
ثشا ی هؤسسبت ٍضشکتْبی حول ًٍمل کبالی ثشٍى ضْشی (هکشس) لبًَى هبلیبتْبی هستمین169ساٌّوبی ثجت اطالعبت هشثَط ثِ هبدُ 

.  ٍ یبدفبتشاًجوي دسیبفت ًٍصت هی ًوبئینirwww.tax.gov.سااصسبیت (هکشس) لبًَى هبلیبتْبی هستمین169ثشًبهِ هبدُ -1

سٍی صفحِ دسک تبح ظبّش هی گشددکِ ثب دٍثبسکلیک کشدى ثشٍى آى ثشًبهِ ثبصهی گشدد  «TTMS»پس اصًصت ثشًبهِ،فلذسی تحت عٌَاى-2

سااصگضیٌِ (اکسس، ّوبى ثبًک اطالعبتی ثَدُ کِ اطالعبتی کِ ثجت هی ًوبئیذثشسٍی اکسس دسج هی گشدد)هسیشفبیل اکسس داًلَدضذُ-3

. اًتخبة هی ًوبئین  کِ دسایي ٌّگبم سبیشهٌَّبی ثشًبهِ فعبل هی گشدد« اًتخبة فبیل اکسس»

 سیبل 000/700/6کوتش اص  (ّشثبسًبهِ)ثبتَجِ ثِ هصَثِ ّیئت هحتشم ٍصیشاى ،هیضاى دسآهذآًذستِ اصاصٌبفی کِ دسّشثشگ صَست حسبة -4

 سیبل هی ثبضذهی ثبیستی گضاسش خَدساثِ صَست تجویعی ّشسِ هبُ یک ثبساصاثتذای فصل ثْبسسبل 000/800/8 کوتشاص92 ٍدسسبل 91دسسبل 

.  ثِ صَست ریل دسسیستن ثجت ًوبیٌذ92 تبآخشپبیئض91

سا صدُ ٍدسایي « هجلغ حذًصبة% 10هعبهالت کوتشاص»سا اًتخبة ًوَدُ ٍتیک هشثَط ثِ «ٍسٍد اطالعبت فشٍش» گضیٌِ« اًتخبة فبیل»اصهٌَی -5

، «جوع-عَاسض ضْشداسی تجویعی ث-هبلیبت ثشاسصش افضٍدُ تجویعی ت-ثشگطتی ح-هجلغ خبلص تجویعی ة-الف»حبلت تٌْب فیلذّبی 

دسایي صفحِ فعبل هی ثبضذکِ ّوکبساى هحتشم هی ثبیست هیضاى کویسیَى دسیبفتی ٍهبلیبت ثشاسصش افضٍدُ پشداختی ساثِ صَست تجویعی 

.  دسفیلذّبی هزکَسدسج ًوَدُ ٍثجت ًوبیٌذ92 تبآخشپبیئض91ّشسِ هبُ یک ثبساصاثتذای فصل ثْبسسبل 

: ًکبت هْن 

 دسج اطالعبت ضوب هی ثبیست ثبدفبتشهبلی ٍهیضاى هبلیبت اعالم ضذُ دسصهبًیکِ هبلیبت ثشاسصش افضٍدُ ساپشداخت ًوَدُ ایذ، ّیچگًَِ هغبیشتی 

. ًذاضتِ ثبضذ

. سا صدُ کِ دسایي ٌّگبم اطالعبت دسج ضذُ ضوب ثبطل هی گشدد« ثشگطتی»دسصَست دسج اطالعبت ًبدسست ٍیب اضتجبُ  تیک 

اطالعبت سادسج ٍثجت ًوَدُ ایذ دسایي صفحِ ًیض هجبلغ الالم  ( 5 )سا اًتخبة ٍثِ ّوبى تشتیجی کِ ثشای ثٌذ« ٍسٍد اطالعبت خشیذ»هٌَی - 6

 دسفیلذّبی 92 تبآخشپبیئض91سا ثِ صَست تجویعی ّشسِ هبُ یک ثبساصاثتذای فصل ثْبسسبل (...لجَض؛آة ،ثشق،تلفي،گبصٍ)خشیذاسی ضذُ 

. هزکَسدسج ًوَدُ ٍثجت ًوبئیذ

: ًکبت هْن

دسج اطالعبت ضوب هی ثبیست ثبدفبتشهبلی ٍهیضاى هبلیبت اعالم ضذُ دسصهبًیکِ هبلیبت ثشاسصش افضٍدُ ساپشداخت ًوَدُ ایذ، ّیچگًَِ هغبیشتی 

. ًذاضتِ ثبضذ

. دسصَست دسج اطالعبت ًبدسست ٍیب اضتجبُ تیک ثشگطتی ساصدُ کِ دسایي ٌّگبم اطالعبت دسج ضذُ ضوب ثبطل هی گشدد

ساثِ طَسکبهل تکویل «اطالعبت پشداخت لشاداد»دسصَستیکِ هؤسسبت ٍضشکتْبی حول ًٍمل داسای لشادادحول هی ثبضٌذ،هی ثبیست هٌَی -7

. ٍثجت ًوبیٌذ

اهتٌبع هی ًوبیذ،دسهٌَی  (ثِ عٌَاى هثبل ًذادى کذالتصبدی،ضٌبسِ هلی،کذهلی)دسصَستیکِ صبحت کبال اصدادى اطالعبت ثِ صَست کبهل -9

. ٍسٍداطالعبت اهتٌبع ،  هطخصبتی کِ اصصبحت کبال داسیذسادسج ٍثجت هی ًوبئیذ

ٍگضیٌِ ّبی  دیگشضذُ ٍثب اًتخبة سبل «اسسبل اطالعبت خشیذ»-« اسسبل اطالعبت فشٍش»ضذُ ٍ سپس ٍاسدهٌَّبی « عولیبت»ٍاسد هٌَی - 10

ساداسد ، « صحت ثشسسی دادُ»،صفحِ ای ثبصضذُ ،کِ دسریل آى کلیذ «تأییذٍاداهِ»ٍفصلی کِ گضاسش آى ساثجت ًوَدُ ایذ ثب  صدى کلیذ 

سا صدُ کِ دسصَست داضتي ًبم کبسثشی « اسسبل اطالعبت ٍتحَیل سی دی ثِ سبصهبى»ثبفطبسدادى ایي کلیذصحت اطالعبت تأییذضذُ ٍسپس کلیذ

ٍکلوِ عجَسکِ دسصهبى پیص ثجت ًبم کذ التصبدی دسیبفت ًوَدُ ایذ، ًسجت ثِ اسسبل ایٌتشًتی الذام ًوَدُ ٍکذسّگیشی دسیبفت هی ًوبیئذ، 

ضشکت حول ًٍمل هشثَطِ /هطخصبت هؤسسِ« هطخصبت ٍصحت سٌجی» سا اًتخبة ٍاص طشیك هٌَی« ًبم کبسثشی ًذاسم»دسغیشایٌصَست کلیذ

ساًیضتکویل ًوَدُ ایذ، ثِ طَسکبهل ثجت ٍدسدًٍسخِ پشیٌت   «لشاداد»ٍیب« اهتٌبع»ٍ چٌبًچِ هٌَی « خشیذ»-«فشٍش» سادسگضیٌِ ّبی هشثَط ثِ 

. فبیل اکسس کِ اطالعبت ضوب ثشٍی آى دسج ٍثجت  هی گشدد ثِ سبصهبى اهَسهبلیبتی هشثَطِ اسائِ هی ًوبئیذ « Cd» ثِ ّوشاُ یک ًسخِ اص

 

.  هستَجت جشیوِ اصجبًت سبصهبى اهَسهبلیبتی کطَسهی گشدد1392ضبیبى رکشاست عذم اسائِ ایي گضاسش تبپبیبى اسفٌذهبُ سبل 

 

پبیبى 
 

http://www.tax.gov/

