
 

 "فارس استانساختمان قابل توجه اعضاي محترم داراي پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی " 

 1399ق.م.م براي عملکرد سال مالی 100تبصره ماده  نحوه تکمیل فرم  هنمايرا

 صــفحه وارد را تایــپ نماییــد و tax.gov.ir آدرس   باشــید مــی 100 مــاده تبصــره مزایــاي انتخــاب بــه در صــورتی کــه مایــل
  شوید. مالیاتی الکترونیک عملیات خدمتمیز

 
 

 :پس از انتخاب گزینه اظهار نامه عملکرد اشخاص حقیقی 



 .دکمه ورود به سامانه را بزنیداشخاص حقیقی نام کاربري و رمز عبور خود را وارد کنید و ونیکی در سامانه اظهارنامه الکتر

 
بایسـتی در قسـمت پـیش  ،اطالعات هویتی شما از سایت پیش ثبت نام منتقـل شـده اسـت در صـورت تغییـر یـا ایـراد در هـر کـدام

  .انجام دهیدرا ثبت نام اصالحات الزم 

 
 

  .اظهارنامه خود را پر نماییدپس ار فشردن دکمه ثبت اظهارنامه وارد صفحه اي می شوید که الزم است مشخصات 



سال 
 13 99عملکرد را 

 ،سایرنوع فعالیت را 

 ،( اکثر مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی مشمول گروه سوم می باشند ) گروه سومگروه را مشمول 

 ، خیرآیا شریک دارید را 

  بله راهستید  100متقاضی تبصره ماده و 

 .نمایید می انتخاب

 سـامانه  بـه  ابتـدا  اسـت  الزم گرامـی  ديمـؤ  " داد را خطـاپیـام ایـن  شـما بـه کـه صورتی در ییدتأ از پس
 در اینتاکـد  اسـاس  بـر  را خـود  شـغلی  واحـد  بـه  مربـوط  هـاي  فعالیت تمام و مراجعه نام ثبت

 پـیش قسـمت در و برگشـته اصـلی سـایت بـه هسـتید موظـف "نماییـد  تکمیـل  الکترونیک نام ثبت سامانه
یـد بـه مرحلـه بعـد ه اکـه قـبال اینتاکـد خـود را تصـحیح نمـود در صـورتی نماییـد تصـحیح را خـود اطالعـات نـام ثبت

 خواهید رفت .

 دقت کنید الزم است هر صفحه را پس از تکمیل ذخیره نمایید . .در اینجا وارد فضاي جداول اظهار نامه خواهید شد



 
اسـت . صـحت آن را  شـده، ایـن اطالعـات از سـایت پـیش ثبـت نـام بارگـذاري  اسـتدر این صـفحه کـه اطالعـات هـویتی شـما 

 .بررسی نموده و موارد ستاره دار را در صورت عدم تکمیل پر بفرمایید

 
 

 



  : در رابطه با اطالعات مالی

بلــی امکــان هــاي مســتقیم بــه غیــر از گزینــه  انون مالیــاتقــ  190در قســمت تســلیم درخواســت بخشــودگی جــرائم مفــاد مــاده  
 .را انتخاب کنید بلهگزینه  است الزم ، انتخاب دیگري نیست و با توجه به ستاره دار بودن این آیتم

ــا  ــه فروشــگاهی پرســشدر رابطــه ب ــروش پایان ــت و اســتفاده از صــندوق ف ــا مشــمول فراخــوان ثب ــه آی ــرد  دوم ک       1399در عملک
 .ند امهندسین عضو حقیقی سازمان نظام مهندسی تا کنون فراخوان  نشده  خواهد بود زیرا خیر؟ پاسخ  بوده اید

 . فیلد مربوط به بهاي موجودي پایان دوره را صفر درج نمایید

 یک اعالم می شود .به طور اتوماتاین مبلغ  و ابل تغییر نیستق  98تشخیصی عملکرد  مالیات قطعی/ میزان 

ــات مقطــوع ســال  ــغ مالی ــه  1399مبل ــورخ  511/1400/200بخشــنامه مطــابق ک ــده اســت 17/3/1400م ــردد ،  آم بایســتی وارد گ
 :شما  1398که مالیات سال  یعنی در صورتی

 ریال باشد بدون تغییر 000,000,30تا مبلغ 

 در صد افزایش 4ریال با  000,000,60ریال تا مبلغ   001,000,30از مبلغ 

 در صد افزایش 8یال با ر 000,000,120ریال تا مبلغ   001,000,60از مبلغ 

 .گردد در فیلد مربوطه درج در صد افزایش نسبت به سال قبل  12ریال به باال با  001,000,120از مبلغ 

 یادتان باشد که حتما پس از تکمیل اطالعات صفحه را ذخیره نمایید.

کلیـد  تغییـر نیسـت .و قابـل  صفحه بعـد مشخصـات محـل و نـوع فعالیـت شماسـت کـه از سـامانه ثبـت نـام بارگـذاري مـی شـود
 .به صفحه بعد منتقل می شوید ذخیره و ادامه را زده و

 



 .صفحه بعد اطالعات فروش است که با زدن دکمه افزودن قادر به تکمیل این صفحه هستید

 
 را بایستی اعالم کنید. (فروش ) و میزان درآمدتانجا دوباره اینتا کد فعالیت در این 

 

 



از منــابع مختلــف  شــغلی  1399کــاال و خــدمات،  ناخــالص درآمــدهاي کســب شــده طــی ســال درقســمت فــروش 
ــاده ــال 27شــامل طراحــی ،نظارت،اجرا،کارشناســی م ــدون اعم ــوارد مشــابه را ب ،کارشناســی رســمی دادگســتري و م

 و سپس کلید ذخیره را فشار دهید. هیچ ضریبی درج فرمایید

 : نکته مهم

عــدم اعــالم صــحیح ، بخشــنامه فــوق الــذکر ســازمان امــور مالیــاتی طبــق کیــد تأ بـر اســاس 
جریمـه غیـر    رصـد د 30کتمان تلقی و عـالوه بـر مطالبـه  اصـل مالیـات مشـمول        میزان درآمد ،

 قابل بخشش خواهد شد.

 . .نمایید قسط می توانید مبلغ مالیات خود را تقسیط و پرداخت 5داکثر در حصفحه بعد صفحه تقسیط مبلغ مالیات است که 

پــس از بررســی مجــدد و  از اظهارنامــه خــود تهیــه نمــوده وصــفحه تاییــد نهــایی اســت کــه حتمــا ابتــدا یــک پرینــت  ، پــس از آن
ــات  ــحت اطالع ــان از ص ــه تأاطمین ــبت ب ــد .، نس ــدام فرمایی ــایی اق ــد نه ــس از  یی ــدپ ــایی تأیی ــما  ، نه ــراي ش ــري ب ــد رهگی            ک

 . شودصادر می 

  


