
 

 

 قانون مالیات ها در اظهارنامه 100تبصره ماده  نحوه تکمیل فرم  هنمایرا        

 روش زیر را دنبال کنید. میباشید ۱۰۰ ماده تبصره مزایای انتخاب به در صورتی که مایل

  شوید. مالیاتی الکترونیک عملیات خدمتمیز صفحه وارد را تایپ نمایید و tax.gov.irآدرس   برای شروع

 

 پس از انتخاب گزینه اظهار نامه عملکرد اشخاص حقیقی 



 

 

اشااخاص حقیقاای نااار کاااربری و رمااز عبااور خااود را وارد کنیااد و دکمااه ورود بااه ونیکاای در سااامانه اظهارنامااه الکتر
ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامانه را بزنیاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد 

 

اطالعات هویتی شما از سایت پای  ببات ناار منتقال شاده اسات در صاورت ت ییار یاا ایاراد در هار کادار بای اتی در 
 ق مت پی  ببت نار اصالحات الزر انجار دهید 



 

 

 

پااس ار ردااردم دکمااه بباات اظهارنامااه وارد صاافحه ای ماای شااوید کااه الزر اساات مدخصااات اظهارنامااه خااود را پاار 
 نمایید 



 

 

 ۱3 99سال عملکرد را 

 سایرنوع رعالیت را 

 ) اکثر مهندسام عضو سازمام نظار مهندسی مدمول گروه سور می باشند ( گروه سورگروه  را مدمول 

  خیرآیا شریک دارید را 

  بله را ه تید ، ۱۰۰متقاضی تبصره ماده 

 نمایید می انتخاب

 بووه ابتوو ا اسوو  الزم گراموو  مووودی " ب هسس   خطسساپیسسا   شسس ا بسس  کسس  صسسترت  در تاییسس   از پسس 

 بوور  را  خووود  شووی    واحوو   بووه  مربووو   هووای  فعالیوو   تمووام  و  مراجعووه  نام  ثب   سامانه

 بووه هسووتی  موظوو  "نماییوو  تکمیوول  الکترونیوو   نووام  ثب   سامانه  در  ک   اینتا  اساس

 نماییوو  تصووحی  را خووود اطالعووات  نووام ثبوو  پووی  قسم  در  و  برگشته  اص    سای 

 در صورتیکه قبال اینتا ک  خود را تصحی  نمودی  به مرح ه بع  خواهی  رف  .

در اینجااا وارد رضااای لااداول اظهااار نامااه خواهیااد شااد دقاات کنیااد الزر اساات هاار صاافحه را پااس از تکمیاال  خیااره 
 نمایید .



 

 

 

بارگاااری گردیاده اسات در این صفحه که اطالعات هویتی شما مای باشاد ، ایان اطالعاات از ساایت پای  ببات ناار  
 . صحت آم را بررسی نموده و موارد ستاره دار را در صورت عدر تکمیل پر بفرمایید

 



 

 

 در رابطه با اطالعات مالی 

انوم مالیاتهااای م ااتقیخ بااه  یاار از گزینااه بلاای قاا  ۱9۰در ق اامت ت االیخ درخواساات بخدااودگی لاارادخ مفاااد ماااده  
 .توله به ستاره دار بودم این آیتخ لاا الزر به تکمیل با گزینه بله می باشدامکام انتخاب دیگری نی ت و با 

در عملکاارد  در رابطااه بااا سااوال دور کااه آیااا مداامول رراخااوام بباات و اسااتفاده از صااندوه رااروش پایانااه رروشااگاهی
ه ناد لااا مهندساین عضاو حقیقای ساازمام نظاار مهندسای تاا کناوم رراخاوام  ندادبوده اید با توله باه اینکاه    ۱399

 خیر را انتخاب می نماییخ .

 . ریلد مربوط به بهای مولودی پایام دوره را صفر درج نمایید

یاک اعاالر مای باه طاور اتومات ایان مبلا   ابال ت ییار نمای باشاد کاه ق    98مالیات قطعی/تدخیصای عملکارد    میزام 
 شود .

آمااده اساات بای ااتی وارد  ۱7/3/۱4۰۰مااور   5۱۱/۱4۰۰/2۰۰بخداانامه مطاااب   ۱399مبلاا  مالیااات مقطااوع سااال 
 شما  ۱398گردد یعنی در صورتیکه مالیات سال 

 ریال باشد بدوم ت ییر ۰۰۰,۰۰۰,3۰تا مبل  

 در صد ارزای  4ریال با  ۰۰۰,۰۰۰,6۰ریال تا مبل    ۰۰۱,۰۰۰,3۰از مبل  

 در صد ارزای  8با ریال  ۰۰۰,۰۰۰,۱2۰ریال تا مبل    ۰۰۱,۰۰۰,6۰از مبل  

 گردد در ریلد مربوطه درج در صد ارزای  ن بت به سال قبل  ۱2ریال به باال با  ۰۰۱,۰۰۰,۱2۰از مبل  

 یادتام باشد که حتما پس از تکمیل اطالعات صفحه را  خیره نمایید.

ت ییار نمای و قابال    صفحه بعد مدخصات محل و ناوع رعالیات شماسات کاه از ساامانه ببات ناار بارگاااری مای شاود
 باشد، کلید  خیره و ادامه را زده وبه صفحه بعد منتقل می شوید



 

 

 

 صفحه بعد اطالعات رروش است که با زدم دکمه ارزودم قادر به تکمیل این صفحه ه تید

 



 

 

 را بای تی اعالر کنید. )رروش ( و میزام درآمدتامجا دوباره اینتا کد رعالیت در این 

 

 

از منااابم مختلاا   ۱399درق اامت رااروش کاااال و خاادمات،  ناخااال  درآماادهای ک اا  شااده طاای سااال 
،کارشناساای رساامی دادگ ااتری ، نظااارت عالیااه و 27شااامل طراحاای ،نظارت،الرا،کارشناساای مااادهشاا لی 

 موارد مدابه را بدوم اعمال هیچ ضریبی  درج ررماییدو سپس کلید  خیره را ردار دهید.

 نکته مهم:

مطابق تاکید بخشنامه فوق الذذرکع عذذدال اعذذالال یذذنید میذذ،ات در مذذد وکت ذذات ت  ذذی   

دریذذد یعه ذذه قیذذع خابذذل بخشذذ   وا ذذد 30عال ه بع مطالبه  ایل مالیذذات مشذذ و   

 شد.

ق اب مای توانیاد مبلا  مالیاات خاود را تق ایب و   5داکثر در  حاصفحه بعاد صافحه تق ایب مبلا  مالیاات ا سات کاه  
 پرداخت نمایید .



 

 

پاس از بررساای  از اظهارنامااه خاود تهیاه نمااوده وآم صافحه تاییااد نهاایی اسات کااه حتماا ابتاادا یاک پرینات  پاس از
پاس از تاییاد نهاایی کاد رهگیاری بارای  مجدد و اطمینام از صحت اطالعات ن ابت باه تاییاد نهاایی اقادار ررماییاد .

 شما صادر می گردد .

  


