23
اداره امور مالیاتی  –روبروی میدان تره بار شهرداری  –بلوار جهاد  -قائن 

 شهرستان قائنات
19894911 19894911 6694699767 

 6696446661 19861669 9-19861669 بلوار شاسکوه  –شهر حاجی آباد  -شهرستان قائن زیرکوه 24

 6664661146 19999999 19991106 خیابان خرمشهر -فردوس  فردوس 25

 6611416669 19990161 19991141 روبروی اداره آموزش و پرورش –خیابان معلم  –شهر اسدیه  –شهرستان درمیان  درمیان 26

 6666497446 19661966 19669996 خیابان شورا –سرایان  سرایان 27



 6674616476 19999816 19999919 جنب دفتر امام جمعه –بلوار انقالب اسالمی  -بشرویه  بشرویه 28

 

 

 

     

 

 
     

 آذربایجان غربیاداره کل امور مالیاتی استان 

 کدپستی فکس تلفن آدرس کد اداره  نام اداره ردیف
  64411499966 64411499499-64411499999 و شرکتها ارزش افزودهچهارراه دانشكده خ پرهیزکار  9شماره  ارومیه 1

  64414499464 64411494909-64411498018 1اول بلوار رجایی شماره   ارومیه 2

مرکزیساختمان  ارومیه 3  89910-91618 64419999198 64419999119-0 9ارومیه خ کاشانی شماره 
  14999999 14994616-14994691-14994619 باالتر از سه راه بانك ملی 99خ امام جنب کالنتری  49-94 ماکو 4

  14990866 14999100 خیابان بهشتی  جنب دادگستری 491-94 شوط 5

  14904609 14909661 علی )ع( مجتمع اداراتبلوار امام  198-94 چالدران 6

  14969166 14960618 بلوار صنم بالغی نرسیده به بازارچه 498-94 پلدشت 7

  10999461 10999994 بلوار چمران اداره امور مالیاتی چایپاره 198-94 چایپاره 8

  10991991 10991994-10916991-10991991 خیابان شریعتی روبروی باشگاه ارتش 19-94 خوی 9

  18941818 18949099-18949999 خیابان فردوسی روبروی نیروی انتظامی 40-94 سلماس 11

  44099899 44099118 بلوار انقالب خیابان معلم پایین تر از نیروی انتظامی 001-94 اشنویه 11

  44999466 44996618-44996611-44999406 خیابان بهشتی   99-94 پیرانشهر 12

  44199466 44194961-44199691-44194964 خیابان هیروشیما جنب اداره اوقاف و امور خیریه 991-94 سردشت 13

14 
 نقده

94-00 
 خیابان استاد شهریار جنب  تامین اجتماعی

18001660-18001669-18094609-18094609-

18009998 
18094606 

 

  49940461 49949606-49994441 خیابان طالقانی غربی 89-94 مهاباد 15



16 
 بوکان

94-09 
 خیابان مهارت مجتمع ادارات

40999006-40999696-40990686-40946609-

4094669-4094661 
40999669 

 

  48998669 48901649-48991008-48991004 خیابان امام جنب مصلی بزرگ  80-94 میاندوآب 17

  40191414 40199696 خیابان شهید فهمیده 804-94 شاهیندژ 18

  48899969 48899984 خیابان انقالب خیابان پاسداران 808-94 تكاب 19

 

 

 اداره کل امور مالیاتی استان خراسان شمالی

 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره ردیف
  19919609 19999166 بجنورد میدان بازرگانی  خراسان  شمالی 1

  - 19999169-8 بجنورد میدان بازرگانی خانه اداره کل تلفن 2

  19940990 19946691 بجنورد میدان بازرگانی معاونت درآمد های مالیاتی 3

  19946681 19946689 بجنورد خ رضا امامی شمالی نبش کوچه شهیدان آل نبی معاونت مالیات برارزش افزوده  4

  19999166 19999166 میدان بازرگانی بجنورد معاونت توسعه و منابع انسانی 5

  19946619 19946619 بجنورد میدان بازرگانی رئیس فناوری اطالعات  6

  19999916 19999916 بجنورد میدان بازرگانی رئیس امور اداری 7

  19996999 19999899 بهمن 99اسفراین خ ولیعصر نرسیده به چهار راه  اداره امور اسفراین 8

  10999941 10999146 شیروان بلوار استقالل حاشیه میدان بهزیستی امور مالیاتی شیرواناداره  9

  19991194 19994468 جاجرم خ پانزده خرداد جنوبی اداره امور مالیاتی جاجرم 11

  10499666 10499666  99فاروج بلوار امام رضا امام رضا  اداره مالیاتی فاروج 11

مانه و  سملقان شهر آشخانه خ دولت جنب مجتمع مسكونی  سملقان اداره مالیاتی مانه و 12

 دادگستری

19194016 19194096  



  19864618 19864618 گرمه  اداره مالیاتی گرمه 13

 

 

 

 

 

 اداره کل امور مالیاتی ایالم

 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره ردیف

  11141140 11181649 امور مالیاتی استان ایالماداره کل -بلوار شمالی امام)ره(-ایالم کل مدیر دفتر 9

  11181640 11114986 اداره کل امور مالیاتی استان ایالم-بلوار شمالی امام)ره(-ایالم مالیاتی درآمدهای معاون 9

  11114191 11114191 اداره کل امور مالیاتی استان ایالم-بلوار شمالی امام)ره(-ایالم منابع و مدیریت توسعه معاون 1

4 

 افزوده ارزش بر مالیات معاون

باالتر از چهارراه جمهوری -خیابان ربابه کمالی-میدان شهدا-ایالم

 اسالمی
11114989  

 

8 
 ارزش بر مالیات امور رئیس

 افزوده

باالتر از چهارراه جمهوری  -خیابان ربابه کمالی-میدان شهدا-ایالم

 اسالمی
11114189  

 

  11101069 11101069 اداره کل امور مالیاتی استان ایالم-بلوار شمالی امام)ره(-ایالم حراست اداره 0



  11164946 11164946 اداره کل امور مالیاتی استان ایالم-بلوار شمالی امام)ره(-ایالم اداری امور اداره 9

   11101068 استان ایالماداره کل امور مالیاتی -بلوار شمالی امام)ره(-ایالم اطالعات آوری فن اداره 6

  11164989 11164989 اداره کل امور مالیاتی استان ایالم-بلوار شمالی امام)ره(-ایالم مالیاتی انتظامی دادیار 1

   11109166 -1 اداره کل امور مالیاتی استان ایالم-بلوار شمالی امام)ره(-ایالم کل اداره تلفخانه 96

 اداره امور مالیاتی 99

 شرکتها-اشخاص حقوقی 
   11109164- 11101969 انتهای خیابان استقالل-ایالم

 اداره امور مالیاتی مستغالت  99

 و نقل و انتقال امالک
  11101994 11101991-11101998 انتهای خیابان استقالل-ایالم

  11919911 11916666 خیابان شهید یوسف غالمیابتدای -انتهای خیابان شهید رجایی-ایوان ایوان شهرستان مالیاتی امور اداره 91

اداره امور مالیاتی شهرستان  94

 چرداول
  14999091 14999099 0خیابان شاهد-خیابان امیرکبیر-میدان معلم-سرابله

اداره امور مالیاتی شهرستان  98

 سیروان
  14994060 14999068 سایت مجموعه ادارات-لومار-سیروان

مالیاتی شهرستان اداره امور  90

 ملكشاهی
  11688816 11688861 خیابان دکتر آیت-ملكشاهی

  18999169 18999119 انتهای خیابان شهید سعیدی -بلوار امام)ره(-بدره اداره امور مالیاتی شهرستان بدره 99

اداره امور مالیاتی شهرستان دره  96

 شهر
  18999696 18999696 بلوار پاسداران-خیابان نیروی هوایی-دره شهر

اداره امور مالیاتی شهرستان  91

 دهلران
  11998166 11999661 خیابان تختی -دهلران



اداره امور مالیاتی شهرستان  96

 آبدانان
  11099911 11099911 ابتدای بلوار فرهنگیان-میدان امام حسین)ع(–آبدانان 

  11699996 11699969 امام)ره(بلوار -مهران اداره امور مالیاتی شهرستان مهران 99

 

 

 

 

 اداره کل امور مالیاتی استان قم

 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره ردیف
  69819119988 69810904996 91نبش کوی  -بلوار محمد امین )ص (  0969اداره امور مالیاتی کد  1

 0969اداره امور مالیاتی کد  2

 مرکزی

اداره  -میدان آیت ا... سعیدی نرسیده به  -خ امام خمینی )ره( 

 کل امور مالیاتی استان قم

69810904916 69810968016 

 

  69819966199 69810904966 961پ 91و  99بین کوی  -باالتر از استانداری  -خ ساحلی  0961اداره امور مالیاتی کد  3

  69810088006 69810904991 99و  91بین کوچه  -متری آزادگان  48 0964اداره امور مالیاتی کد  4

5 

 0968اداره امور مالیاتی کد 

اداره  -نرسیده به میدان آیت ا... سعیدی  -خ امام خمینی )ره( 

 کل امور مالیاتی استان قم

69810904166 69810099980 

 

  69810006918 69810904906 99و  91بین کوچه  -متری آزادگان  48 0960اداره امور مالیاتی کد  6



  69810006914 69810904996 99و  91بین کوچه  -متری آزادگان  48 0969اداره امور مالیاتی کد  7

  69810006968 69810904906 99و  91بین کوچه  -متری آزادگان  48 0966اداره امور مالیاتی کد  8

  69819961616 69810904986 جنب مرغ بهاران -متری عمار یاسر  98انتهای  0961اداره امور مالیاتی کد  9

 

 

 

 

 استان مازندراناداره کل امور مالیاتی 

 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره ردیف
 46966-41104- 11969499-699 49-49-11-11989616-699 ساری خیابان فرهنگ ـ نبش پیوندی ساری) اداره کل( 1

  11969868-699 11969869-699 ساری خیابان فرهنگ ـ نبش پیوندی ساری ) ارزش افزوده ( 2

  11949911-699 11949919-699 ساری خیابان فرهنگ ـ نبش پیوندی ساری )اداره فناوری اطالعات ( 3

ساری ) اداره امور مالیاتی ـ واحد  4

 اجراییات و نقل و انتقال مكانیزه (

 11194619-699 11194018-699 ساری ـ خیابان انقالب ـ کوچه خسرویه

 

  11194696-699 91-11194616-699 ساری ـ خیابان انقالب ـ کوچه خسرویه (9،9،1) اداره امور مالیاتی کد ساری 5

  11199814-699 11194418-699 ساری ـ خیابان انقالب ـ کوچه خسرویه ساری ) هیات حل اختالف ( 6



  11989981-699 0-1-11981966-699 کارخانه یخساری ـ بلوار طالقانی ـ جنب  ساری ) اداره امور مالیاتی شرکتها ( 7

  14006066-699 14009999-699 خرداد 98بهمن ـ خیابان  99میدان  اداره امور مالیاتی گلوگاه 8

 46449-11409 14899689-699 14898691-699 تیر ـ جنب شرکت گاز ـ  9خیابان  اداره امور مالیاتی بهشهر 9

 06449-11409   14019999-699 خیابان امام ـ مقابل بانك تجارت ـ  رستمكال )بهشهر(اداره امور مالیاتی  11

  14918619-699 14941698-699 بلوار امام رضا ـ طبقه فوقانی رستوران میالد اداره امور مالیاتی نكا 11

 46449 ـ 11409 11668666-699 11660604-699 خیابان امام ـ طبقه فوقانی بانك ملت ـ  اداره امور مالیاتی سورک 12

  49849696-699 49814666-699 خیابان دکتر شریعتی ـ خیابان دکتر چمران اداره امور مالیاتی جویبار 13

 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره ردیف
  49991606-699 49991606-699 میدان طالقانی ـ ابتدای خیابان امام خمینی )ره( 9اداره امور مالیاتی قائمشهر شماره  14

  49984104-699 49988199-699 میدان طالقانی ـ خیابان بابل ـ نبش امیرکبیر 9اداره امور مالیاتی قائمشهر شماره  15

    49189196-699 میدان شهید کشوری اداره امور مالیاتی کیاکال )قائمشهر ( 16

    49440916-699 خیابان حاجی آباد ـ جنب بانك ملت )سوادکوه شمالی(شیرگاه اداره امور مالیاتی  17

  49481609-699 49480006-699 خیابان آزادی روبروی سپاه پاسداران انقالب اسالمی اداره امور مالیاتی  زیراب )سوادکوه( 18

    449491866-699 پل سفید روبروی بانك رفاه کارگران پل سفید )سوادکوه( اداره امور مالیاتی 19

  49991606-699 49991606-699 کمربندی شرقی ـ چهارراه نواب ـ ابتدای شهرک کاظم بیگی اداره امور مالیاتی بابل 21

  19181691-699 9-19149416-699 خیابان امام ـكوچه آیت اله صالحی اداره امور مالیاتی امیرکال 21



  18998866-699 18969996-699 اداره ثبت اسناد بلوار پاسداران ـ پایین تر از اداره امور مالیاتی بابلسر 22

    18989066-699 بهنمیر ـ جنب بانك سپه روبروی بانك ملت اداره امور مالیاتی بهنمیر )بابلسر( 23

  44986696-699 44986696-699 ـ جنب اداره کار 11خیابان طالقانی ـ اباذر  اداره امور مالیاتی آمل 24

    41189918-699 الریجان ـ گزنك ـ روبروی بانك صادرات الریجان ) آمل(اداره امور مالیاتی  25

  18080996-699 18080996-699 خیابان کارگر ـ قبل از بیمارستان امام خمینی اداره امور مالیاتی فریدونكنار 26

  44944140-699 44949118-699 محمودآباد ـ خیابان آزادی  اداره امور مالیاتی محمودآباد 27

  44889686-699 44889496-699 خیابان امام ـ روبروی بهزیستی اداره امور مالیاتی نور 28

 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره ردیف
    44009860-699 خیابان شیخ فضل اله نوری ـ روبروی ایران خودرو اداره امور مالیاتی چمستان )نور( 29

 40896 ـ 61490 89186018-699 89186019-699 خیابان فردوسی شمال ـ  اداره امور مالیاتی نوشهر 31

  89946819-699 89946816-699 خیابان شیخ فضل اله نوری) بازار روز قدیم ( ـ میدان نماز اداره امور مالیاتی چالوس 31

 40949 ـ 11919 84096469-699 84096466-699 خیابان امام ـ  اداره امور مالیاتی عباس آباد 32

  89099896-699 89094896-699 کالردشت ـ حسن کیف ـ خیابان امام ـ کوچه شكوفه اداره امور مالیاتی کالردشت 33

 40049 ـ 16911   89081619-699 مرزن آباد ـ خیابان امام ـ  الردشت()کمرزن آباد  34

  84999688-699 84999618-699 تنكابن ـمیدان امام ـ خیابان امام اداره امور مالیاتی تنكابن 35

 40619 ـ 88889   84908091-699 ـ  98شهریور کوچه مرداب  99بلوار  اداره امور مالیاتی نشتارود )تنكابن( 36



    84981696-699 خرم آباد ـ نبش خیابان طالقانی اداره امور مالیاتی خرم آباد )تنكابن( 37

 40190 ـ 91968 88990966-699 88990966-699 خیابان شهید رجائی ـ  اداره امور مالیاتی رامسر 38

    88996996-699 خیابان شهید باهنر ـ روبروی بسیج اداره امور مالیاتی ساداتشهر )رامسر( 39

 88946964-699 خیابان شهید بهشتی ـ نرسیده به شهرداری اداره امور مالیاتی کتالم )رامسر( 41
  

 

 

 

 

 امور مالیاتی زنجاناداره کل 

 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره ردیف
 489094-48641 11699999 11699999 خ خرمشهر زنجان 1

  18946906 18996119 شهریور  99خ طالقانی خ  ابهر  2

 4869008916 14999666 14999880 خ امام ،خ معلم ، جنب فرمانداری خدابنده 3

 4899199904 1889969 18810011 خ امام ،نرسیده به میدان قائم ،روبروی مخابرات  خرمدره 4

 4819140119 19691098 19691098 آببر جاده درام ،خ امام ،مجتمع ادارات  طارم  5

 4849011114 10994996 10991999 خرداد روبروی سالن ورزشی اداره کل  98خ  ماهنشان 6

 4891941496 18989419 18989419 شهرک شهرداری هیدج ،خ امام خمینی ،خ شهید مدنی  هیدج 7



 4894911898 18099096 18099099 پشت شهرداری،خ ترانزیت ،خ ورزش   صائین قلعه 8

 9819011119 10999698 10999691 زرین آباد خ جمهوری ، طبقه فوقانی بنیاد مسكن  ایجرود 9

 4889101999 18694808 18694608 سلطانیه انتهای خ گنبد نبش کوچه بن بست ریحان  سلطانیه 11

 

 

 

 

 اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان

 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره ردیف
  11199488 19911104-11194196 خیابان آزادی ، جنب دادگستری ، اداره کل امور مالیاتی  اداره کل امور مالیاتی 1

  19989616 19989666-19989696 9خیابان جانبازان ، جانبازان  اداره امور مالیاتی جانبازان 2

  19989696 19989696 9خیابان جانبازان ، جانبازان  69اداره امور مالیاتی شرکتها  3

  19989644 19989644 9خیابان جانبازان ، جانبازان  69اداره امورمالیاتی  4

  19989694 19989694 9خیابان جانبازان ، جانبازان  64اداره امورمالیاتی  5

  11491864 11491868-11491864 بلوار معلم ، روبروی شیرینی سرای طوس اداره ارزش افزوده 6

  11449694 11449691-11449694 مجتمع ادارات 99آزادگان ،آزادگان  (68و  61اداره امور مالیاتی غرب) 7



  11411966 11448860-11448869 94بزرگمهر ، بزرگمهر  اداره هیئت حل اختالف 8

  11999980 11999980 خیابان امام خمینی ، اداره امورمالیاتی اداره امورمالیاتی خاش 9

  19049619 19049616 خیابان عدالت ، روبروی بیمارستان رازی  اداره امور مالیاتی سراوان 11

  18111669 18111666 خیابان امام خمینی ، اداره امور مالیاتی چابهار مالیاتی چابهاراداره امور  11

  19949104 19949108 خیابان معلم، اداره امور مالیاتی سرباز اداره امور مالیاتی سرباز 12

  18166609 18166119 خیابان سید هاشمی، اداره امورمالیاتی کنارک اداره امورمالیاتی کنارک 13

  19998069 19919606 خیابان فردوسی،  اداره امورمالیاتی زابل اداره امورمالیاتی زابل 14

 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره ردیف
  19098699 19098699 سایت اداری ، اداره امورمالیاتی زهك اداره امورمالیاتی زهك 15

16 

 امورمالیاتی ایرانشهر خیابان امام خمینی، اداره اداره امورمالیاتی ایرانشهر
19999809 

19999699 
19999699 
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 اداره امورمالیاتی نیكشهر
بلوار آزادی، خیابان دولت ، جنب اداره پست، اداره 

 امورمالیاتی نیكشهر
18919840 18919906 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اداره کل امور مالیاتی مرکزی

 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره ردیف
 691919111 11998686 11416969-1 اک، خیابان شهید شیرودی، کوچه کندیار کل اداره اراک 1

 1691989949 19911918 19994619-9 بهمن )میدان دارایی(99اراک، میدان  قی(اراک میدان دارایی)اشخاص حقو 2

 اشخاص)پردیس اراک 3

 (قیحقو
 1699994491 11419999 11419666 0، نبش یاس9، فردوس9اراک، شهرک پردیس 

ساختمان شماره  ساوه 4

 (حقیقی اشخاص)9
 1191910190 49999499 49999969-4  ساوه، میدان امام)مخابرات قدیم(



ساختمان شماره  اوهس 5

 (حقیقی اشخاص)9
 1199088419 49994884 49994996-49994991 ساوه، میدان شهدا

 1609991689 16999969 16999649-16999646 شازند، خیابان دادگستری شازند 6

 1669611961 40991191 40999649 -40999640 خمین، میدان سرداران، ابتدای خیابان مطهری خمین 7

 1969094119 -1 41999696 41999691-4 محالت، خیابان انقالب، کوچه شهید مهدوی محالت 8

 1919916499 44996696 44996646-9 دلیجان، شهرک قدس، بلوار معلم، کوچه شهیدان دلیجان 9

 1149906990 48990466 48990466 زرندیه، خیابان امام، ساختمان مخابرات، طبقه سوم زرندیه 11

 

 اداره کل امور مالیاتی استان کرمان

 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره ردیف
  14909169 14909166 اداره امورمالیاتی-خیابان چمران-رفسنجان  رفسنجان 1

جنب داروخانه -چهارراه فرهنگ-خیابان شریعتی-سیرجان  سیرجان 2

 فرهنگ

41914669 41919996  

  41994169 41994169 روبروی فرمانداری       –خیابان دولت  -جیرفت جیرفت 3

  44149698 44149691 سایت اداری-بلوارشهید رجایی–میدان سرداران -بم بم 4

  14999646 14994809 اداره امورمالیاتی-اهلل خامنه ایخیابان آیت -شهربابك شهربابك 5



  11896469 11890969 جنب اورژانس قدیمی-بهمن99بلوار -بردسیر بردسیر 6

  11491866 11494111 اداره امورمالیاتی-بلوارتختی -زرند زرند 7

  11414866 11414966 میدان انقالب-کوهبنان -کوهبنان کوهبنان 8

  41964869 41919499 میدان سینما–انتهای بلوار شهید بهشتی  -کهنوج کهنوج 9

  49496614 49498969 جنب اتاق اصناف –بلوارشهید چمران  -بافت بافت 11

  41166609 41169960 خیابان شهید رضوانی –قلعه  -منوجان منوجان 11

  11991699 11999818 کوچه شهید خواجویی–بلواراربعین غربی  -راور راور 12

 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره ردیف

13 

 
  04996166 04996166 روبروی فرمانداری-رستم آباد رستم آباد

  49486406 49489996 میدان فاطمه الزهرا –خیابان امام  -رابر رابر 14

  49469969 49469969 اداره امورمالیاتی –بلوار والیت  -ارزوئیه ارزوئیه 15

  11996998 11996998 روبروی بانك ملی  -بلوار امام  -چترود چترود 16

  11999969 11999069 روبروی شاه نعمت اهلل ولی –خیابان والیت  -ماهان ماهان 17

  11984189 11989491 اداره امورمالیاتی –خیابان شهید رجایی  -گلباف گلباف 18

  41100661 41100661 روبروی اورژانس-بلوار امام -رودبار جنوب رودبارجنوب 19

  14166986 14169986 دی 1بلوار  –بلوار یادگار امام  _انار انار 21



  11906660 11906660 امور مالیاتی راین-بلوار معلم -راین راین 21

نبش  –خیابان آیت اهلل بروجردی  –خیابان طالقانی _شهداد شهداد 22

 9کوچه شماره 

11986990 11986981  

  41919996 41914669 جنب دادگستری-خیابان عدالت-عنبر اباد عنبرآباد 23

  19999061 19999119 اداره کل امورمالیاتی استان -خیابان قدس-کرمان کرمان 24

 

 

 اداره کل امور مالیاتی استان لرستان

 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره ردیف
 600-11166996 600-11169680-6 خیابان آیت اله طالقانی غربی، چهار راه بانك ،خرم آباد امور مالیاتی استان لرستان 1

 

 600-11189094 600-11189099 خیابان دکتر حسابی میدان امام ، علوی ،، خرم آباد اداره ارزش افزوده 2
 

 600-11944889 -19944886600 آراسته پنجم،خیابان انقالب  شمال خرم آباد 3
 

،اداره امور مالیاتی نبش خیابان حافظ،  خیابان شهید قندی  شهرستان بروجرد 4

 شهرستان بروجرد

49098964-600 49099689-600 
 

، اداره امور مالیاتی ن سلمان فارسیاخیاب، ن هفت تیر اخیاب شهرستان پلدختر 5

 شهرستان پلدختر

11999989-600 19999688-600 
 

اداره امور مالیاتی ، بلوار دانشگاهنبش ، انتهای بلوار شرقی شهرستان الیگودرز 6

 شهرستان الیگودرز

41199640-600 41191640-600 
 



ی ، اداره امور مالیاتخیابان مالك اشتر، میدان فرمانداری شهرستان کوهدشت 7

 شهرستان کوهدشت

19014416-600 19014461-600 
 

امور مالیاتی ، اداره انتهای بلوار معلم، روبروی پارک دانشجو شهرستان دورود 8

 شهرستان دورود

41918649-600 41918666-600 
 

شرقی، اداره امور مالیاتی ن ناطق ابلوار شهید دهشتی ، خیاب شهرستان دلفان 9

 ن دلفانشهرستا

19994699-600 19994699-600 
 

 600-41491640 600-41499964 ن نواب صفوی، اداره امور مالیاتی شهرستان ازنااخیاب شهرستان ازنا 11
 

 600-19899869 600-19899869 ن سی متری معلم غربی، اداره امور مالیاتی شهرستان الشتراخیاب شهرستان الشتر 11
 

 

 ه کل امور مالیاتی استان گیالنادار

 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره ردیف
  691-44849641 691-44849641 خ فرمانداری جنب مرزبانی انزلی 1

  691-49994600 691-49999888 خ شهید باهنر آستانه اشرفیه 2

  49699666 691-4969666 خ فلسطین جنوبی کیاشهر 3

  49914999 49914999 خ امام خمینی الهیجان 4

  49199669 49199669-49919698 خ امام خمینی سیاهكل 5

  49999466 49999466 خ شهید مدرس املش 6

  49099494 49099494 تن 99خ بسیج  رودسر 7



  49066499 49066499 خ امام خمینی )ره( کالچای 8

  49999811 49999811 خ بخشداری رحیم آباد 9

  49001614 49009694 خ بخشداری چابكسر 11

  49899466 49899466 خ شهید عبدالكریمی لنگرود 11

  691-11119964 691-11196699 خ امام خمینی)ره( پشت بانك ملی کومله 12

  10961160 14961160 خ ایت اله طالقانی شفت 13

  691-11119964 691-11196699 خ پرستار روبروی بیمارستان پور سینا )مرکزی( رشت 14

  14496619 14496619 جنب اداره برق خمام 15

  14409816 14409816 خ بوعلی خشكبیجار 16

  14469100 14469100 شهریور 99خ  لشت نشاء 17

  14889684 14889684 خ ایت اله مطهری کوچصفهان 18

   14899649 خ شریعتی سنگر 19

  691-19449619 691-19449618-0 خ شهدا صومعه سرا 21

  691-44109891 691-44109891 جنب شهرداری تولم شهر 21

  691-44119801 691-44119801 روبروی نیروی انتظامی میرزا کوچك 22

  691-44008018 691-440080198 خ ولیعصر ماسال 23

  691-14910699 691-14910699-94 خ شهدا فومن 24

  691-14099649 691-14099649 خ توحید رودبار 25



  691-14049666 691-14049666 خ امام خمینی منجیل 26

  691-14069866 691-14169866 خ امام خمینی لوشان 27

28 
 نظامیخ حكیم  آستارا

44699696-691 

44699691-691 
446996961  

  691-44994609 691-44994609 خ آیت اله طالقانی تالش 29

  44099686 691-44099686 خ امام خمینی  رضوانشهر 31

 

 

 

 اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان

 کدپستی فکس  تلفن آدرس نام اداره ردیف
  11110896 609- 11114690 امامیه میدان مولوی خ فلسطیناهواز  امور مالیاتی خوزستان 1

  11919916 609- 11919916 ش شرقیوراهواز کیانپارس خ س درامدهای مالیاتی تمعاون 2

اهواز خ شهید پودات جنب اداره مسكن و  معاونت شهرستانها -معاون درامدهای مالیاتی 3

 شهرسازی
11111069 -609 11111069  

  11110096 609- 11110096 اهواز امانیه روبروی دادگستری استان بر ارزش افزوده مالیاتت معاون 4

  11198464 609- 11198464 شرقی 91اهواز کیانپارس خ  رئیس امور مالیاتی 5

  18811696 609- 18811696 شهدافنی اهواز خ امام شرقی روبروی هنرستان  رئیس امور مالیاتی 6



  81916646 609- 81991466 آبادان خ امیری خ شهرداری سرپرست امور مالیاتی آبادان معاون مالیاتی و 7

  49499691 609- 49499669 دزفول بلوار مهدیه روبرو میدان تره بار دزفول مالیاتی امور سرپرست و مالیاتی معاون 8

  89189946 609- 89189946 ماهشهر بلوار ایت ا.. طالقانی رئیس امور مالیاتی ماهشهر 9

  11916646 609- 11119988 اهواز امانیه میدان مولوی خ فلسطین روابط عمومی 11

  89999880 609- 89999949 بهبهان خ عدالت روبروی پارک شهر اداره امور مالیاتی بهبهان 11

  41994486 609- 41999409 خ سی برنج جنب فرمانداری سابق اداره امور مالیاتی مسجد سلیمان 12

  81994996 609- 81991164 شادگان خ جمهوری جنب اداره مخابرات اداره امور مالیاتی شادگان 13

  49098491 609- 49046906 اندیمشك میدان امام خمینی اداره امور مالیاتی اندیمشك 14

  89189946 609- 89189946 اله طالقانی ماهشهر بلوار آیت اداره امور مالیاتی ماهشهر 15

 کدپستی فکس 609- تلفن آدرس اداره ردیف

  10999166 609- 10999166 شوشتر بلوار شهید شرافت اداره امور مالیاتی شوشتر 16

  41814419 609- 41814419 رامهرمز انتهای خ پیروزی اداره امور مالیاتی رامهرمز 17

  81891696 609- 81891660 خرمشهر بلوار امام خمینی اداره امور مالیاتی خرمشهر 18

  89994866 609- 89999696 بندر امام میدان بسیج روبروی پارک شهر اداره امور مالیاتی بندر امام 19

  41090669 609- 41094801 ایذه خ فرهنگ اداره امور مالیاتی ایذه 21

  49690969 609- 49699619 شوش بلوار امام جعفر صادق اداره امور مالیاتی شوش 21

  89090998 609- 89090996 امیدیه علی آباد نبش میدان بسیج اداره امور مالیاتی امیدیه 22

  10940198 609- 10940199 خ شهید بهشتی –سوسنگرد  اداره امور مالیاتی دشت آزادگان 23



  41999946 609- 41999946 باغملك خ ایت اله خامنه ای اداره امور مالیاتی باغملك 24

  10199116 609- 10191491 گتوند کمربندی جنوبی خ شهید صالحی امور مالیاتی گتونداداره  25

  41819906 609- 41811906 رامشیر خ شهید بهشتی اداره امور مالیاتی رامشیر 26

  89009668 609- 89009660 خرداد 98آغا جاری  اداره امور مالیاتی آغاجاری 27

  41869906 609- 41869906 میدان امام روبرو آموزش و پرورشهفتگل  اداره امور مالیاتی هفتگل 28

  89896616 609- 89896646 شمالی خ امام خمینی هندیجان هندیجان اداره امور مالیاتی هندیجان 29

  41918986 609- 41914669 خ شهید طالقانی –اللی  اداره امور مالیاتی اللی 31

 

 

 مالیاتی استان کرمانشاهاداره کل امور 

 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره ردیف

  66119966908      661-19966989 کرمانشاه پل اجاللیه خ سنگر -اداره مرکزی 9

 41809-09919      19999960-661    19999199-661 پارکینگ شهرداری خیابان اجاللیه -کرمانشاه  کرمانشاه  98-69اداره  امور مالیاتی  2

 41809-09919      19999960-661     19999199-661 پارکینگ شهرداری خیابان اجاللیه -کرمانشاه  کرمانشاه  98-69اداره  امور مالیاتی  3

4 
 کرمانشاه 98-61اداره  امور مالیاتی 

بلوار شهید مصطفی امامی جنب پارک -کرمانشاه 

 معلم
661-16986101       661-16916986    

 
09919-41809 

5 
 کرمانشاه  98-64اداره  امور مالیاتی 

بلوار شهید مصطفی امامی جنب پارک -کرمانشاه 

 معلم
661-16986101         661-16916986    

 
09919-41809 

 41809-09919  14911666-661       14911919-661       بلوار طاق بستان کوچه پشت شهرداری-کرمانشاه  کرمانشاه  98-68اداره  امور مالیاتی  6

 41809-09919  14911666-661      14911919-661       پارکینگ شهرداری خیابان اجاللیه-کرمانشاه  کرمانشاه  98-60اداره  امور مالیاتی  7



8 
 ارزش افزوده

خ اد اره کل آموزش وپرورش نبش  9فرهنگیان فاز 

 968-960پ 9کوی فرهنگ 
      661-16986809_661-16986199 

 
0994914160 

 41809-09919  16916986-661         16986101-661       پارکینگ شهرداری خیابان اجاللیه-کرمانشاه  کرمانشاه  9869اداره  امور مالیاتی  9

 41809-09919  19999960-661       19999199-661       پارکینگ شهرداری خیابان اجاللیه -کرمانشاه  کرمانشاه  98-66اداره  امور مالیاتی  11

اداره امور مالیاتی شهرستان     11

 روانسر 
       40899006-661                     بلوار شهید مطهری -روانسر

 
09109-01961      

 0940914641  46199199-661 امام )ره( ابتدای خیابان کاشانیمیدان  اداره مالیاتی شهرستان صحنه 12

 0909110998  9-48914166-661 خیابان شهید حداد عادل –اسالم اباد غرب  9861 12

13 
98619 

اداره امور مالیاتی -خیابان امام)ره(-سرپل ذهاب

 شهرستان
661-49994191 

 
44199-09990 

14 
11 

سنقر، میدان سپاه، اداره امور مالیاتی شهرستان 

 سنقروکلیائی
66146499989-66146499986 

 
0989601991 

 49191-09699  6141999806 گیالنغرب خ دانش دانش آموز )باهنر( 98616 15

 کدپستی فکس تلفن آدرس نام اداره ردیف

 09169-90989  40999989 شهرستان جوانرود خیابان حمزه جنب کمیته امداد 98618 15

17 
 امور مالیاتی شهرستان داالهواداره 

کوچه جنب بانك  -خیابان ولی عصر -کرندغرب

 کشاورزی
661-41999941 

 
04908-09009 

 091910418  6140998666 پاوه خیابان امام محمد غزالی اداره امورمالیاتی پاوه 98614 18

19 
 اداره امور مالیاتی شهر هرسین

چهارراه خلیج فارس)دارایی  -هرسین بلوار سپاه

 اداره امور مالیاتی شهرستان هرسین –سابق( 
66148991919 -66148991919 

 
0919111694 

اداره امور مالیاتی شهرستان  21

 قصرشیرین
 49491696-661 خیابان عشایر جنب دادگستری -بلوار راه کربال

 0969001191-

0969001196 



21 
مالیاتی بخش بیستوناداره   

جنب اداره  –بخش بیستون  –شهرستان هرسین 

 مخابرات
6148669419 

 
0919999681 

خیابان امام)ره(-کنگاور اداره امور مالیاتی شهرستان کنگاور 22  6146991696  0949619049 

23 986669 

 

مجتمع  –شهر تازه آباد  –شهرستان ثالث باباجانی 

 طبقه دوم –اداری ثالث 
6140994449 

 
0999949888 

 


