
اطالعیه مالیاتی و راهنماي مرحله نهایی ثبت نام مهندسین داراي پروانه اشتغال

با سالم و احترام

پیرو اطالعیه هاي قبلی مبنی بر انجام پیش ثبت نام جهت اخذ کد اقتصادي ،باعنایت به اینکه پس از اعتبار سنجی الزم 
توسط سازمان امورمالیاتی کشور کد کاربري و کلمه عبور از طریق پست سفارشی براي مهندسین ارسال گردیده است 

ام اقدام نمایند ، لذا به این منظور الزم است به آدرس اینترنتی ومهندسین موظفند درمرحله بعدي نسبت به انجام ثبت ن
www.TAX.GOV.IR.مراجعه و به شرح اقدام نمایند

درسمت راست صفحه ، سامانه ثبت نام الکترونیکی و صدور ملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی،پس ازورود به سامانه ع-1
ه اقتصادي را انتخاب و بر روي آن کلیک نمایید.شمار

کلیک نمایید.» ورود به سامانه « در این مرحله صفحه توضیحات ظاهر شده که پس از مطالعه بر روي کلمه -2
در این مرحله صفحه توضیحات جدید ظاهر شده که دربخش صفحات مرتبط ورود به سامانه ثبت نام الکترونیکی را -3

نمائید . صفحه اي ظاهرمیشود که در اینجا نوع مودي شخص حقیقی و مرحله سوم که ثبت نام می باشد انتخاب وکلیک
را انتخاب نموده و بر روي آن کلیک نمائید.

.نمائیدکلیکشروعگزینهرويشود،برمیظاهرشروعصفحهنامثبتاولگام–4

کاربري و کلمه عبور که به صورت محرمانه ارسال شده است گام دوم اطالعات شناسایی می باشد در این مرحله نام -5
را وارد نمائید ، دقت شود که در ورود حروف به کوچک و بزرگ بودن آن توجه شود.

گام سوم اطالعات هویتی می باشد که شماره ملی و کد پستی مؤدي که قبالً در مرحله پیش ثبت نام وارد شده است -6
را انتخاب و گزینه بعدي را انتخاب کنید.» ب« بند ظاهر می گردد ، صرفاً مشمول

می باشد که با توجه به اینکه حرفه مهندسی فاقد شعبه می باشد نیازي به تکمیل آن نبوده و کلمه » شعب « گام چهارم -7
بعدي را کلیک نمایید .

ایم به فرد بوده و شریکی ندارد لذا می باشد که با توجه به اینکه فعالیت مهندسین ق» شرکاء واحد صنفی« گام پنجم -8
.شویدمنتقلبعدنیازي به تکمیل این بخش نمی باشد.کلمه بعدي را انتخاب و صفحه

می باشد که موارد زیر انتخاب شود:» اطالعات مالیاتی« گام ششم -9

منبع مالیاتی : مالیات بر درآمد را انتخاب کنید



پرونده مالیاتی شما در آن رسیدگی می شود و محل فعالیت مهندسی شماست انتخاب اداره کل امور مالیاتی: استانی که 
شود.

شماره واحد مالیاتی : چنانچه قبالً اوراق مالیاتی به شما ابالغ شده است . مثالً برگ تشخیص مالیات یا برگ قطعی مالیات 
ود که شماره واحد مالیاتی به همراه کد اداره کل عملکرد ، شمار ه واحد مالیاتی را از آن استخراج و درج نمایید ، دقت ش

ادارهبامالیاتیواحدکددر صورت نداشتن230252یا 230121رقمی می باشد ، مثالً 6مالیاتی هر استان بوده و حداقل 
.گردداخذشمارهشدهگرفتهتماسمربوطاستانمالیاتیامورکل

مالیاتی ابالغی مشخص می باشد در غیر اینصورت با مراجعه به حوزه مالیاتی شماره کالسه پرونده مالیاتی: در اوراق 
شماره مربوط به خودتان را دریافت دارید.

تاریخ مشمولیت : چون این بخش صرفاً براي آندسته از مؤدیانی می باشد که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می 
سی فراخوان ثبت نام نشده اند لذا نیازي به تکمیل آن نمی باشد.پس از باشند و تاکنون مهندسین عضو سازمان نظام مهند

تکمیل این صفحه کلمه بعدي را کلیک نمائید.

»:اطالعات مالی«گام هفتم - 10

نمودنمشخصبرايمربوطگزینهازبایستیکهباشدمیاشتغالپروانهاولینصدورتاریخ،فعالیتآغازتاریخ-
.شوداستفادهتاریخ

.شودانتخابفروردینماهو) 1(روزمالیسالآغاز-

.باشدمیصفرمهندسینشغلبرايکاالفروشمبلغجمع-

ریالصفراندنمودهاخذاشتغالپروانهجدیداًکهافراديبراي) 89مالیسال(پیمانکاريوخدمتارایهمبلغجمع-
درآمدي داشته اند آنرا ذکر نمائید.1389سالدرصورتیکهدرسایرینبرايوباشدمی

.نماییدراکلیکبعديکلمه-

»:حسابهاي بانکی«گام هشتم - 11

در این بخش اطالعات در خواستی مربوط به کلیه حسابهاي بانکی متعلق به مؤدي درج می شود . چنانچه مؤدي بیش از 
ه ذخیره را کلیک نموده و اطالعات حساب بعدي را وارد یک حساب بانکی داشت پس از ورود اطالعات هر حساب کلم

نمایید.

پس از تکمیل کلمه بعدي راکلیک نمایید.



»:اطالعات نوع فعالیت اصلی « گام نهم -12

شودانتخابگذاريسرمایه،خدمات،فعالیتنوع-

اب کنید.انتخرامهندسیوتحقیق،فناوريبرمبتنیخدمات) : کدایران(فعالیتگروه-

.شودانتخابتخصصیمهندسیخدمات) : 1(فعالیتگروهزیر-

.شودانتخابتخصصیمهندسیخدمات) : 2(فعالیتگروهزیر-

انتخاب شود.» ساختمان ) :« ISIC(فعالیتگروه-

.شودانتخابآنازقسمتهایییاساختماناحداث) : 1(فعالیتگروهزیر-

.شودانتخاب) : احداث ساختمان به استثناي ساختمانهاي زیر بنایی1وه فعالیت (گرزیر-

شرح فعالیت : متناسب با نوع رشته مهندسی و پروانه اشتغال درج شود مثالً ناظر تاسیسات مکانیکی ، 

ناظر عمران و....

د ،در غیر اینصورت میزان درصدي که این را درج می نمای100درصد فعالیت: چنانچه فردي صرفاً مهندس باشد عدد 
شغل تامین کننده درآمد فرد می باشد به عدد درج می شود.

»نکته مهم «

اشتغال داشته باشد مثالً 96در صورتیکه یک مهندس ، عالوه بر شغل مهندسی به یکی دیگر از مشاغل موضوع ماده 
مجامع امورصنفی باشد الزم است پس از تکمیل صفحه ، کارشناس رسمی دادگستري یا داراي مجوز و پروانه کسب از 

براي آندسته ازکارشناسان رسمی دادگستري به شرح زیر اقدام شود:

نوع فعالیت : خدمات و سرمایه گذاري انتخاب شود.

گروه فعالیت ( ایران کد) : خدمات اداري ، مدیریت و متخصصین کسب و کار مشاغل انتخاب شود.

انتخاب شود.» خدمات حقوقی و قانونی ):« 1زیر گروه فعالیت (

انتخاب شود.» خدمات حقوقی و قانونی ):« 2زیر گروه فعالیت (

انتخاب شود.» مستغالت اجاره و فعالیتهاي کسب و کار ) :« ISICگروه فعالیت(



انتخاب شود.» فعالیتهاي معماري،مهندسی و سایر فعالیتهاي فنی) «1زیر گروه فعالیت (

.شودانتخاب»آنبهمربوطفنیفعالیتهاي معماري،مهندسی و مشاور) «2فعالیت (زیر گروه

شرح فعالیت : کارشناس رسمی دادگستري نوشته شود.

.گرددمیدرصدفعالیت : به به میزان درصدي که تامین کننده درآمد فرد باشدعدد مربوطه درج

»مجوزها«گام دهم - 13

عریف شده نوع مجوز را انتخاب کنید.تپیشهايگزینهمیاناز: نوع-

.نماییددرجرانوشتهاشتغالپروانهدرکهعنوانیهمان: مجوزعنوان-

.گرددمیدرجاشتغالپروانهشماره: مجوزشماره-

رسمیکارشناسانبرايومربوطهاستانشهرسازيوراهکل،ادارهمهندسینبرايصدورمرجع: صدورمرجع-
گستري ،کانون کارشناسان رسمی دادگستري درج می گردد.داد

.شودانتخابصدورسالو،ماهروزدقیقصورتبه: صدورتاریخ-

.گردددرجاعتبارپایانتاریخپروانهاعتبارزمانداشتنصورتدر: انقضاءتاریخ-

مجوزهاي متعدد باشد بایستی ذخیره و تمام موارد را درج در این مرحله نیز مانند مرحله قبلی ، چنانچه مؤدي داراي
نماید.

میصورتنهاییثبتونمودهکلیکراپس از این مرحله اطالعات وارد شده نمایش داده شده و در صورت تأیید،آن
مراحلپیگیريبراي.داریدنگهخودنزدواقدامرهگیريکدوصفحهچاپبهنسبتکارخاتمهازپس. گیرد

رت اقتصادي می توانید از طریق پیگیري ثبت نام و وارد نمودن کد رهگیري ازوضعیت ثبت نام مطلع شوید.صدورکا

پس از اعتبار سنجی نهایی توسط سازمان امور مالیاتی کشور کد اقتصادي براي شما تخصیص داده شده و به آدرس پستی 
شما ارسال خواهد شد.

ید.موفق و پایدار و سربلند باش

مهندسین شاغل و داراي پروانه اشتغال عضو سازمان نظام مهندسی

با سالم و احترام



) ، کلیه فایل پیوست( 01/01/1391مکرر قانون مالیاتها مستقیم ، الزم االجرا از 169پیرو ابالغ دستور العمل اجرایی ماده 
قانون مزبور مکلفند پس از فراخوان سازمان امور مالیاتی کشور نسبت 95اشخاص حقیقی مشمول بندهاي الف و ب ماده 

صیص شماره اقتصادي موضوع فعالیت خود اقدام نمایند به این منظور الزم است به ثبت نام الکترونیکی به منظور تخ
مراجعه و در بخش سامانه عملیات www.TAX.gov.irمهندسین محترم داراي پروانه اشتغال به آدرس اینترنتی 

و طی مراحل زیر اقدام به انجام پیش ثبت نام نموده و پس از الکترونیکی مودیان وارد شده و به شرح راهنماي ثبت نام 
دریافت کد و رمز ورود که از طریق پست متعاقباً به آدرس شما ارسال خواهد شد نسبت به انجام ثبت نام نهایی اقدام 
نمایید .

ت اشخاص تأکید می گردد که پس از اتمام مهلت دریافت کد اقتصادي و تخصیص آن به مودیان هرگونه فعالی
مشمول از جمله مهندسین محترم منوط به داشتن کد اقتصادي خواهد بود . 

گامهاي انجام پیش ثبت نام :

و مطالعه راهنماي مراحل ثبت نام اشخاص حقیقی گزینه صفحه اصلی سامانه ثبت نام مودیان مالیاتیپس از مشاهده 
عملیات ثبت نام را انتخاب نموده و بر روي آن کلیک نمائید صفحه اي با عنوان انتخاب نوع مودي و مرحله فرآیند ظاهر 

می شود . نوع مودي شخص حقیقی و مرحله پیش ثبت نام را انتخاب و بر روي آن کلیک نمائید .

ام اشخاص حقیقی ظاهر می شود براي انجام گام اول کلید شروع را انتخاب و کلیک نمائید .صفحه پیش ثبت ن

گام دوم : اطالعات کلیدي مودي : 

در این مرحله شماره ملی مهندس و کد پستی محل کسب که معموالً همان محل سکونت است را وارد نموده و گزینه بند 
ه توجه فرمائید .را انتخاب نمائید به توضیحات ذیل صفح› ب‹

گام سوم : اطالعات هویتی 

تکمیل کلیه مواردي که ستاره دار می باشد الزامی می باشد .

عنوان واحد یا شهرت کسبی: مهندس طراح ، ناظر و یا عناوین رشته مهندسی را وارد نمائید . مثالً مهندس ناظر معمار -1
، مهندس ناظر تأسیسات و ...

مات مهندسی انتخاب شود .اتحادیه صنفی ذیربط: خد

شماره پروانه کسب: همان شماره پروانه اشتغال می باشد .

تاریخ پروانه کسب: تاریخ صدور یا تمدید پروانه درج گردد .



مثال : استان هرمزگان نام استان و شهر که در آن فعالیت دارید و پرونده مالیاتی شما در آن استان می باشد ذکر شود . 
شهرستان بندرعباس 

مرجع صدور پروانه کسبی: اداره کل راه و شهرسازي استان ... درج گردد .

منظور از نوع مالکیت ، نوع مالکیت محل کسبی می باشد ، با توجه به اینکه اکثر مهندسان محترم آدرس محل کسب آنها 
اجاره اي ، ملکی و سرقفلی یکی انتخاب می گردد .همان محل سکونت می باشد لذا با توجه به وضعیت 

دقت شود بعضی از مهندسان عالوه بر دارا بودن پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی ، داراي پروانه کارشناسی رسمی 
ینصورت دادگستري نیز می باشند . در صورتی که داراي محل شغل جداگانه اي باشند باید دو بار ثبت نام نمایند در غیر ا

یکبار کافی بوده و نیازي به ثبت نام مجدد براي کارشناسی رسمی نخواهد بود .

گام چهارم: نشانی واحد کسبی

.امی بوده و حتماً باید تکمیل شوداطالعات آدرس پستی به صورت دقیق و کامل درج می گردد . گزینه هاي ستاره دار الز

جتماعی ارسال می گردد ، کد کارگاه دریافتی از شعبه تامین در صورتیکه براي محل کسبی لیست بیمه تأمین ا
.گردددرجمربوطهگزینهدراجتماعی

گام پنجم : اطالعات هویتی مودي 

در این بخش اطالعات شناسنامه اي شخص وارد می گردد .

خواهد بود .100گزینه درصد مالکیت براي مشاغل مهندسی 

شخص بوده و نمی تواند شریک داشته باشد .% شغل مهندسی متعلق به یک100زیرا 

گام ششم : اطالعات فعالیت 

نوع فعالیت : خدمات سرمایه گذاري انتخاب شود .

گروه فعالیت ایران کد: خدمات مبتنی بر فناوري تحقیق و مهندسی انتخاب شود .

) : خدمات مهندسی تخصصی انتخاب شود .1زیر گروه فعالیت (

خدمات مهندسی تخصصی انتخاب شود .): 2زیرگروه فعالیت(

ساختمان انتخاب شود .ISICگروه فعالیت ( : (



): احداث ساختمان و یا قسمتهایی از آن و ... انتخاب شود .1زیر گروه فعالیت(

): احداث ساختمان به استثناي ساختمانهاي زیربنایی انتخاب شود .2زیر گروه فعالیت(

ا توجه به پروانه اشتغال و رشته مهندسی نوشته شود مثالً نظارت برسازه هاي شرح فعالیت: نوع فعالیت هر شخص ب
ساختمان یا ناظر تأسیسات برقی ساختمان و ...

گام هفتم نمایش و تأیید اطالعات 

در این بخش اطالعات وارده شده به صورت دقیق بازنگري و در صورت تأیید اطالعات کلید تأیید را انتخاب و ثبت 
انجام دهید .نهایی را

اطالعات وارد شده ارسال شده و پس از بررسی توسط واحد مالیاتی مربوطه کد و رمز عبور براي انجام ثبت نام نهایی به 
آدرس پستی شما ارسال خواهد شد .

پیروز و سربلند باشید
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