دانستنیهای مالیاتی

دستاوردهای تحققیافته طرح جامغ مالیاتی (بخش دوم)

سامانه ثبتنام الکترونیکی در نظام مالیاتی
ثٌ ٝضاسش سسب٘ٔ ٝبِیبتی ایشاٖ ،عشح جبٔغ ٔبِیبتی ثٝػٛٙاٖ عشح تحٕٝٞ َٛجب٘ج٘ ٝظبْ ٔبِیبتی وطٛس و ٝثبٞذف
ػذاِت ٔحٛسی ٔ ٚؤدی ٔذاسی دس حبَ اجشایی ضذٖ است تبو ٖٛٙدستبٚسدٞبی ثسیبسی داضت ٝو ٝایجبد ثب٘ه
اعالػبت ٔٛدیبٖ  ٚتٛسؼ ٝخذٔبت اِىتش٘ٚیىی سبصٔبٖ أٛس ٔبِیبتی وطٛس اصجّٕ ٝآٖٞب است .اسائ ٝخذٔبت ٔغّٛة
ٔبِیبتی ث٘ ٝحٛی وٛٔ ٝدیبٖ ٔحتشْ ثذ ٖٚتشن ٔٙضَ یب ٔحُ وستٚوبس خٛد  ٚدس وٕتشیٗ صٔبٖ ٕٔىٗ ثتٛا٘ٙذ
تىبِیف لب٘٘ٛی خٛد سا اص عشیك پٛستبَ ایٙتش٘تی  ٚیب ثباستفبد ٜاص خذٔبت پیطخٛاٖٞبی دِٚت  ٚثذٔ ٖٚشاجؼ ٝثٝ
اداسات أٛس ٔبِیبتی ث ٝا٘جبْ ثشسب٘ٙذٕٛٞ ،اس ٜجض ٚاٞذاف ٘ظبْ ٔبِیبتی ثٛد وٓٞ ٝاو ٖٛٙثخصٞبی ػٕذٜای اص آٖ
ٔحمك ضذ ٜاست ٛٔ ٚدیبٖ ٔحتشْ دس ساثغ ٝثب ثجت٘بْ  ٚتطىیُ پش٘ٚذ ،ٜاسائ ٝاظٟبس٘بٔ ٝدس ٔٙبثغ ٔبِیبتی ٔختّف،
پشداخت ٔبِیبت ،اسائ ٝغٛست ٔؼبٔالت فػّی ،اسائ ٝفٟشستٞبی ٔبِیبت حمٛق  ... ٚاص ایٗ خذٔت ثشخٛسداس ٞستٙذ.
آٌبٞی اص خذٔبت اِىتش٘ٚیىی ٔبِیبتی ٕٞ ٚچٙیٗ ٘ح ٜٛغحیح استفبد ٜاص آٖٞب سجت تسشیغ  ٚتسٟیُ أٛس ٔبِیبتی
ٔٛدیبٖ ٔیضٛد .ثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛس اص ایٗ پس دس ٔجٕٛػ ٝدا٘ستٙیٞبی ٔبِیبتی ،سإٙٞبی استفبد ٜاص وّی ٝخذٔبت
اِىتش٘ٚیىی سبصٔبٖ أٛس ٔبِیبتی وطٛس ٘ ٚىبتی وٛٔ ٝدیبٖ ثبیذ ٘سجت ث ٝآٖ آٌبٞی داضت ٝثبضٙذ ،دس اختیبس ٔٛدیبٖ
ٔحتشْ ٔبِیبتی لشاس خٛاٞذ ٌشفت.
دس ایٗ ضٕبس٘ ٜح« ٜٛثجت ٘بْ اِىتش٘ٚیىی دس ٘ظبْ ٔبِیبتی» ثشای خٛا٘ٙذٌبٖ تطشیح خٛاٞذضذ .اضخبظ حمیمی،
حمٛلی  ٚتطىُٞبی لب٘٘ٛی ٔیتٛا٘ٙذ ثب ثجت ٘بْ دس سبٔب٘ ٝػّٕیبت اِىتش٘ٚیىی سبصٔبٖ أٛس ٔبِیبتی وطٛس ث٘ ٝطب٘ی
 WWW.TAX.gov.irاص تسٟیالت اِىتش٘ٚیىی ٘ظشی دستشسی ث٘ ٝسخ ٝاِىتش٘ٚیىی پش٘ٚذٔ ٜبِیبتی ،ثشخٛسداسی
اص أضبء اِىتش٘ٚیىی دس فشآیٙذٞبی ٔبِیبتی ،پشداخت اِىتش٘ٚیىی  ٚتسّیٓ اِىتش٘ٚیىی اظٟبس٘بٔٔ ٝبِیبتی استفبدٜ
ٕ٘بیٙذ.
دس ادأ ٝایٗ ٘ٛضتبس دسخػٛظ چٍٍ٘ٛی ثجت ٘بْ اِىتش٘ٚیىی دس ٘ظبْ ٔبِیبتی ث ٝتفػیُ تٛضیح خٛاٞیٓداد.
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راهنمای ثبت نام الکترونیکی در نظام مالیاتی
خالصه فراینذ ثبت نام الکترونیک

 -1پیص ثجت٘بْ اِىتش٘ٚیه٘ :مغٝ
ضشٚع فشایٙذ ثجت ٘بْ اِىتش٘ٚیه
جٟت دسیبفت ضٕبس ٜالتػبدی ٔشحّٝ
پیص ثجت ٘بْ ٔیثبضذ .دس ایٗ ٔشحّٝ
اعالػبت پبیٝای اص ضٕب دسیبفت
ٔیضٛد .ضٕبس ٜتّفٗ ٕٞشا ٜضٕب تأییذ
ضذ ٚ ٜالصْ است ضٕب تأییذی ٝپستی
ٔشتجظ ثب وذ پستی ٔحُ فؼبِیت سا دس
سیستٓ ثبسٌضاسی ٕ٘بییذ .دس ٟ٘بیت
پس اص تىٕیُ اعالػبت دسخٛاستی  ٚفطشدٖ وّیذ تأییذ ٟ٘بیی ٚاسد ٔشحّ ٝثؼذی خٛاٞیذ ضذ .چٙب٘چ ٝتب ٞفت سٚص
اعالػبت خٛد سا تأییذ ٕ٘ٙبییذ پش٘ٚذ ٜایجبد ضذ ٜث ٝغٛست خٛدوبس حزف خٛاٞذ ضذ.
 -2غحت سٙجی اعالػبت :دس ایٗ ٔشحّ ٝثخطی اص اعالػبت ثجت ضذ ٜضٕب دس ٔشحّ ٝپیص ثجت ٘بْ اص ٔٙبثغ ٔختّف
سبصٔب٘ی استؼالْ  ٚثشسسی ضذ ٚ ٜغحت آٖ ٔٛسد آصٔ ٖٛلشاس خٛاٞذ ٌشفت .چٙب٘چ ٝثٞ ٝش دِیُ دس اعالػبت
ٔغبیشتی یبفت ضٛدٛٔ ،ضٛع ثب پیبٔه ث ٝضٕب اعالػبت داد ٜضذ ٚ ٜضٕب ٔجذد ثبیذ ٚاسد سبٔب٘ ٝپیص ثجت ضذٚ ٜ
ٔشحّ ٝیه سا تىشاس ٕ٘بییذ.
 -3تِٛیذ  ٚاسسبَ اعالػبت وبسثشی :چٙب٘چ ٝاعالػبت اِٚی ٝپیص ثجت ٘بْ ضٕب ٔٛسد تأییذ سبصٔبٖ لشاس ٌیشد ثشای
ضٕب یه ٘بْ وبسثشی  ٚوّٕ ٝػجٛس ایجبد خٛاٞذ ضذ .ایٗ اعالػبت ث ٝغٛست پیبٔه سٚی ضٕبس ٜتّفٗ ٕٞشا ٜثجتی
ض ٕب اسسبَ خٛاٞذ ضذ .ثبیذ دلت داضت اعالػبت وبسثشی ٔحشٔب٘ ٝثٛدٔ ٚ ٜسئِٛیت سٛء استفبد ٜاص آٖ ثشػٟذ ٜضٕب
خٛاٞذ ثٛد.
 -4ثجت ٘بْ اِىتش٘ٚیه :پس اص دسیبفت اعالػبت وبسثشی ضٕب ثبیذ ٚاسد سبٔب٘ ٝثجت ٘بْ ضٛیذ .پس اص ٚسٚد ثبیذ
اعالػبت تىٕیّی دس خػٛظ ثٍٙب ٜالتػبدی خٛد سا دس فشْٞبی ایٗ سبٔب٘ ٝتىٕیُ ٕ٘بییذٕٞ .چٙیٗ ٔیتٛا٘یذ
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اعالػبت پبی ٝو ٝدس ٔشحّ ٝثجت ٘بْ ثجت وشدٜایذ ٚیشایص ٕ٘بییذ .دس ٟ٘بیت پس اص تىٕیُ  ٕٝٞاعالػبت خٛاستٝ
ضذ ٜوّیذ تأییذ ٟ٘بیی سا فطبس دٞیذ.
 -5اػتجبسسٙجی ستبدی ٔ ٚیذا٘ی اعالػبت  ٚسسیذٖ ثٔ ٝشحّٟ٘ ٝبیی  :45دس ایٗ ٔشحّ ٝتٕبٔی اعالػبت ضٕب دس
ٔشحّ ٝثجت ٘بْ دس ٚاحذٞبی ستبدی ٚ ٚاحذٞبی ٔیذا٘ی ٕٞ ٚچٙیٗ پش٘ٚذ ٜفیضیىی ٔبِیبتی ضٕب دس حٛص ٜثشسسی ضذٜ
 ٚدس غٛست ٚجٛد ٔغبیشت پیبٔىی جٟت اغالح اضىبالت ث ٝضٕب اسسبَ خٛاٞذ ضذ .دس ٟ٘بیت چٙب٘چ ٝاعالػبت
ثجت ٘بْ ضٕب ٔٛسد تأییذ سبصٔبٖ لشاس ٌیشد ضٕب ثٔ ٝشحّٟ٘ ٝبیی  45سسیذ ٚ ٜأىبٖ اسسبَ اظٟبس٘بٔ ٝاِىتش٘ٚیه ٚ
ٕٞچٙیٗ استفبد ٜاص سبیش خذٔبت سبصٔبٖ سا خٛاٞیذ داضت.

نکات ههن قبل از شروع فراینذ ثبت نام الکترونیک

• ثجت ٘بْ اِىتش٘ٚیه  ٚدس ٟ٘بیت تخػیع ضٕبس ٜالتػبدی اص عشف سبصٔبٖ أٛس ٔبِیبتی وبٔالً سایٍبٖ غٛست
ٔیپزیشد ٞ ٚشٌ ٝ٘ٛدسخٛاست ٚج ٜٛث ٝػٛٙاٖ ایٗ سبصٔبٖ اص ایٗ ثبثت غیش لب٘٘ٛی است.
• اضخبظ حمٛلی  ٚغبحجبٖ ٔطبغُ ٔٛضٛع لب٘ٔ ٖٛبِیبتٞبی ٔستمیٓ  ٚ$وّی ٝاغالحیٞٝبی ثؼذیٔ #ىّفٙذ ٘سجت ثٝ
ثجت ٘بْ دس ٘ظبْ ٔبِیبتی وطٛس الذاْ ٕ٘بیٙذ.
• دس ایٗ ٔشحّ ٝاص تخػیع ضٕبس ٜالتػبدی ،غبحجبٖ ٔطبغُ خٛدسٔ ٚطٕٕ٘ َٛیثبضٙذ ٘ ٚیبصی ث ٝثجت ٘بْ ٘ذاس٘ذ.
• غبحجبٖ ٔطبغُ ٔىّف ث ٝثجت ٘بْٔ ،یثبیست ثشای ٞش ٚاحذ ضغّی یب ثشای ٞش ٔحُ ،جذاٌب٘ ٝدس ٘ظبْ ٔبِیبتی ثجت
٘بْ ٕ٘بیٙذ.
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تجػش :ٜچٙب٘چ ٝغبحجبٖ ٔطبغُ ثش اسبس ٔجٛص غبدس ٜاص عشف ٔشاجغ ری غالح ،ثیص اص یه ٔحُ فؼبِیت ثشای
ٕٞبٖ ٔجٛص داضت ٝثبضٙذ ،ثشای تٕبٔی ایٗ ٔحُٞب فمظ یه ثجت ٘بْ غٛست خٛاٞذ ٌشفت  ٚثٙبثش اػالْ ٔؤدی یىی
اص ایٗ ٔحُٞب ،ث ٝػٛٙاٖ ٔحُ اغّی فؼبِیت ٔطخع  ٚسبیش ٔحُٞب ث ٝػٛٙاٖ ضؼجٙٔ ٝظٛس خٛاٞذ ضذ .دس غٛست
ػذْ ا٘تخبة ٔؤدی ،تؼییٗ ٔحُ اغّی فؼبِیت ث ٝتطخیع سبصٔبٖ خٛاٞذ ثٛد.
تجػش :ٜچٙب٘چ ٝغبحجبٖ ٔطبغُ دس یه ٔحُ ثیص اص یه فؼبِیت ضغّی داضت ٝثبضٙذٔ ،ىّف ث ٝیه ثجت ٘بْ ثشای
وّی ٝفؼبِیتٞبی ضغّی ٔحُ ٔزوٛس ٔیثبضٙذ.
تجػش :ٜدس ٔٛسد وبسٌبٜٞب ٚ ٚاحذٞبی تِٛیذی وٛ٘ ٝع فؼبِیت آ٘بٖ ایجبد دفتش یب فشٚضٍب ٜدس یه یب چٙذ ٔحُ دیٍش
سا التضبء ٕ٘بیذٔ ،ؤدی ٔیتٛا٘ذ ثشای وّیٔ ٝحُٞبی ٔزوٛس یه ثجت ٘بْ ث٘ ٝطب٘ی و ٝث ٝػٛٙاٖ ٔحُ اغّی فؼبِیت
اػالْ ٔیٕ٘بیذ ،ا٘جبْ  ٚیه فمش ٜاظٟبس٘بٔ ٝثشای وّی ٝدسآٔذٞبی حبغُ اص فؼبِیتٞبی خٛد تسّیٓ ٕ٘بیذ .دس ایٗ
غٛست ثشای ٔؤدی ٔضثٛس یه پش٘ٚذ ٜث٘ ٝطب٘ی و ٝاػالْ ٔیٕ٘بیذ ،تطىیُ ٔیضٛد.
• ٔطبغّی و ٝث ٝغٛست ٔطبسوت ٔذ٘ی اػٓ اص لٟشی یب اختیبسی اداسٔ ٜیض٘ٛذ ،ث ٝػٛٙاٖ یه ٔؤدی دس ٘ظبْ ٔبِیبتی
ثجت ٘بْ خٛاٙٞذ ضذ .غبحجبٖ ٔطبغُ ٔزوٛس ٔىّفٙذ دس صٔبٖ ثجت ٘بْ ،اعالػبت ٔٛسد ٘یبص وّی ٝضشوبء ٘ ٚسجت سٟٓ
ٞش ضشیه سا اػالْ ٕ٘بیٙذ.
• ٔطِٕٛیٗ ثجت ٘بْ ٔىّفٙذ ٞش ٌ ٝ٘ٛتغییشات اص جّٕ ٝا٘حالَ ،تؼغیّی فؼبِیت ،تغییش ٘بْ ،تغییش ضغُ ،تغییش ٘طب٘ی،
تجذی ُ فؼبِیت ا٘فشادی ثٔ ٝطبسوتی  ٚیب ثبِؼىس ،تغییش ضشوبء $اختیبسی یب لٟشی ٚ #یب سبیش ٔٛاسد سا حذاوثش ظشف
ٔذت دٔ ٚب ٜاص تبسیخ ا٘جبْ یب ٚلٛع تغییشات ث ٝسبصٔبٖ اػالْ ٕ٘بیٙذ.
• غبحجبٖ ٔطبغُ  ٚاضخبظ حمٛلی ٔطٕ َٛثجت ٘بْ ٔىّفٙذ ٔبدأی و ٝٙثشای آٟ٘ب ضٕبس ٜالتػبدی جذیذ غبدس
٘طذ ٜاست ،حست ٔٛسد اص ضٕبسّٔ ٜی ،ضٙبسّٔ ٝی ،ضٙبسٔ ٝطبسوت ٔذ٘ی  ٚضٕبس ٜاختػبغی اضخبظ خبسجی
استفبدٕ٘ ٜبیذ.
تجػش :ٜاضخبظ حمٛلی و ٝلجالً دس ٘ظبْ ٔبِیبتی ثجت ٘بْ وشد ٚ ٜضٕبس ٜالتػبدی دٚاصد ٜسلٕی خٛد سا دسیبفت
ٕ٘ٛدٜا٘ذٔ ،یتٛا٘ٙذ تب صٔبٖ دسیبفت ضٕبس ٜالتػبدی جذیذ اص ضٕبس ٜالتػبدی ٔزوٛس دس ٔؼبٔالت خٛد استفبدٜ
ٕ٘بیٙذ.
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شروع پیش ثبتنام
جٟت آغبص فشایٙذ پیص ثجت ٘بْ پس اص ٚسٚد ث ٝسبٔب٘ ٝػّٕیبت اِىتش٘ٚیه ٔبِیبتی ث ٝآدسس www.tax.gov.ir
ٚاسد ٔٛٙی ثجت ٘بْ اِىتش٘ٚیىی$ضٕبس ٜالتػبدی #ضذٌ ٚ ٜضیٚ ٝٙسٚد ث ٝسبٔب٘ ٝسا وّیه ٕ٘بییذ.

پس اص ٔغبِؼٔ ٝغبِت ایٗ غفح ،ٝدس ا٘تٟبی غفح ٝسٚی ِیٙه ٚسٚد وّیه وٙیذ.

دس ٔشحّ ٝثؼذی ضٕبسّٔ ٜی ٚ$یژٛٔ ٜدیبٖ حمیمی ٚ #یب ضٙبسّٔ ٝی ضٕب ٌشفت ٝضذ ٚ ٜسیستٓ وّی ٝثجت ٘بْٞبی ضٕب
$حتی آٟ٘بیی و ٝضٕب ث ٝػٛٙاٖ ضشیه دس آٖ ٘مص داسیذ #سا ٕ٘بیص ٔیدٞذ .دلت ٕ٘بییذ وِ ٝیست ٕ٘بیص داد ٜضذٜ
حبٚی اعالػبت ضٕبس ٜسٍٞیشی  ٚوذ پستی ث ٝغٛست ٔخفی ثٛد ٚ ٜالصْ است ضٕب ثشای ٚسٚد ث ٝپیص ثجت ٘بْ
لجّی اعالػبت خٛد سا دس جبی أٙی داضت ٝثبضیذ.
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٘ىت :ٝچٙب٘چ ٝثشای اِٚیٗ ثبس الذاْ ث ٝپیص ثجت ٘بْ ٔیوٙیذ ثبیذ اص وّیذ پیص ثجت ٘بْ جذیذ $پبییٗ ساست تػٛیش#
استفبدٕ٘ ٜبییذ.
٘ىت :ٝثشای ٚسٚد ثٞ ٝش پیص ثجت ٘بْ ثبیذ سٚی وّیذ ٔشثٛط ث ٝآٖ $سٕت چپ تػٛیش #وّیه ٕ٘بییذٕٞ .چٙیٗ ثشای
ٚسٚد ث ٝپش٘ٚذٜٞبی ضشوبء ثبیذ اعالػبت آٟ٘ب اص جّٕ ٝوذسٍٞیشی  ٚیب اعالػبت وبسثشی سا داضت ٝثبضیذ.
٘ىت :ٝغفحبت ٘شْ افضاس ٔتٙبست ثب اضخبظ حمیمی ،حمٛلی  ٚاتجبع وٕی ٔتفبٚت ٔیثبضذ .ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛتػٛیش
ٚسٚدی اضخبظ حمیمی ثب ضٕبس ٜسٍٞیشی ٔب٘ٙذ ضىُ صیش ٔیثبضذ.

٘ىت :ٝثشای ضشٚع پیص ثجت ٘بْ ضٕب ٘یبص ث ٝضٕبس/ٜضٙبسّٔ ٝی  ٚوذپستی البٔتٍب ٜخٛد داسیذِٚ .ی پس اص دسیبفت
ضٕبس ٜسٍٞیشی اص سیستٓ ثشای ٚسٚد ٚ ٚیشایص پیص ثجت ٘بْ ٘یبص ث ٝضٕبس/ٜضٙبسّٔ ٝی  ٚوذ سٍٞیشی خٛاٞیذ
داضت.

نحوه تکمیل اطالػات پیش ثبت نام
سبٔب٘ ٝپیص ثجت ٘بْ ضبُٔ ٔشاحُ ٔختّف ٚسٚد اعالػبت است .اعالػبت ٔٛسد ٘یبص ضبُٔ ٔٛاسد صیش ٔیثبضذ وٝ
فشٟٔبی آٖ ٘یض دس تػبٚیش لبثُ ٔطبٞذ ٜاست:
 -1اعالػبت اِٚیٔ ٝؤدی ٛٔ$دیبٖ حمیمی :اعالػبت ٚاحذ وسجی ،پشٚا٘ ٝوست ،اتحبدیٛ٘ ،ٝع ضغُٛٔ$#دیبٖ حمٛلی
 ٚتطىُٞب :اعالػبت ثجتیٔ ،حُ ثجتٛ٘ ،ع ضشوت ،ضٕبس ٜالتػبدی لذیٓ.#
 -2اعالػبت ٔشثٛط ث٘ ٝطب٘ی البٔتٍب ٜلب٘٘ٛی $یب دفتش ٔشوضی.#
 -3اعالػبت ٛٞیتی ضخع حمیمی ثجت ٘بْ وٙٙذ ٚ ٜیب اعالػبت ٛٞیتی ٔذیش ػبُٔ.
ٛ٘ -4ع فؼبِیت التػبدی ثش اسبس ٌش ٜٚثٙذیٞبی استب٘ذاسد.
 -5اعالػبت پش٘ٚذٔ ٜبِیبتی  ٚضٕبس ٜتّفٗ ٕٞشاٚ ٜیژ ٜدسیبفت پیبٔه.
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٘ىت :ٝاضخبظ حمیمی ثبیذ ػال ٜٚثش اعالػبت ٛٞیتی فشد ثجت ٘بْ وٙٙذ ٜاعالػبت وبُٔ ضشوبء خٛد سا ٘یض دس سیستٓ
ثجت ٕ٘بیٙذ.
٘ىت :ٝضٕبس ٜتّفٗ ٕٞشا ٜضٕب ثبیذ دس سیستٓ ثجت  ٚسپس تأییذ ضٛد .سٚش تأییذ ضٕبسٕٞ ٜشا ٜث ٝایٗ غٛست ٔیثبضذ
و ٝیه وذ سٔض ثشای ضٕب اسسبَ ضذ ٚ ٜالصْ است تب ایٗ وذ سٔض سا دس سیستٓ ثجت ٕ٘بییذ.
٘ىتٔ :ٝؤدی ٌشأی ٔیثبیست لجُ اص ٚسٚد ث ٝپیص ثجت ٘بْ اسىٗ لجض تّفٗ ٔشثٛط ث ٝالبٔتٍب ٜلب٘٘ٛی $ثب وذ پستی
ٔطبث ٝپیص ثجت ٘بْ ٚ #یب تأییذی ٝپستی سا آٔبدٕ٘ ٜبییذ.
دس غفح٘ ٝخست سبٔب٘ ٝپیص ثجت ٘بْ تٛضیحبت الصْ پیشأ ٖٛایٗ سبٔب٘ ٝدسج ضذ ٜاستٕٞ .چٙیٗ دس سٕت چپ
یه ٌشاف و ٝفشایٙذ وّی پیص ثجت ٘بْ ضٕب سا ٕ٘بیص ٔیدٞذ لشاس داد ٜضذ ٜاست.

دس لسٕت پبییٗ غفح ٝاضىبالت دس اعالػبت ضٕب ثب سً٘ لشٔض ٔطخع ضذ ٜاست ،ثٙٔ ٝظٛس ٚسٚد ثٔ ٝشحّ ٝثؼذی
ٔیثبیست تٕبٔی اضىبالت ٕ٘بیص داد ٜضذ ٜسا ثشعشف ٕ٘بییذ.
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تأییذ نهایی پیش ثبت نام جهت دریافت اطالػات کاربری

ٕٞب٘غٛس و ٝدس ٔجحث لجّی سإٙٞبیی ٌشدیذ تب صٔب٘ی و ٝضٕب تٕبٔی پیغبْٞبی لشٔض سً٘ سا دس پیص ثجت ٘بْ خٛد
ٔشتفغ ٕ٘ٙبییذ أىبٖ سفتٗ ثٔ ٝشحّ ٝثؼذی ٚجٛد ٘ذاسد $ث ٝضىُ ثبال تٛج ٝضٛد.#
چٙب٘چ ٝتٕبٔی ٔٛاسد لشٔض سا ثشعشف ٕ٘بییذ کلیذ تأییذ نهایی اطالعات سا ٔطبٞذ ٜخٛاٞیذ ٕ٘ٛد.

پس اص فطشدٖ وّیذ ػٛٙاٖ ضذ ،ٜتٕبٔی اعالػبت ضٕب دس یه غفح ٝث ٝغٛست فطشدٕ٘ ٜبیص داد ٜخٛاٞذ ضذ .ایٗ
اعالػبت حبٚی وذ سٍٞیشی ثجت ٘بْ ٘یض ٔیثبضذ .چٙب٘چ ٝاعالػبت ٔٛسد تأییذ ضٕب ٔیثبضذ ،وّیذ تأییذ ٟ٘بیی سا
ٔجذد وّیه ٕ٘بییذ.
ٔؤدی ٌشأی پس اص فطشدٖ ایٗ وّیذ اهکان ویرایش اطالعات خود را تا تعیین تکلیف سازهانی نخواهیذ
داشت ثٕٞ ٝیٗ خبعش ٔیثبیست ایٗ وبس ثب ٟ٘بیت دلت ا٘جبْ ٌشدد.
٘ىت :ٝوذسٍٞیشی دسیبفتی دس ایٗ ٔشحّ ٝثسیبس ٔٔ ٟٓیثبضذ  ٚالصْ است آٖ سا دس جبی أٙی داضت ٝثبضیذ .ایٗ وذ تب
ا٘تٟبی فشایٙذ ضٕبس ٜالتػبدی  ٚدس ثشخی اص سبٔب٘ٞٝبی ٔبِیبتی ٔٛسد ٘یبص ثٛد ٚ ٜث ٝػٛٙاٖ ضٕبس ٜیىتبی ثٍٙب ٜضٕب
خٛاٞذ ثٛد .ثشای ٚسٚد ث ٝپیص ثجت ٘بْ ٚ ٚیشایص اعالػبت ٘یض ضٕب ٘یبص ث ٝایٗ وذ سٍٞیشی خٛاٞیذ داضت.
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نحوه دریافت اطالػات کاربری ویژه خذمات الکترونیک مالیاتی و ثبت نام
ا عالػبت ثجت ضذ ٜضٕب دس ٔشحّ ٝپیص ثجت ٘بْ دس سبصٔبٖ ٔٛسد اسصیبثی لشاس خٛاٞذ ٌشفت .ایٗ اسصیبثی دس ایٗ
ٔشحّ ٝضبُٔ ٔٛاسد صیش ٔیثبضذ:
 -1اعالػبت ٛٞیتی ضخع ثجت ٘بْ وٙٙذ ،ٜضشوبءٔ ،ذیش ػبُٔ ،ضٙبسّٔ ٝی ،اتجبع خبسجی ٍٕٞی اص سبصٔبٖٞبی
ٔشثٛع ٝاستؼالْ  ٚغحت آٟ٘ب ٔٛسد سٙجص لشاس خٛاٞذ ٌشفت.
 -2اعالػبت ٘طب٘ی البٔتٍب ٜلب٘٘ٛی ثجت ضذ ٜثب ضشوت ّٔی پست  ٚلجض ثجتی ضٕب ٔمبیس ٝضذٛٔ ٚ ٜسد سٙجص لشاس
خٛاٞذ ٌشفت.
٘ -3بْ ٚاحذ وسجی ٘ ٚبْ ضشوت  ٚیب تطىُ ضٕب ٔٛسد غحت سٙجی لشاس خٛاٞذ ٌشفت.
چٙب٘چ ٝدس ٔشاحُ ثبال ٞشٌٔ ٝ٘ٛغبیشتی دیذ ٜضٛد اعالػبت ضٕب ثشٌطت خٛسد ٚ ٜیه پیبٔه ثشای ضٕب اسسبَ
خٛاٞذ ضذ .دس ایٗ حبِت ضٕب ثبیذ تٛسظ ضٕبس/ٜضٙبسّٔ ٝی خٛد  ٚوذسٍٞیشی ٌشفت ٝضذٔ ٜجذد ٚاسد سبٔب٘ ٝپیص
ثجت ٘بْ ضذ ٚ ٜاعالػبت خٛد سا ٚیشایص ٕ٘بییذ.
دس غٛست تأییذ اعالػبت یه پیبٔه حبٚی ٘بْ وبسثشی  ٚوّٕ ٝػجٛس ثشای ضٕب اسسبَ خٛاٞذ ضذ .ایٗ اعالػبت
و ٝث ٝػٛٙاٖ اعالػبت وبسثشی اص آٟ٘ب یبد خٛاٞذ ضذ دس ثسیبسی اص سیستٕٟبی سبصٔبٖ أٛس ٔبِیبتی وطٛس وبسثشد
داسد.
پس اص دسیبفت ایٗ اعالػبت ضٕب ٔیتٛا٘یذ ٚاسد ٔشحّ ٝثؼذی یؼٙی ثجت ٘بْ اِىتش٘ٚیىی ضٛیذ.
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شروع ثبت نام
ثٙٔ ٝظٛس ٚسٚد ث ٝسبٔب٘ ٝثجت ٘بْ ٘یبص ث ٝاعالػبت وبسثشی ٔیثبضذ و ٝایٗ اعالػبت $ضبُٔ ٘بْ وبسثشی  ٚوّٕ ٝػجٛس#
دس ٔشحّ ٝپیص ثجت ٘بْ دسیبفت ضذ ٜاست.
٘بْ وبسثشی ضبُٔ ضٕبس/ٜضٙبسّٔ ٝی ثٕٞ ٝشا ٜچٙذ ػذد دیٍش خٛاٞذ ثٛد .وّٕ ٝػجٛس ٘یض تشویجی اص حشٚف وٛچه
 ٚثضسي است$ .الصْ است دلیمبً ثضسٌی  ٚوٛچىی حشٚف ٍٙٞبْ تبیپ سػبیت ضٛد#.
ٚسٚد ث ٝسبٔب٘ ٝثجت ٘بْ ٔب٘ٙذ سبٔب٘ ٝپیص ثجت ٘بْ ثب ٚاسد وشدٖ ضٕبس/ٜضٙبسّٔ ٝی ٕ٘ ٚبیص ِیست ثجت ٘بْٞبی ضٕب
خٛاٞذ ثٛدِ .غفبً ث ٝضىُ صیش تٛج ٝفشٔبییذ:

جٟت ٚسٚد ث ٝسبٔب٘ ٝثجت ٘بْ سٚی وّیذ ٔشثٛع ٝوّیه ٕ٘بییذ تب غفحٚ ٝسٚد اعالػبت وبسثشی و ٝدس ضىُ صیش
ٕ٘بیص دادٔ ٜیضٛد ظبٞش ٌشدد.
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نحوه تکمیل اطالػات ثبت نام
سبٔب٘ ٝثجت ٘بْ ٕٞب٘ٙذ سبٔب٘ ٝپیص ثجت ٘بْ داسای فشْٞبی ٔتؼذدی است .الصْ ث ٝیبدآٚسی است ؤ ٝحیظ ٘شْ افضاس
ثش اسبس ٘ٛع ٔؤدی وٚ ٝاسد سیستٓ ٔیضٛد $حمیمی ،حمٛلی #وٕی ٔتفبٚت خٛاٞذ ثٛد .تػٛیش صیش ٕ٘بی غفحٝ
٘خست ایٗ سبٔب٘ ٝسا ٘طبٖ ٔیدٞذ:

ٕٞب٘غٛس و ٝدس تػٛیش ٔالحظٔ ٝیٕ٘بییذ پیغبْٞبی لشٔض سً٘ ٕٞب٘ٙذ پیص ثجت ٘بْ ٘طبٖ دٙٞذٛٔ ٜاسدی است وٝ
تىٕیُ آٟ٘ب اججبسی ٔیثبضذ .چٙب٘چ ٝسٚی ٞش ٔٛسد وّیه ضٛد سبٔب٘ ٝضٕب سا ث ٝسٕت فشْ ٔشثٛعٞ ،ٝذایت خٛاٞذ
وشد .ػال ٜٚثش ایٗ دس ٔٞٛٙبی سٕت ساست ٔیتٛا٘یذ سٚی ٌضیٕ٘ ٝٙبیص ٚ ٚیشایص اعالػبت ٘یض وّیه ٕ٘بییذ.

اعالػبت ٔٛسد ٘یبص دس سبٔب٘ ٝثجت ٘بْ ضبُٔ ٔٛاسد صیش ٔیثبضذ:
 -1اعالػبت اِٚی :ٝثسیبسی اص ایٗ اعالػبت دس پیص ثجت ٘بْ ثجت ضذ ٜاست .ثؼضی اعالػبت لبثُ تغییش ٘یست ،ثٝ
ٔٙظٛس تغییش آٖٞب ٔیثبیست سٚی آیىٚ ٖٛیشایص وٙبس آٟ٘ب وّیه ٕ٘بییذ.
 -2ضؼت :چٙب٘چ ٝثٍٙب ٜالتػبدی ضٕب داسای ضؼت ،وبسٌب ،ٜوبسخب٘ ،ٝا٘جبس ٔ ...ٚیثبضذ ثبیذ اعالػبت آٟ٘ب سا دس ایٗ
لسٕت ثجت ٕ٘بییذ.
 -3اػضبء  ٚضشوبء :اضخبظ حمیمی اعالػبت خٛد سا دس پیص ثجت ٘بْ ،ثجت ٕ٘ٛدٜا٘ذ .چٙب٘چ ٝاعالػبت ضشوبء ٘یبص
ث ٝتغییش داسد ٔیثبیست اص ایٗ ثشٌ ٝاستفبدٕ٘ ٜبیٙذ .اضخبظ حمٛلی  ٚتطىّٟب ٘یض ثبیذ ِیست تٕبٔی اػضبء خٛد وٝ
ثیص اص  "5سٟبْ داس٘ذ ثجت ٕ٘بیٙذ.
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 -4اعالػبت ٔبِی :ضبُٔ فیّذٞبی ٔختّف ٔبِی اص جّٕ ٝتبسیخ ٔبِی  ...ٚاست.
 -5فؼبِیتٞب :چٙب٘چ ٝثٍٙب ٜالتػبدی ضٕب داسای فؼبِیتٞبی ٔتؼذد ٔیثبضذ ثبیذ ِیست فؼبِیتٟبی خٛد سا ثش اسبس
استب٘ذاسد ٔٛجٛد  ٚث ٝغٛست دسغذی دس ایٗ لسٕت ثجت ٕ٘بییذ.
 -6آدسسٞب :چٙب٘چ ٝآدسس ثجتی ضٕب دس پیص ثجت ٘بْ تغییش یبفت ٝاست اص ایٗ لسٕت ٔیتٛا٘یذ آٖ سا ٚیشایص
ٕ٘بییذ.
 -7حسبةٞب :دس حبَ حبضش ثجت حذالُ یه ضٕبس ٜحسبة اججبسی است.
ٔ -8جٛصٞب :چٙب٘چ ٝثشای فؼبِیت خٛد ٔجٛصی داسیذ ثبیذ اعالػبت آٖ سا دس ایٗ لسٕت ثجت ٕ٘بییذ.

تأییذ نهایی ثبت نام و پیگیری وضؼیت آن
پس اص تىٕیُ اعالػبت ٔٛسد ٘یبص دس سبٔب٘ ٝثجت ٘بْ  ٚسفغ تٕبٔی پیغبٟٔبی لشٔض سً٘ وّیذ تأییذ ٟ٘بیی دس صیش
ٔٞٛٙبی سٕت ساستی ظبٞش ٔیٌشدد .پس اص فطشدٖ آٖ خالغ ٝاعالػبت ضٕب ٕ٘بیص داد ٜضذ ٚ ٜتأییذی ٝضٕب
دسخٛاست خٛاٞذ ضذ .دلت ٕ٘بییذ پس اص فطشدٖ تأییذی ٝأىبٖ ٚیشایص اعالػبت تب تؼییٗ تىّیف تٛسظ سبصٔبٖ
ٚجٛد ٘خٛاٞذ داضت.

پس اص فطشدٖ وّیذ تأییذ ٟ٘بیی ،اعالػبت ضٕب دس سبصٔبٖ أٛس ٔبِیبتی وطٛس ٔٛسد اسصیبثی لشاس خٛاٞذ ٌشفت.
اعالػبت ٛٞیتی ،آدسسٞبٔ ،جٛصٞب ،اػضبء ،ضشوبء  ٚثسیبسی فیّذٞبی دیٍش غحت سٙجی ٔیٌشدد .دس ادأ ٝایٗ
اعالػبت ثب پش٘ٚذ ٜفیضیىی و ٝدس حٛصٔ ٜبِیبتی ضٕب ٔیثبضذ ،تغجیك داد ٜخٛاٞذ ضذ .دس غٛست ثشٚص ٞشٌٝ٘ٛ
ٔغبیشت ٔٛضٛع اص عشیك پیبٔه ث ٝاعالع ضٕب خٛاٞذ سسیذ  ٚضٕب ٔیتٛا٘یذ ثب ٚسٚد ث ٝسبٔب٘ ٝثجت ٘بْ ،اعالػبت
٘بلع سا ٚیشایص ٕ٘بییذ.

13

دس غٛست تأییذ اعالػبت ضٕب ثٚ ٝضؼیت ٟ٘بیی و ٝثب ضٕبسٔ 45 ٜطخع ٔیضٛد خٛاٞیذ سسیذ .ضٕب دس ایٗ
ٚضؼیت أىبٖ استفبد ٜاص خذٔبت اِىتش٘ٚیه سبصٔبٖ اص جّٕ ٝاظٟبس٘بٔٞٝبی اِىتش٘ٚیىی سا خٛاٞیذ داضت.
٘ىتٛٙٞ :ٝص ٞیچ ضٕبس ٜالتػبدی جذیذی غبدس ٘طذ ٜاست! ِزا تب اعالع ثب٘ٛی ٚضؼیت ٟ٘ 45بیی ثٛدٚ ٚ ٜضؼیت
ثبالتشی ٚجٛد ٘ذاسد.
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