
 6931عولکشد  حقیقی ًشم افضاس اظْاسًاهِ اضخاظتغییشات هشبَط بِ 

 169اعالػات فْطست هؼاهالت فظلی هَضَع هازُ زض ایي اظْاضًاهِ سِ خسٍل هطتَط تِ لطاضزازّای پطزاذتٌی، زضیافتٌی ٍ  -

 لاًَى هالیات ّای هستمین حصف شسُ است.

زض خسٍل هشرظات فؼالیت اطلی )الاهتگاُ لاًًَی هَزی( اعالػات پالن ثثتی شاهل اطلی، فطػی ٍ ترش ثثتی تَسظ هَزی  -

 لاتل ثثت هی تاشس.

اضافِ گطزیسُ است.  "هَخَزی اٍل زٍضُ"، فیلس حمَلی ّای تاًىی هطتَط تِ فؼالیت شرض اعالػات حسابزض خسٍل  -

 ّوچٌیي هحاسثات اتَهاتیه زض ایي خسٍل اًدام ًوی پصیطز.

ضا اًتراب ًوایس، طفحِ هطتَعِ ًوایش زازُ شسُ ٍ تط  "تلی"تط اساس پاسد تِ سَاالت اذتظاطی، زض طَضتیىِ هَزی گعیٌِ  - 

، طفحِ ٍ "ذیط"خساٍل هطتَعِ ًوایش زازُ هی شَز ٍ زض طَضت اًتراب گعیٌِ  چاج اعالػات اظْاضًاهِّویي اساس زض 

( ًوایش زازُ ًوی شَز. ایي تسیي هؼٌی است تِ هٌظَض ططفِ خَیی زض هظطف واغصخسٍل هطتَعِ زض فطم ٍ زض چاج اعالػات )

 س.وِ تطای هَزیاى هالیاتی حتی زض یه گطٍُ تؼساز طفحات اظْاضًاهِ هی تَاًس هتفاٍت تاش

 ّوطاُ تا تَضیحات اضافِ گطزیسُ است. "هطخغ طسٍض"زض خسٍل زفاتط زستی، فیلس  -

 ٍ پٌدن سالِ پٌح تطًاهِ لَاًیي هالیاتی احىام زض همطض هؼافیتْای سایط"سِ ضزیف خْت ثثت زض خسٍل زضآهسّای هؼاف،  -

 زض ًظط گطفتِ شسُ است. "هظازیك شوط تا هَضز حسة هطتَط لَاًیي سایط ٍ تَزخِ لاًَى ٍ ایطاى اسالهی خوَْضی تَسؼِ ششن

 است. گطزیسُهیلیَى ضیال تَزُ ٍ زض ًطم فعاض اػوال  180، هثلغ 1396ق.م.م. تطای ػولىطز سال  101هؼافیت هازُ  -

وِ تط اساس زضآهس اتطاظی هشوَل هالیات سال خاضی ٍ سال لثل ٍ  "ترفیف زض ًطخ هالیات هتؼلمِ"فطهَل هطتَط تِ فیلس  -

 تسَیِ تسّی هالیاتی سال لثل زض سَاالت اذتظاطی، تغییط یافتِ است.

 *** ًکات هْن:

* تعییي کذ ٍاحذ هالیاتی، کالسِ پشًٍذُ ٍ گشٍُ هطوَل هَدی بش اساس اًتخاب سدیف هَسد ًظش دس هشحلِ اًتخاب 

دس هشاحل بعذ قابل ی ٍ گشٍُ هطوَل هَدی دس غفحِ اظْاسًاهِ جذیذ غَست هی پزیشد ٍ پشًٍذُ هالیاتی هَد

 بٌابشایي دس اًتخاب سدیف هَسد ًظش دقت ًواییذ. تغییش ًخَاّذ بَد.

، تط * کٌتشل ّایی کِ دس خػَظ گشٍُ هطوَل هَدی دس هشحلِ اًتخاب پشًٍذُ هالیاتی هَدی اًجام هی پزیشد

اطالحی  95هَضَع هازُ  4/12/1394تاضید  230761آییي ًاهِ اخطایی شواضُ  فػل دٍم 2هادُ تبػشُ ّای بٌذ ب اساس 

 لاًَى هالیات ّای هستمین اًدام هی پصیطز. 31/4/1394هظَب 

* دس غَستیکِ گشٍُ هطوَل هَدی دس غفحِ اٍل، اص گشٍُ اًتخاب ضذُ دس غفحِ اًتخاب پشًٍذُ هالیاتی هَدی، 

اجاصُ اداهِ هشاحل سا ًخَاّذ داد. بِ عباستی هبٌای اًتخاب ٍ تغییش گشٍُ بٌذی بش اساس پاییي تش باضذ، سیستن 

گطٍُ ضا سَم اًتراب ًوَزُ تاشیس ٍ زض طفحِ اٍل تطای هثال زض طَضتیىِ هَزی زض طفحِ  پشًٍذُ اًتخابی خَاّذ بَد.

هَدیاى هالیاتی کِ دس ّش گشٍُ قشاس "هضوَى  اًتراب پطًٍسُ هالیاتی هَزی، گطٍُ زٍم ضا اًتراب ًواییس، سیستن ذغایی تا

 ضا ًوایش هی زّس. "هی گیشًذ تا سِ سال بعذ اص ًظش اًجام تکالیف قاًًَی دس طبقات پاییي تش قشاس ًخَاٌّذ گشفت

ًوایش زازُ  "ًاهطخع"* زض طَضتیىِ زض یىی اظ ضزیف ّای خسٍل طفحِ اًتراب پطًٍسُ هالیاتی هَزی، گطٍُ هشوَل هَزی 

 95هَضَع هازُ  4/12/1394تاضید  230761فظل زٍم آییي ًاهِ اخطایی شواضُ  2هازُ گطٍُ هشوَل هَزی ضا تا تَخِ تِ  شَز،

 تؼییي ًواییس. اظْاسًاهِ جذیذلاًَى هالیات ّای هستمین ٍ اًتراب گطٍُ هشوَل زض طفحِ  31/4/1394اطالحی هظَب 



 (https://management.tax.gov.irثبت ًام کذ اقتػادی )هذیشیت هَاسد قابل کٌتشل ٍ سٍیت دس ساهاًِ 

 تَسط ّوکاساى فٌاٍسی اطالعات

کِ دس پشًٍذُ ّای هَدی اص  سٍیت ٍ اطالعجْت ساٌّوایی ٍ ساحتی ّوکاساى هحتشم فٌاٍسی اطالعات دس خػَظ 

 ًوایص دادُ هی ضَد، هَاسد صیش قابل رکش هی باضذ: ًشم افضاس اظْاسًاهِ اضخاظ حقیقی

ض هطحلِ ٍضٍز لاتل ضٍیت هی ز وِ زض ًطم افعاض اظْاضًاهِ اشراص حمیمی پطًٍسُ ّای هَزیاعالع اظ ضٍیت ٍ زض ذظَص   *

 T )ّای( آیتن ، "پطًٍسُ/اسٌاز"زض طفحِ  ثثت ًام هسیطیت، زض ساهاًِ ٍ ایطیس زضیافت شسُ است،( ساهاًِ هشاغل)وِ اظ   تاشس
 هغاتك شىل ظیط لاتل وٌتطل هی تاشس.

 

استرطاج هی  ساهاًِ هشاغلاظ ( وِ 1395زض ػولىطز سال لثل ) پطًٍسُ ّای هَزی هالیات لغؼی شسُزض ذظَص اعالع اظ   *

، آیتن ثثت ًام لاتل ضٍیت هی تاشس، زض ساهاًِ هسیطیت 100زض ًطم افعاض اظْاضًاهِ اشراص حمیمی زض فطم تثظطُ هازُ شَز 

 تِ تفىیه هَزی اطلی )ٍ شطوا زض طَضت ٍخَز( هغاتك شىل ظیط لاتل وٌتطل هی تاشس. P)ّای( 

 

https://management.tax.gov.ir/


یىپاضچِ ساهاًِ ( وِ اظ 1395زض ػولىطز سال لثل ) پطًٍسُ ّای هَزی هالیات لغؼی شسُزض ذظَص اعالع اظ ّوچٌیي   *

 لاتل ضٍیت هی تاشس، 100ٍ زض ًطم افعاض اظْاضًاهِ اشراص حمیمی زض فطم تثظطُ هازُ استرطاج هی شَز  هالیاتی )ایطیس(

پس ، ًوَزُضا ولیه  "تطضسی اهىاى اضسال اظْاضًاهِ"زووِ ضفتِ ٍ  "شؼة ٍ اػضاء"، اتتسا تِ طفحِ ثثت ًام زض ساهاًِ هسیطیت

 هغاتك شىل ظیط لاتل وٌتطل هی تاشس. Eآیتن ، "پطًٍسُ/اسٌاز"طفحِ  refreshاظ 

زووِ  ضفتِ ٍ "شؼة ٍ اػضاء"طفحِ تِ هیثایست اتتسا  ،اظ ایطیس هثلغ هالیات لغؼیاستؼالم الظم تِ تَضیح است زض ذظَص  -

 ضا ولیه ًواییس.  "تطضسی اهىاى اضسال اظْاضًاهِ"

 

 

استرطاج هی شَز زض  ساهاًِ هشاغل( وِ اظ 1395زض ػولىطز سال لثل ) پطًٍسُ ّای هَزی 100زض ذظَص تثظطُ هازُ   *

تا سیستن ثثت ًام  زضطس سْن )تا زض ًظط گطفتي لسوت اػشاض( ٍافطاز شطوت وٌٌسُ زض شطاوت)وسهلی(  ،تؼساز شطواطَضتیىِ 

 ضا ًوی زّس. 100تِ طَضت طسزضطس تغاتك ًساشتِ تاشس، سیستن اخاظُ اضسال ثثظطُ هازُ 

ٍ هیضاى هجوَع فشٍش کاال ٍ  6931هبلغ هالیات عولکشد سال هیضاى ، با تَجِ بِ 611: دس خػَظ تبػشُ هادُ تَجِ

قاًَى هالیات ّای هستقین )دٍ  48بشای هَدیاى کِ اص حذاکثش دُ بشابش هعافیت هادُ  6931خذهات عولکشد سال 

 کٌتشل هی گشدد.هیلیاسد ٍ چْاسغذ هیلیَى سیال( ًبایذ بیطتش باضذ، تَسط سیستن 


