
  در مورد اظهارنامه الكترونيكي پرسش وپاسخهاي متداول

  1.0.0.1نسخه 

  07/04/1390بروز رساني در تاريخ  

  

 در بخش صاحبان مشاغل منظور از بند الف ، ب وج چه مي باشد؟ -1

جهت آگاهي از اين مواد قانوني مي .انجام پذيرفته است  96و 95دسته بندي صاحبان مشاغل بر اساس قانون مالياتهاي مستقيم ماده   
  .در زير لينك اين مواد قانوني قرارداده شده است .توانيد به سايت سازمان ، بخش قوانين ومقررات مالياتي مراجعه نماييد 

http://intamedia.ir/Laws/ShowLawsM.aspx?mnu=340961 
http://intamedia.ir/Laws/ShowLawsM.aspx?mnu=340951 

 
 ؟طالعات يك خودرو مي باشداگر شخصي چند خودرو دارد چرا فقط قادر به ارسال ا -2

در صورت داشتن چندين خودرو امكان ارسال چند بار اطالعات فراهم شده .برطرف شده است به بعد  2/0/0/1اين مشكل  از نسخه 
 است

 اگر شخصي جزء مشاغل بند ب باشد واظهارنامه خودرو نيز داشته باشد چرا قادر به ارسال اطالعات اظهارنامه دوم نيست ؟ -3

ويك كد پستي مي توانيد اطالعات  به ازاي هر منبع مالياتي با يك كد ملي.به بعد برطرف شده است  2/0/0/1كل  از نسخه اين مش
 .ارسال نماييد

   
 بيشتر را بايد وارد نمود؟ در بخش اشخاص حقوقي اگر شركاء بيش از پنج نفر ودر حقيقي اگر بيش از سه نفر باشند چگونه اطالعات  -4

  .جداگانه اطالعات را وارد نموده ودر زمان ارائه اظهارنامه به دبيرخانه پيوست نماييددر يك صفحه 
 

 در بخش اشخاص حقوقي جدول شماره هفت اگر تعدا پيمانكاران بيش از تعداد موجود در صفحه بود چه بايد كرد؟ -5

  .ه پيوست نماييددر يك صفحه جداگانه اطالعات را وارد نموده ودر زمان ارائه اظهارنامه به دبيرخان
   

 مورد بود چگونه اطالعات را بايد وارد نمود؟ 20دربخش اشخاص حقوقي در صورتيكه فيشهاي پرداختي بيش از  -6

فيش باقيمانده را وارد  6فيش را وارد نماييد ودر بخش آخر اطالعات مجموع  19فيش پرداختي داريد اطالعات  25به عنوان مثال اگر 
    .ي كه وارد ننموده ايد را در صفحه جداگانه اي وارد ودر زمان تحويل اظهارنامه ضميمه نماييدصورت ريز فيشهاي.نماييد

 
 براي ورود اعداد منفي در فيلدها چگونه بايد عمل نمود؟ -7

  .  ابتدا عدد را وارد نماييد سپس عالمت منفي را بزنيد
 

 چرا اطالعات ارسال نمي شود؟ -8

در صورتيكه اين اطالعات را كامل وارد ننماييد قادر .مشخص شده اند فيلدهاي كليدي مي باشند  *فيلدهايي كه به رنگ قرمز با عالمت 
  .  خواهيد بودبه ارسال اطالعات ن

 
 در بخش اشخاص حقوقي شناسه ملي را نمي دانيم ؟ -9



توانيد به  ين شماره  ميدر صورت عدم ازاطالع از ا.شناسه ملي را سازمان ثبت شركتها به ازاي هر شخص حقوقي صادر نموده است 
  .سايت اين سازمان مراجعه نموده وشناسه ملي خود را دريافت نماييد

  
 در بخش اشخاص حقيقي و امالك امكان ورود اطالعات در فيلدهاي محاسباتي قرارداده نشده است؟ -10

 .باشند اصالح گرديده است  وكليه فيلدهاي محاسباتي قابل ويرايش نيز مي 3/0/0/1اين مورد در نسخه 
  

  چقدر است؟ 89ميزان معافيت ساالنه اشخاص حقيقي براي عملكرد سال  -11
 مي باشد 89عملكرد سال  راي اين مبلغ پنجاه ودو ميليون وپانصد هزار ريال ب

 
 در صورت نصب نسخه جديد چگونه اطالعات قبلي ذخيره مي شود؟ -12

  .شده قبلي را نمايش خواهد دادذخيره در صورتيكه برنامه را در همان مسير قبلي نصب نماييد اطالعات 
  

 در صورتيكه از يك كامپيوتر بخواهيم اطالعات چند نفر را وارد نماييم چگونه اقدام كنيم ؟ -13

  :جهت رفع اين موضوع دو راهكار وجود دارد

 .برنامه را در مسيرهاي مختلف نصب نماييد -1
 ددقت نماييد پس از چاپ نهايي با ك(وارد ، ارسال وچاپ نهايياگر يك برنامه نصب كرده ايد پس از اينكه اطالعات يك نفر را  -2

در صورتيكه اين فايل را از مسير نصب برنامه برداشته ودر مسير ديگري .ايجاد مي نمايد  TSTگرفتيد برنامه فايلي با پسوند )رهگيري
 .كپي نماييد با اجراي مجدد برنامه مي توانيد اطالعات جديد وارد نماييد

.   
  

 در اشخاص حقوقي چهار صفحه را چاپ نمي كند؟چرا  -14

در صفحه اول كه دگمه چاپ را مي زنيد وپس از چاپ اطالعات آن صفحه .نمايش مي دهد  Viewاين برنامه جهت چاپ اطالعات دوتا 
چاپ اطالعات  روي اين صفحه نيز بايد دگمه.را مي بنديد صفحه ديگري هم نمايش داده مي شود كه شامل چهار صفحه ديگر مي باشد 

  .را مجددا بزنيد تا چهار صفحه بعدي را چاپ نمايد 
  .اين مورد در خصوص برنامه امالك نيز وجود دارد

  

 

 
  


