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 اقتصادیشمارۀ نام ثبتپیشدرخواست 

 

بررای  نام و دریافت کد رهگیری و شمارۀ اقتصادیخواهشمند است درخصوص ثبت
جانب.................................................................................. این ارسال اظهارنامۀ مالیاتی

اشتغال............................................. پروانه  .... و شمارۀ...............با کد عضویت............
 براساس اطالعات زیر اقدام گردد. رشتۀ....................................

 

 .................................... ................................... کدپسررتی.......................ملرری شررمارۀ
 .......................................... ...............................................................................به نشانی

 

 ............ ..................مالیاتی کالسۀ پروندۀ ۀشمار ..........................مالیاتی واحد کدبا 
 

 3گروه          2گروه        1گروه مشمول 
 

 ............................شماره تلفن ثابت............
 .............................ی دریافت پیامک(......ا)الزامی بر شماره تلفن همراه

 

کننده است. خواهشمند است اطالعات را کامل، دقیق و مسئولیت صحت اطالعات برعهدۀ درخواست
 1400م/E(/14000317) .وجود نیایدنام شما مشکلی بهل نمایید تا در ثبتخوانا تکمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امضا و مهر پروانه اشتغال
 تاریخ
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نام ثبتپیشمدارک ضروری برای  

 شمارۀ اقتصادی
بار به تکمیل اظهارنامۀ مالیاتی اقدام )برای افرادی که امسال برای نخستین

 نام ناقص دارند(ثبتکنند یا پیشمی

 . کارت ملی1
 . شناسنامه2
 . پروانه اشتغال3
 تأییدیکۀ کدپسکتی . تلفن، کدپستی و نشانی دقیق محل سککننت 4

 ت از دفاتر پیشخنان یا پست(دریاف)قابل
 کار . تلفن، کدپستی و نشانی دقیق محل5
 کد واحد مالیاتی. 6
 شمارۀ کالسۀ پروندۀ مالیاتی. 7
 ها به نام شرکت()برای شرکتفرد  شماره حساب بانکی به نام. 8
دریافت از سایت سازمان )قابلنام شمارۀ اقتصادی ثبتپیش. فرم درخناست 9

 ( www.fceo.irبه نشانی 

 . مُهر پروانه اشتغال10
  www.esys.fceo.irاز سایت سازمان به نشانی  ننبتدریافت . 11

(14000317/)E/1400م 

http://www.fceo.ir)؛
http://www.esys.fceo.ir/


 3 

 
 اقتصادیشمارۀ نام ثبتپیشنام یا تکمیل اصالح ثبتدرخواست 

 

و دریافت کد رهگیری و شمارۀ  نامثبتاصالح و تکمیل خواهشمند است درخصوص 
........................................................  جانباین ارسال اظهارنامۀ مالیاتیبرای  اقتصادی

اشتغال............................................. پروانه  ................ و شمارۀ...با کد عضویت...........
 براساس اطالعات زیر اقدام گردد. رشتۀ....................................

 

 ........... ............................................................ کدپسممتی.......................ملممی شمممارۀ
 .......................................... ...............................................................................به نشانی

 

............ ..................مالیاتی کالسۀ پروندۀ ۀشمار ..........................مالیاتی واحد کدبا 
 ..... ............................................................ شمارۀ اقتصادینام ثبتکد رهگیری پیش

 

 3گروه          2گروه        1گروه مشمول 
 

 ............................شماره تلفن ثابت............
 .............................ی دریافت پیامک(......ا)الزامی بر شماره تلفن همراه

 

کننده است. خواهشمند است اطالعات را کامل، دقیق و مسئولیت صحت اطالعات برعهدۀ درخواست
 1400م/E(/14000317) .وجود نیایدنام شما مشکلی بهخوانا تکمیل نمایید تا در ثبت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امضا و مهر پروانه اشتغال
 تاریخ
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نام یا تکمیل اصالح ثبتمدارک ضروری برای  

 نام شمارۀ اقتصادیثبتپیش
بار به تکمیل اظهارنامۀ مالیاتی برای افرادی که امسال برای نخستین)

 نام ناقص دارند(ثبتکنند یا پیشاقدام می
 
 . کپی کارت ملی1
 . کپی شناسنامه2
 . کپی پروانه اشتغال3
تأییدیقۀ کدپسقتی  حقل سقکتنت . تلفن، کدپستی و نشانی دقیق  م4

 دریافت از دفاتر پیشختان یا پست()قابل
 کار . تلفن، کدپستی و نشانی دقی  محل5

 کد واحد مالیاتی. 6

 شمارۀ کالسۀ پروندۀ مالیاتی. 7

 ها به نام شرکت()برای شرکتفرد  شماره حساب بانکی به نام. 8
نقام شقمار  ثبتپیشنقام یقا تکمیقل اصقح  ثبت. فرم درختاسقت 9

 ( www.fceo.irدریافت از سایت سازمان به نشانی )قابلاقتصادی 
 . مُهر پروانه اشتغال10
  www.esys.fceo.irاز سایت سازمان به نشانی  نتبتدریافت . 11

(14000317/)E/1400م 

http://www.fceo.ir)؛
http://www.esys.fceo.ir/
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 1399کارکرد سال  و ارسال اظهارنامۀ مالیاتی درخواست ثبت

........ ......................جانا...........این خواهشمند است درخصوص ثبت و ارسال اظهارنامۀ مالیاای 
 ....................... رشاااۀ.............................اشااالال.پرواناا   ........ و شاامار ....بااا  ااد ت.ااویت......

 براساس اطالتات زیر اقدام گردد.
 .................................... ...................................  دپسا .......................مل  شمار 

 ........................ .................................................................................................ب  نشان 
 ..................................مالیاتی کالسۀ پروندۀ ۀشمار .............................مالیاتی واحد کدبا 

 ................................نام کاربری ثبت نام الکترونیکی

   ..........................................روف  وچک و بزرگ(ح)با لحاظ  الکترونیکی نام کلمه عبور ثبت 
 ..... .............................................................. شمارۀ اقتصادینام ثبتکد رهگیری پیش

 3 گروه              2گروه              1 گروهمشمول 
 

 هزینه )ریال(                 درآمد )ریال(                   موضوع    

   نظارت

   طراح 

   اجرا

   دیگر

   مجموع
 

 ........................الکترونیکی..... ۀنام سامانثبتشده در پیششماره حساب ثبت
براساا  پرینات بانا      دارائی اعالم شده است ۀادار ۀدر سامان اطالعات مالی مربوط به شماره حسابی که قبالً

 30/12/1399تا  1/1/1399مربوط از تاریخ
 99 جمع مانده در پایان سال )+( جمع بستانکار (-) جمع بدهکار موجودی اول دوره

    
 ...............................شماره یلفن ثابت............

 .................................ی دریافت پیامک(......ا)الزام  بر شماره یلفن همراه
 ننده است. خواهشمند است اطالتاات را  اما د دقیا  و خواناا ی میا  اطالتات برتهد  درخواست مسئولیت صحت
 1400م/E(/14000317) .وجود نیایدنام شما مش ل  ب نمایید یا در ثبت

 

 

 ام.ا و مهر پروان  اشالال
 یاریخ
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ثبت و ارسال مدارک ضروری برای  

 1399اظهارنامۀ مالیاتی کارکرد سال 
 

 ؛سال قبلاظهارنامۀ مالیاتی کپی  .1
ساایت هاهردارش هایراز با   دریافت ازقابل) 1399 سالپرینت کارکرد . 2

 ؛(esup.shiraz.irنشانی 

ثبت و ارسال اظهارنامۀ مالیاتی کاارکرد درخواست  فرم. 3
  ؛(www.fceo.irسایت سازمان ب  نشانی  ت ازدریافقابل) 1399سال 

 ؛. مُهر پروان  اهتغال4
 ؛www.fceo.irسایت سازمان ب  نشانی  از نوبتدریافت . 5
 ۀادار ۀاماندر سب  حساب بانکی که قببالا  اطالعات مالی از. 6

 1/1/1399 از تاریخ) 1399 مربوط به سال تدارایی اعالم شده اس

 ؛(30/12/1399تا 

ب  اطالعات مربوط) . درصورتیک  دفتر محل کار هخصی نیست7

 .)همراه داهت  باهیدرا ب نام  اجاره
(14000317/)E/1400م 

http://www.fceo.ir)؛

