
 آدرس و شماره تماس کلیه ادارات امور مالیاتی و ارزش افزوده شهر تهران

  

 الف( ادارات کل امور مالیاتی مرکز شهر تهران

  

 ساختمان اداره امور مالیاتی مرکزی شهر تهران 

 ۱۹۶۸۴۴۱۱۱کد پستی:  ۸۸۱۹۷۹۶۰تلفن:   ۶۰آدرس: خیابان ولی عصر، باالتر از بلوار میرداماد، خیابان سرو، شماره 

  

 ساختمان اداره امور مالیاتی ظهیر االسالم 

 ۱۱۴۷۹۴۳۴۱۳کد پستی:   ۷۷۶۲۱۲۱۷تلفن:   ۲۸۹آدرس: خیابان ظهیر االسالم، شماره 

  

 ساختمان اداره امور مالیاتی شیرودی 

 ۱۵۷۳۶۳۳۶۵۱کد پستی:   ۸۸۸۴۰۸۵۶تلفن:   ۹آدرس: خیابان مفتح، خیابان ورزنده، کوی سلماس، شماره 

  

 ساختمان اداره امور مالیاتی مفتح 

 ۱۵۷۶۶۴۷۳۱۳کد پستی:  ۲۵آدرس: خیابان مفتح شمالی، خیابان شهید نقدی )جنب پارکینگ همگانی مصلی امام خمینی( شماره 

  

 لیاتی بوشهرساختمان اداره امور ما 

 ۱۶۱۱۶۸۳۵۱۱کدپستی:  ۷۷۶۸۴۳۷۶تلفن:   ۲۵۷آدرس: خیابان دکتر شریعتی، خیابان خواجه نصیر طوسی، شماره 

  

 ساختمان اداره امور مالیاتی ایرانشهر 

 ۱۵۸۴۷۵۳۸۱۱کد پستی:   ۸۸۳۲۰۵۱۹  تلفن:  ۳۴شهید رضا ملکیان، شماره   آدرس: خیابان ایرانشهر، کوی

  

 ساختمان اداره امور مالیاتی شیخ هادی 

 ۱۱۳۹۷۳۳۳۱۶کد پستی:   ۶۶۷۰۲۳۴۵تلفن:  ۲۲۳آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان جمهوری، خیابان شیخ هادی، شماره 

  

 اداره کل مرکز تهران 

 ۱۶۸۹۶۱۴۶۳۱کد پستی:  ۸۸۳۸۱۵۰۰تلفن:   ۹۱آدرس: خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، نبش گلریز، شماره 

  

 ساختمان اداره امور مالیاتی سپند جنوبی 



 ۱۵۹۸۹۹۵۵۱۱کد پستی:   ۸۸۸۹۴۱۶۵تلفن:   ۱۴آدرس: خیابان سپهبد قرنی، خیابان سپند غربی، ساختمان جنوبی، شماره 

  

 ساختمان اداره امور مالیاتی سپند شمالی 

 ۱۵۹۸۸۱۷۳۱۱کد پستی:   ۸۸۸۹۴۱۶۲ن: تلف  ۳۵آدرس: خیابان سپهبد قرنی، خیابان سپند غربی، ساختمان شمالی، شماره 

  

 ساختمان اداره امور مالیاتی اشخاص حقوقی 

 ۱۵۸۵۳۶۹۳کد پستی:  ۸۸۵۴۱۳۸۱تلفن:  ۱۴آدرس: خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان دهم، شماره 

  

 هیات های حل اختالف مالیاتی 

 ۱۵۸۶۷۱۶۸۱۳کد پستی:  ۸۸۷۱۵۷۱۷تلفن:  ۲۶۹شماره   خیابان شهید مطهری، مقابل خیابان سنایی،  آدرس:

  

 ب( ادارات کل امور مالیاتی شمال شهر تهران

  

 اداره ارزش افزوده 

 ۱۵۱۴۷۴۷۴۱۱کد پستی:   ۸۸۷۵۰۴۷۵تلفن:   ۹آدرس: خیابان بخارست، کوی دهم، شماره 

  

 (ارث و اشخاص حقیقی اداره شهدای هفت تیر )جهت 

 ۱۹۱۱۱۶۱۸۵۱۸کد پستی:  ۲۲۲۷۶۷۸۷تلفن:  ۱۳۵شماره   آدرس: بلوار میرداماد، جنب مسجد الغدیر،

  

 (اداره کل شمال تهران )هیات های حل اختالف مالیاتی 

 ۱۹۱۱۷۹۳۵۷۸  کد پستی: ۲۲۹۲۲۲۷۰  تلفن:  ۱۵۳آدرس: بلوار میرداماد، روبروی بانک مرکزی، شماره 

  

  (اداره امور مالیاتی شهدای گمنام )اشخاص حقوقیساختمان 

 ۱۹۱۱۶۱۸۵۱۸کد پستی:   ۲۲۲۶۹۰۲۰تلفن:  ۱۵۱آدرس: بلوار میرداماد، روبروی بانک مرکزی، شماره 

  

 (ساختمان اداره امور مالیاتی هشتم شهریور )اشخاص حقیقی و وصول و اجرا مالیاتی 

 ۱۳۱۸۸۳۸۶۴۱کد پستی:  ۲۲۹۲۱۰۲۱تلفن:   ۴، شماره آدرس: بلوار میرداماد، خیابان نفت شمالی، کوی دوم

  

 پ( ادارات کل امور مالیاتی جنوب استان تهران



  

 ساختمان اداره امور مالیاتی بعثت مرکزی 

 ۱۱۸۸۷۱۹۴۶۱کد پستی:  ۵۵۳۳۷۰۲۲انه بخارایی، جنب مسجد قدس، تلفن: آدرس: اتوبان بعثت، پشت ترمینال جنوب، خیابان خز

  

 ساختمان اداره امور مالیاتی شکوفه 

 ۱۷۱۹۸۸۳۱۱۱  کد پستی: ۳۳۷۹۸۷۲۳تلفن:   ۶۳شکوفه، نبش خیابان سیرجان، شماره   آدرس: خیابان پیروزی، خیابان

  

 ساختمان اداره امور مالیاتی خط آهن 

 ۳۳۷۶۱۷۵۴تلفن:  ۱۴۱ه خط آهن، شماره پایین تر از پل سیمان، چهار را شهر ری، خیابان شهید غیوری، خیابان فداییان اسالم،   آدرس:

 ۱۷۵۷۸۱۵۷۶۶  کد پستی:

  

 ساختمان اداره امور مالیاتی نواب 

 ۱۳۳۱۹۶۴۳۹۴کد پستی:   ۵۵۴۳۱۲۳۴آدرس: بزرگراه نواب، نبش بریانک شرقی )چهار راه رضایی سابق( تلفن: 

  

 ۱ ساختمان اداره امور مالیاتی میدان نماز 

 ۳۷۶۷۱۹۴۱۳۶کد پستی:  ۳۶۶۵۲۴۹۴تلفن:  ۱، ساختمان شماره ۳۶ستان اول شرقی، شماره میدان نماز، خیابان نگار  آدرس:

  

 ۲ ساختمان اداره امور مالیاتی میدان نماز 

 ۱۸۴۶۶۸۴۵۶۶کد پستی:  ۳۶۶۵۲۴۹۴تلفن:  ۲خیابان نگارستان اول شرقی، ساختمان شماره  آدرس: میدان نماز،

  

 ت( ادارات امور مالیاتی شرق شهر تهران

  

 ساختمان اداره امور مالیاتی هروی 

 ۱۶۶۷۸۱۸۶۶۴کد پستی:  ۲۲۹۴۰۷۴۰تلفن:  ۱۰۰آدرس: شمس آباد، خیابان موسوی، میدان هروی، ضلع شمالی شرقی، شماره 

  

 ساختمان اداره امور مالیاتی جشنواره 

 ۷۷۳۲۸۴۶۱تلفن:   ۲۱  شراق، شمارهفرهنگسرای ا  خیابان نقدی، جنب  آدرس: خیابان فرجام: خیابان جشنواره، بلوار ناهیدی، نبش

 ۱۶۵۷۶۱۶۸۷۱کد پستی: 

  

 ساختمان اداره امور مالیاتی بالل جبشی  



 ۱۷۴۴۶۶۳۶۷۱کد پستی:  ۷۷۴۱۹۹۳۱تلفن:   ۳آدرس: خیابان تهران نو، نرسیده به پل خاقانی، نبش خیابان بالل جبشی، شماره 

  

 ساختمان اداره امور مالیاتی سبالن 

 ۱۶۴۱۶۸۱۶۸۱کد پستی:  ۷۷۵۸۳۳۳۱تلفن:  ۱آدرس: خیابان مدنی، چهار راه سبالن، کوی محمدیانی، شماره 

  

 اداره کل امور مالیاتی شرق تهران 

 ۱۶۷۶۹۱۳۱۷۱کد پستی:   ۷۷۸۹۳۳۷۱آدرس: میدان رسالت: اول خیابان نیروی دریایی، نبش خیابان کمند، تلفن: 

  

 مالیاتی جویبار ساختمان اداره امور 

کد پستی:   ۷۷۹۵۷۱۳۴تلفن:  ۲۶۹آدرس: نارمک، خیابان آیت، نرسیده به چهار راه تلفن خانه، نبش خیابان شهید چنگیز دالور، شماره 

۱۶۴۷۶۱۳۸۸۶ 

  

 ث( ادارات امور مالیاتی غرب تهران

  

 اداره کل مالیاتی غرب تهران 

کد پستی:   ۶۶۰۲۴۴۲۰تلفن:  ۶۹هوشیار، کوی مازیار، شماره   کترآدرس: خیابان آزادی، بعد از استان معین، خیابان د

۱۳۴۴۱۸۹۱۱۴۱ 

  

 ساختمان اداره امور مالیاتی سپهر 

کد پستی:  ۴۴۲۸۱۲۹۰آدرس: خیابان ستارخان، نرسیده به برق آلستوم، خیابان سپهر، برج سپهر، کوی شهید رحیمی اصل، تلفن: 

۱۴۵۴۸۱۷۳۳۶ 

  

  متروساختمان اداره امور مالیاتی 

 ۱۴۸۱۶۴۷۴۶۳کد پستی:   ۴۴۹۵۲۱۸۴تلفن:   ۴آدرس: جنب ایستگاه مترو صادقیه، شماره 

  

 ساختمان اداره امور مالیاتی درختی 

تلفن:  ۹بلوار درختی، آخرین کوی سمت چپ، جنب اتوبان آیت هللا هاشمی رفسنجانی، شماره   بلوار دادمان، غرب،   آدرس: شهرک

 ۱۹۸۱۶۱۶۹۸۱کد پستی:  ۲۲۳۶۴۳۸۳

  

 اداره کل امور مالیاتی شمیرانات استان تهران 

 ۱۵۱۷۹۷۴۴۷۱۱کدپستی:   /۸۸۱۹۲۸۲۱آدرس: میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان بیست و پنجم تلفن: 



  

 ج( ادارات وصول و اجرا

  

 اداره کل وصول و اجرا 

کد  ۸۸۷۷۱۴۳۷  تلفن: ۱ و کوی جهانتاب، شماره ۳۲آدرس: خیابان ولی عصر، جنب پارک ساعی، اول خیابان 

 ۱۵۱۶۷۱۵۳۱۵  پستی:

  

 ساختمان اداره امور مالیاتی وصول و اجرا نفت 

 ۱۹۱۸۹۷۳۵۴۱کد پستی:  ۲۲۹۲۱۰۲۲تلفن:  ۴آدرس: بلوار میرداماد، خیابان نفت شمالی، کوی دوم، شماره 

  

 ن اداره امور مالیاتی وصول و اجرا مطهریساختما 

، ساختمان اداره کل هیات های حل ۲۶۹روبروی خیابان سنایی، شماره   آدرس: خیابان مطهری، بعد از تقاطع میرزای شیرازی،

 ۱۵۸۶۷۱۷۷۱۱  کد پستی: ۸۸۱۰۷۴۵۱اختالف شهر تهران تلفن: 

  

 ۱ ساختمان اداره امور مالیاتی وصول و اجرا ارزش افزوده 

 ۶۶۹۳۹۳۶۲تلفن:  ۱۷آدرس: خیابان کارگر، خیابان آذربایجان، خیابان سلیمانیه جنوبی، شماره 

  

 ساختمان اداره امور مالیاتی وصول و اجرا ارزش افزده شهید دادمان 

 ۱۴۶۷۸۸۷۷۱۳کد پستی:  ۸۸۵۷۹۲۰۴تلفن:   ۸۶آدرس: شهرک غرب، ضلع جنوبی خیابان دادمان، شماره 

  

 ساختمان اداره امور مالیاتی وصول و اجرا ارزش افزوده مطهری 

 ۱۵۷۵۹۴۴۴۳۱کد پستی:  ۸۸۳۱۴۱۰۰تلفن:  ۱۷۰آدرس: مطهری، بعد از مفتح، ضلع جنوبی، نرسیده به سلیمان خاطر، شماره 

  

 ساختمان اداره امور مالیاتی وصول و اجرا ارزش افزوده ولیعصر 

 ۱۳۱۶۷۵۶۱۶۸  کد پستی:  ۶۶۳۸۷۱۴۴تلفن:   ۱۰۷۸ذربایجان، شماره آدرس: خیابان ولی عصر، نبش خیابان آ

 اداره وصول و اجرا مالیات تهران 

 ۸۸۵۱۴۳۳۳تلفن:  ۱۴آدرس: خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، کوی اشراقی، شماره 

  

 چ( ادارات مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران

  



 اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شرق تهران 

 ۱۶۷۶۹۱۳۱۷۱کد پستی:  ۷۷۵۸۷۱۷۵تلفن: A ، چهار راه سبالن، بلوک۱آدرس: خیابان شهید آیت هللا مدنی، کوی محمدیانی، شماره 

  

 اداره کل مالیات بر ارزش افزوده جنوب تهران 

 ۱۳۴۶۹۱۴۶۱۱کدپستی:  ۶۶۳۸۷۱۴۴تلفن:  آدرس: خیابان نواب، تقاطع خیابان امام خمینی، پشت ساختمان بانک شهر

  

 اداره کل مالیات بر ارزش افزده مرکز تهران 

 ۱۵۹۹۹۵۳۶۱۱کد پستی:  ۸۸۹۳۴۰۷۸محمدی، طبقه همکف تلفن:   کوی  آدرس: خیابان استاد نجات الهی، نبش

  

 اداره مالیات بر ارزش افزوده غرب تهران 

کد پستی:  ۴۴۴۸۵۱۰۸تلفن:  ۷۸آدرس: جنت آباد جنوبی، میدان چهار باغ، چهار باغ شرقی، نبش شانزده متری دوم جنوبی، شماره 

۱۴۶۵۷۵۴۴۶۱ 

  

 اداره کل امور مالیاتی ارزش افزوده استان تهران 

کد پستی:  ۸۸۲۰۶۰۴۰تلفن:   ۲۹آدرس: میدان ونک، چهار راه جهان کودک، خیابان نلسون ماندال، جنب بانک ملی، شماره 

۱۵۱۸۷۳۳۱۱۵ 

  

 ۲ اداره ارزش افزوده شماره 

 ۲۲۶۰۲۵۷۸خیابان شهید محمد دلیریف نبش کوچه افشین تلفن:   آدرس: خیابان ظفر، خیابان گوی آبادی،

  

 تی شرکت های استان تهرانح( حل اختالف مالیا

  

 اداره هیات های حل اختالف مالیاتی شرکت های استان تهران 

 ۷۶آدرس: خیابان ظفر، بعد از بانک پارسیان، شماره 

  

 آدرس و شماره تماس کلیه ادارات امور مالیاتی و ارزش افزوده شهرستانهای استان تهران

  

 اداره کل امور مالیاتی لواسانات 

 ۳۳۴۱۶۶۹۱۴۵کد پستی:  ۲۶۵۶۶۴۴۶تلفن:  آدرس: جاده کمربندی، روبروی مجموعه ورزشی شهدای لواسانات، خیابان پرواز

  



 اداره کل امور مالیاتی فشم 

 ۳۳۴۵۱۱۸۷۹۱کد پستی:  ۲۶۵۰۴۶۱۰تلفن:  ، ساختمان اداری۹۹۸آدرس: بلوار امام خمینی، روبروی بانک تجارت، شماره 

 ق استان تهراناداره امور مالیاتی شر

 ۳۹۷۳۱۳۹۱۱۱کد پستی:   ۷۶۵۱۳۸۰۰آدرس: رودهن، خیابان امام بوستان یازدهم، جنب شهرداری تلفن: 

  

 اداره امور مالیاتی بومهن 

 ۱۶۵۶۱۹۸۵۵۶کد پستی:   ۷۶۲۳۶۶۵۷آدرس: بومهن، خیابان محراب، جنب آتش نشانی تلفن: 

  

 اداره امور مالیاتی دماوند 

 ۳۹۷۱۸۱۵۱۵۱کد پستی:  ۷۶۳۲۷۷۷۷ان امام خمینی، کوی دارایی تلفن: آدرس: بلوار غربی، خیاب

  

 اداره امور مالیاتی پردیس 

 ۱۶۵۸۱۷۹۹۵۴کد پستی:   ۷۶۲۹۳۱۷۱، شهر جدید پردیس تلفن: ۴آدرس: فاز 

  

 اداره امور مالیاتی فیروزکوه 

 ۳۹۸۱۶۴۵۸۶۳ستی: کد پ/  ۷۶۴۰۳۷۵۹آدرس: خیابان پاسداران، خیابان پلیس جنب نیروی انتظامی تلفن: 

  

 اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

 ۱۸۴۳۷۱۳۸۳۱کد پستی: /  ۵۵۹۶۲۹۹۲آدرس: شهر ری، نرسیده به میدان شهرداری، انتهای کوه رفاه تلفن: 

  

 اداره امور مالیاتی شهرستان پاکدشت 

 ۳۳۹۱۴۳۳۴۹۷کد پستی:  ۳۶۰۱۷۶۱۰آدرس: مجتمع ادارات، روبروی اداره ثبت و اسناد تلفن: 

  

 اداره امور مالیاتی قرچک 

 ۳۳۷۱۸۱۳۳۴۴کد پستی:   ۳۶۱۲۲۵۵۸تلفن:   آدرس: میدان کالنتری، بلوار دانشگاه پیام نور، جنب کمیته امداد

  

 اداره امور مالیاتی اسالمشهر 

 ۳۳۱۴۹۴۴۶۸۸کد پستی:   ۵۶۱۲۶۶۵۵تلفن:   ، جنب اداره گازآدرس: خیابان نواب صفوی

  



 اداره امور مالیاتی ورامین 

 ۳۳۸۱۷۱۳۱۵۷کد پستی:  ۳۶۲۴۴۰۵۹تلفن:   آدرس: خیابان شهید بهشتی، مجتمع ادارات جنب بانک ملی

  

 اداره امور مالیاتی پیشوا 

 ۳۳۸۱۷۱۳۱۵۷کد پستی:  ۳۶۷۲۳۱۹۱آدرس: خیابان امام خمینی، خیابان کارگر، جنب تربیت معلم تلفن: 

  

 اداره امور مالیاتی چهار دانگه 

کد   ۵۵۲۶۵۲۵۲تلفن:  ۲۰آدرس: چهار دانگه، جاده ساوه، انتهای شهرک مطهری، خیابان شهید جان زمینی، انتهای خیابان شماره 

 ۳۳۱۹۹۴۸۸۵۳پستی: 

  

 اداره امور مالیاتی حسن آباد فشافویه 

 ۱۸۳۵۱۱۸۴۱۶آدرس: حسن آباد، فشافویه، کنارگذر، جنب آتش نشانی، کد پستی: 

  

 اداره امور مالیاتی غرب استان تهران 

 ۳۳۵۱۷۹۳۵۵۷کدپستی:   ۶۵۲۲۵۰۵۲آدرس: شهریار، شهرک اداری اندیشه، جنب دادگستری تلفن: 

  

 اداره امور مالیاتی رباط کریم 

 ۳۷۶۱۹۵۳۵۵۸کد پستی:  ۵۶۴۲۱۳۹۰تلفن:  آدرس: خیابان امام خمینی، خیابان شورا 

  

 اداره امور مالیاتی شهرقدس 

 ۳۷۵۴۱۱۳۳۱۷کد پستی:  ۴۶۸۰۳۰۹۹آدرس: خیابان شهر قدس، ابتدای خیابان چمن، تلفن: 

  

 اداره امور مالیاتی شهرستان بهارستان 

 ۳۷۵۹۱۵۱۱۹۳ستی: کد پ/  ۵۶۳۱۲۵۵۱آدرس: بهارستان، خیابان اصلی، گلستان فلکه دوم جنب دادگستری تلفن: 

  

 اداره امور مالیاتی مالرد 

 ۳۱۷۶۱۷۷۶۵۳کدپستی:  ۶۵۱۴۰۲۹۸آدرس: مالرد، مارلیک، خیابان دکتر حسابی، بلوار آرش، جنب پارک تلفن: 

  

 


