
اداره کل امور مالیاتی شهر تهران

کدپستیفکستلفنآدرسساختماناداره کل ردیف

ساختمان مرکزي خ ولی عصر باالتر از بلوار میرداماد خ سرو پ06 
9106144999

1

مرکز

961990999999949141491خیابان ظهیراالسالم پالک ظهیراالسالم

666466809891011089-16خیابان مفتح ، خیابان ورزنده، کوچه سلماسی پالکشیرودی)امجدیه(2

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

 98مصلی(پ

9890049191

989990641909099061899خیابان دکتر شریعتی خ خواجه نصیر طوسی پالک بوشهر4

14ایرانشهر کوچه شهید  رضا ملكیان پالک خیابان ایرانشهر 5
66196891

66196891

9864981699

991009691489911911190خ ولیعصر،خ جمهوری، خیابان شیخ هادی ،پ شیخ هادی6

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

تلفنخانه: 

8-66169866

مستقیم:

1-66169409

661698969061094019

666149089816118899-946خیابان سپهبد قرنی،خ سپند غربی ساختمان جنوبی پالکسپند جنوبی8

666149099816699199-184خیابان سپهبد قرنی،خ سپند غربی ساختمان شمالی پالکسپند شمالی9

66849169986861011-941فراهانی،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

1669864959894949499خیابان بخارست کوچه دهم پالکبخارست (ارزش افزوده)

شهداي هفت  تیر(ارث، 13
اشخاص حقیقى و...)

99990969بلوار میرداماد جنب مسجد الغدیر پالك 135 
26709700

9199096896

88197960-4



9199911896

15

شمال

16

17

جنوب

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

 قدس

 تلفنخانه: 

9-88119699 

و  88966916مستقیم: 
88966691

881196019966991409

119169919991661999-014خ پیروزی خ  شكوفه نبش خیابان سیرجان پ شكوفه18

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

9100894141909914910ساختمان شماره  10میدان نماز خ نگارستان اول شرقی، پ9میدان نماز 21
9100894149640064800میدان نماز خ نگارستان اول شرقی، ساختمان شماره 9میدان نماز 22
23

شرق

966991469469009696004آباد،خ  موسوی،میدان هروی،ضلع شمال شرقی،پ  شمسهروی
24

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

 99اشراق،پ 
99196409

9089090699

994911199944001099-11خ تهران نو،نرسیده به پل خاقانی، نبش خیابان بالل حبشی پالکبالل حبشی25
26

998611199049069069-46 9خیابان مدنی، چهارراه سبالن،کوچه محمدیانی، پالک سبالن

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

تلفنخانه:

6-99611199

999169199090191999

 اداره کل شمال   
 تهران( هیات هاى حل
اختالف مالیاتى و ...ن

85-22922270بلوار میرداماد- روبروى بانک مرکزى- پالك 153
22922306

22922306

بلوار میرداماد- روبروى بانک مرکزى- پالك 151(شهداى گمنام( اشخاص حقوقى
22269020
22269482222694821911618518

 شهداى هشتم شهریور(اشخاص
23229210051318838641-22921021بلوار میرداماد- خیابان نفت شمالى- کوچه دوم- پالك 4(حقیقى، وصول و اجرا



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

0064994991449619949

31
 سپهر

خیابان ستارخان نرسیده به برق آلستوم خیابان سپهر برج سپهر 

 کوچه شهید رحیمی اصل
1-44969916 

 9484699110

4441899649469049401جنب ایستگاه مترو صادقیه پالک مترو31
32

 درختی
بلوار دادمان بلوار درختی آخرین کوچه سمت چپشهرک قدس 

 1پالک
99104161

9169090169

33

وصول و 

اجرا

 اداره کل وصول و اجراء 
،کوچه جهانتاب19خیابان ولیعصر جنب پارک ساعی ،اول خ 

 9پالک

66999419تلفنخانه: 

و  66006906مستقیم:

66969691

66099691

66999606

9890998198

991996999196191849-41بلوار میرداماد،خ نفت شمالی،ک دوم،پالک اجراء نفتوصول و 34
35

 مطهری
شیرازی)وزراء(،روبروی خخ 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 



106990961119411419مجتمع ادارات روبروی اداره ثبت و اسناد پاکدشت 14
109998861199691144میدان کالنتری بلوار دانشگاه پیام نور جنب کمیته امداد قرچك 15
809900881194144066خیابان نواب صفوی جنب اداره گاز اسالم شهر 16
109446811199691144خیابان شهید بهشتی مجتمع ادارات جنب بانك ملی ورامین 17
109919191169991989خیابان امام خمینی خیابان کارگر جنب تربیت معلم پیشوا 18
19

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

 96پالک انتهای خیابان 

889089891191146681

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

 استان تهران
 شهریار شهرک اداری اندیشه  جنب دادگستری 

داخلی  08998901 08998689

 918و  914

1189911889

804991161909181886خیابان امام خمینی خیابان شورا رباط کریم 22
406616111984991199شهر قدس ابتدای خیابان چمن شهر قدس 23
801998891981989911خیابان اصلی گلستان فلكه دوم جنب دادگستری بهارستان 24
089469161990999081مالرد  مارلیك  خیابان دکتر حسابی بلوار آرش جنب پارک مالرد 25




