
استانساختمان داراي پرونده اشتغال سازمان نظام مهندسی محترم اعضاي 

، ق.م.م 100و با استفاده از مزایاي تبصره ماده 1397با عنایت به اینکه به منظور ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال مالی 

در ثبت نام کداقتصادي ، اقدام به ورود اطالعات فعالیت شغلی خود و تعیین 45الزم است عالوه براي داشتن وضعیت 

د ، لطفاً هرچه و همچنین ثبت محل اقامتگاه قانونی روي نقشه و وضعیت مشمولیت ارزش افزوده نمائیدرصد فعالیت 

به ویرایش اطالعات درخواستی نسبتمراجعه و www.TAX.GOV.irسریعتر به سامانه ثبت کداقتصادي به آدرس 

1397مانع از ورود به سامانه اظهارنامه عملکرد سال مالی ، اقدام نمائید . بدیهی است عدم ورود اطالعات باال در سامانه 

شد .خواهد

پذیرد :مراحل زیر در ورود اطالعات و ویرایش آنها انجام می 

مربوط به پس از ورود به سامانه ثبت نام کداقتصادي ، وارد سامانه پیش ثبت نام و ثبت نام شده و پس از درج اطالعات 

وارد محیط اطالعات ثبت نام شده که در صفحه اول چند پیام در قسمت چپ صفحه مالحظه نام کاربري و کلمه عبور

ارد صفحه موردنظر می شوید :می کنید ، روي هر یک از آنها کلیک نموده و

را انتخاب » من مشمول ارزش افزوده نمی باشم « درصفحه مربوط به تعیین وضعیت مشمولیت ارزش افزوده گزینه -1

کنید . 

در بخش اطالعات فعالیت شما ، کلید افزودن فعالیتها را کلیک نموده و اطالعات زیر را وارد نمائید . -2

نوع فعالیت : خدمات و سرمایه گذاري را انتخاب کنید . 

:isic)f . ساختمان انتخاب گردد (

)ساختمان انتخاب شود.f45(: زیرمجموعه -

)احداث ساختمان و یا قسمتهایی از آن ...... انتخاب شود . f452(: زیر مجموعه -

)احداث ساختمان به استثناي ساختمانهاي زیربنایی انتخاب شود . f4521(:زیر مجموعه -

اي ساختمانهاي زیربنایی انتخاب شود . ن)انجام پروژه هاي ساختمانی به استثE4521042(: زیر مجموعه -



در قسمت شرح فعالیت عنوان دقیق پروانه اشتغال به حرفه مهندسی درج گردد . 

آندسته از مهندسینی که عالوه بر شغل مهندسی داراي پروانه اشتغال به سایر حرفه درصد درج شود . 100درصد فعالیت 

ها را دارند به میزان تأثیر در کسب درآمد ، درصد را تعیین به گونه اي که جمع درصدهاي فعالیتهاي مختلف (مشاغل 

درصد گردد . 100دیگر) معادل 

در پایان گزینه ثبت را کلیک نمائید.

حل اقامتگاه قانونی روي نقشه ، روي گزینه مربوطه که با رنگ قرمز درج شده است کلیک نموده وارد براي ثبت م-3

د . انتخاب و گزینه ثبت را کلیک نمائینقشه می شوید شهر و آدرس محل موردنظر که در ثبت نام ثبت نموده اید را 

می باشد لذا از 1398تا پایان خردادماه 1397ل مالی در پایان تأکید می نماید مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سا

همکاران محترم استدعا می شود تا قبل از درج راهنماي مربوطه اقدامی صورت نگیرد .
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