
 

 چهار محال و بختیاري  استانساختمان داراي پرونده اشتغال سازمان نظام مهندسي محترم اعضاي 

 سالم علیكم

 با احترام 

 100و با استفاده از مزاياي تبصره ماده  1397با عنايت به اينكه به منظور ارايه اظهارنامه مالیاتي عملكرد سال مالي 

در ثبت نام كداقتصادي ، اقدام به ورود اطالعات فعالیت شغلي خود  45الزم است عالوه براي داشتن وضعیت ، ق.م.م 

د ، گاه قانوني روي نقشه و وضعیت مشمولیت ارزش افزوده نمائیو همچنین ثبت محل اقامتو تعیین درصد فعالیت 

به ويرايش  نسبتمراجعه و  www.TAX.GOV.irلطفاً هرچه سريعتر به سامانه ثبت كداقتصادي به آدرس 

مانع از ورود به سامانه اظهارنامه ، ه اطالعات درخواستي اقدام نمائید . بديهي است عدم ورود اطالعات باال در سامان

 شد . خواهد 1397عملكرد سال مالي 

 مراحل زير در ورود اطالعات و ويرايش آنها انجام مي پذيرد :

بوط مرطالعات ادرج  پس از ورود به سامانه ثبت نام كداقتصادي ، وارد سامانه پیش ثبت نام و ثبت نام شده و پس از

فحه صت چپ وارد محیط اطالعات ثبت نام شده كه در صفحه اول چند پیام در قسم به نام كاربري و كلمه عبور

 مالحظه مي كنید ، روي هر يك از آنها كلیك نموده وارد صفحه موردنظر مي شويد :

ا ر« من مشمول ارزش افزوده نمي باشم » به تعیین وضعیت مشمولیت ارزش افزوده گزينه  درصفحه مربوط-1

 انتخاب كنید . 

 ائید . عات فعالیت شما ، كلید افزودن فعالیتها را كلیك نموده و اطالعات زير را وارد نمدر بخش اطال -2

 نوع فعالیت : خدمات و سرمايه گذاري را انتخاب كنید . 

:isic(f . ساختمان انتخاب گردد ) 

 (ساختمان انتخاب شود.f45): زيرمجموعه -

 (احداث ساختمان و يا قسمتهايي از آن ...... انتخاب شود . f452): زير مجموعه -

 د . (احداث ساختمان به استثناي ساختمانهاي زيربنايي انتخاب شوf4521):زير مجموعه -

 ربنايي انتخاب شود . اي ساختمانهاي زين(انجام پروژه هاي ساختماني به استثE4521042): زير مجموعه -
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 دقیق پروانه اشتغال به حرفه مهندسي درج گردد . در قسمت شرح فعالیت عنوان 

اير سشتغال به درصد درج شود . آندسته از مهندسیني كه عالوه بر شغل مهندسي داراي پروانه ا100درصد فعالیت 

لف یتهاي مختفعال حرفه ها را دارند به میزان تأثیر در كسب درآمد ، درصد را تعیین به گونه اي كه جمع درصدهاي

 درصد گردد .  100ديگر( معادل )مشاغل 

 در پايان گزينه ثبت را كلیك نمائید.

د نموده وار اقامتگاه قانوني روي نقشه ، روي گزينه مربوطه كه با رنگ قرمز درج شده است كلیك براي ثبت محل-3

  د .نمائی لیكا كرانتخاب و گزينه ثبت نقشه مي شويد شهر و آدرس محل موردنظر كه در ثبت نام ثبت نموده ايد را 

مي باشد لذا  1398ادماه تا پايان خرد 1397در پايان تأكید مي نمايد مهلت ارايه اظهارنامه مالیاتي عملكرد سال مالي 

 از همكاران محترم استدعا مي شود تا قبل از درج راهنماي مربوطه اقدامي صورت نگیرد .

 منتظر خبرهاي بعدي باشید . 

 با تشكر و سپاس                                                      

              سازمان نظام مهندسي ساختمان 

 چهار محال و بختیاری استان     


