دانستنیهای مالیاتی

دستاوردهای تحققیافته طرح جامع مالیاتی (بخش هفتم)

راهنمای استفاده از سامانه خالصه پرونده مالیاتی مودیان
ثِ گشارش رسبًِ هبلیبتی ایزاى ،طزح جبهع هبلیبتی ثِعٌَاى طزح تحَل ّوِجبًجِ ًظبم هبلیبتی وطَر وِ ثبّذف
عذالت هحَری ٍ هؤدی هذاری در حبل اجزایی ضذى است تبوٌَى دستبٍردّبی ثسیبری داضتِ وِ ایجبد ثبًه
اطالعبت هَدیبى ٍ تَسعِ خذهبت الىتزًٍیىی سبسهبى اهَر هبلیبتی وطَر اسجولِ آىّب است .ارائِ خذهبت هطلَة
هبلیبتی ثِ ًحَی وِ هَدیبى هحتزم ثذٍى تزن هٌشل یب هحل وستٍوبر خَد ٍ در ووتزیي سهبى هوىي ثتَاًٌذ
تىبلیف لبًًَی خَد را اس طزیك دَرتبل ایٌتزًتی ٍ یب ثباستفبدُ اس خذهبت دیطخَاىّبی دٍلت ٍ ثذٍى هزاجعِ ثِ
ادارات اهَر هبلیبتی ثِ اًجبم ثزسبًٌذّ ،وَارُ جشٍ اّذاف ًظبم هبلیبتی ثَد وِ ّناوٌَى ثخصّبی عوذُای اس آى
هحمك ضذُ است ٍ هَدیبى هحتزم در راثطِ ثب ثجتًبم ٍ تطىیل دزًٍذُ ،ارائِ اظْبرًبهِ در هٌبثع هبلیبتی هختلف،
دزداخت هبلیبت ،ارائِ غَرت هعبهالت فػلی ،ارائِ فْزستّبی هبلیبت حمَق ٍ  ...اس ایي خذهت ثزخَردار ّستٌذ.
آگبّی اس خذهبت الىتزًٍیىی هبلیبتی ٍ ّوچٌیي ًحَُ غحیح استفبدُ اس آىّب سجت تسزیع ٍ تسْیل اهَر هبلیبتی
هَدیبى هیضَد .ثِ ّویي هٌظَر اس ایي دس در هجوَعِ داًستٌیّبی هبلیبتی ،راٌّوبی استفبدُ اس ولیِ خذهبت
الىتزًٍیىی سبسهبى اهَر هبلیبتی وطَر ٍ ًىبتی وِ هَدیبى ثبیذ ًسجت ثِ آى آگبّی داضتِ ثبضٌذ ،در اختیبر هَدیبى
هحتزم هبلیبتی لزار خَاّذ گزفت.
در ایي لسوت اس هجوَعِ داًستٌی ّبی هبلیبتی در خػَظ «ًحَُ استفبدُ اس سبهبًِ خالغِ دزًٍذُ هبلیبتی هَدیبى»
تَضیح خَاّین داد .ایي سبهبًِ ثِ هٌظَر تىزین هَدیبى هبلیبتی ،وبّص هزاجعبت حضَری ثِ ٍاحذّبی هبلیبتی ٍ
ّن چٌیي فزاّن آٍردى اهىبى هطبّذُ خالغِ اطالعبت دزًٍذُ ّبی هبلیبتی هَدیبى گزاهی ثِ غَرت غیزحضَری
ٍ اس طزیك ضجىِ ایٌتزًت ایجبد ضذُ است.
در اداهِ ایي ًَضتبر درخػَظ ًحَُ استفبدُ اس سبهبًِ خالغِ دزًٍذُ هبلیبتی هَدیبى تَضیح خَاّینداد.
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ورود به سیستم
ثزای ٍرٍد ثِ سبهبًِ هی تَاى ثِ دٍ غَرت عول وزد:
 -1اس طزیك سبیت سبسهبى اهَر هبلیبتی وطَر ثِ ًطبًی  ٍ www.tax.gov.irاًتخبة سبهبًِ ّبی
عولیبت الىتزًٍیىی هبلیبتی ،سبهبًِ خالغِ دزًٍذُ هبلیبتی هَدیبى.
(تػَیز )1

 -2دستزسی ثِ غَرت هستمین ثب استفبدُ اس آدرس سبهبًِ خالغِ دزًٍذُ هبلیبتی هیسز هی ثبضذ ً.طبًی
دستزسی هستمین عجبرت است اس https://fs.tax.gov.ir :
دس اس ٍرٍد ثِ سبهبًِ ی خالغِ دزًٍذُ هبلیبتی غفحِ ی سیز(تػَیز  )2هطبّذُ هی ضَد.
(تػَیز )2
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ّوبًطَر وِ در ضىل هطبّذُ هی ًوبییذ ایي غفحِ ضبهل لسوت ّبی سیز هی ثبضذ:
 -1هیبًجزّبیی ثزای استفبدُ اس سبیز سبهبًِ ّبی سبسهبى هبلیبتی وطَر.
 -2اسٌبد ثب لبثلیت داًلَد
 -3ثزای حفظ ایوٌی سیستن ٌّگبم ٍرٍد ثِ سبهبًِ هی ثبیست عجبرت داخل وبدر را تبیخ ًوبییذ .اگز
عجبرت داخل وبدر ًبخَاًب است هی تَاى ثب استفبدُ اس گشیٌِ ی سوت چخ تػَیز) (refreshآًزا
ثِ رٍس رسبًی وزد.
 -4در ٍسط غفحِ وبدرّبیی ٍجَد دارد وِ ّز وبرثز ثبیستی ًبم وبرثزی ٍ ولوِ ی عجَری را وِ لجال
دس اس اًجبم
عولیبت اعتجبرسٌجی دیص ثجت ًبم تَسط سبهبًِ ثِ ٍی تخػیع دادُ ضذُ است را ٍارد وٌذ.
تَجِ ثِ ًىبت سیز الشاهی است:
 دلت ًوبییذ غفحِ ولیذ در حبلت فبرسی ًجبضذ .تٌْب ولوِ عجَر ثِ حزٍف ثشري ٍ وَچه حسبس
هی ثبضذ.
 لطفب اس در اختیبر لزار دادى اطالعبت وبرثزی خَد ثِ دیگزاى(حتی دٍستبى ًشدیه) جذا دزّیش ًوبییذ
ٍ سعی ًوبییذ

 حذالل ّز هبُ یىجبر ولوِ عجَر خَد را در سبهبًِ ثجت ًبم وذ التػبدی تغییز دّیذ.
 لطفب تَجِ ًوبییذ ول عولیبت اًجبم ضذُ تَسط ضوب در سیستن ثجت خَاّذ ضذ ٍ لذا هسئَلیت ًتبیج
سَء استفبدُ اس اطالعبت وبرثزی ضوب ثز عْذُ ضخع ضوب خَاّذ ثَد.
در اًتْب ثعذ اس ٍارد وزدى ًبم وبرثزی ،ولوِ عجَر ٍ عجبرت داخل تػَیز دووِ ی " ٍرٍد "را ولیه وٌیذ.
چٌبًچِ اطالعبت درخَاستی غحیح ٍارد ضذُ ثبضٌذ غفحِ ی سیز را هطبّذُ خَاّیذ وزد .وِ ضبهل
اطالعبت دزًٍذُ ّبی ثجت ضذُ در سیستن اضخبظ حمَلی سبسهبى هبلیبتی هی ثبضذ .ثزای هطبّذُ جشییبت اس
ستَى جشییبت آیىي هزثَطِ را ولیه ًوبییذ(تػَیز  )3تب جشییبت هطبثك تػَیز ً 4وبیص دادُ ضَد .ثزای
چبح اطالعبت ًیش اس آیىي چبح استفبدُ ًوبییذ.
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(تػَیز )3

(تػَیز )4
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