
 
  

  ۱صفحه 
 

  پرسش وپاسخهاي متداول اظهارنامه الكترونيكي 

 
   

  
  بسمه تعالي

  
  

 در بخش صاحبان مشاغل منظور از بند الف ، ب و ج چه مي باشد؟ - ۱

جهت .انجام پذيرفته است  ۹۶و ۹۵دسته بندي صاحبان مشاغل بر اساس قانون مالياتهاي مستقيم ماده   

در . آگاهي از اين مواد قانوني مي توانيد به سايت سازمان ، بخش قوانين ومقررات مالياتي مراجعه نماييد

  .زير لينك اين مواد قانوني قرارداده شده است 
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 در بخش اشخاص حقوقي اگر شركاء بيش از هشت نفر باشند چگونه اطالعات  بيشتر را بايد وارد نمود؟ - ۲

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

پيمانكاران بيش از تعداد موجود در صفحه بود چه  در بخش اشخاص حقوقي جدول شماره يازده  اگر تعداد - ۳

 بايد كرد؟

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

 براي ورود اعداد منفي در فيلدها چگونه بايد عمل نمود؟ - ۴

  .  ابتدا عدد را وارد نماييد سپس عالمت منفي را بزنيد

 اطالعات ارسال نمي شود؟چرا  - ۵

در صورتيكه اين .مشخص شده اند فيلدهاي كليدي مي باشند * فيلدهايي كه به رنگ قرمز با عالمت 

  .  اطالعات را كامل وارد ننماييد قادر به ارسال اطالعات نخواهيد بود

 در بخش اشخاص حقوقي شناسه ملي را نمي دانيم ؟ - ۶

در صورت عدم ازاطالع از .اي هر شخص حقوقي صادر نموده است شناسه ملي را سازمان ثبت شركتها به از

  .اين شماره  مي توانيد به سايت اين سازمان مراجعه نموده وشناسه ملي خود را دريافت نماييد

  چقدر است؟ ۹۰ميزان معافيت ساالنه اشخاص حقيقي براي عملكرد سال  - ۷

 مي باشد ۹۰رد سال اين مبلغ پنجاه وهشت ميليون ودويست هزار ريال براي  عملك

 در صورت نصب نسخه جديد چگونه اطالعات قبلي ذخيره مي شود؟ - ۸

  .در صورتيكه برنامه را در همان مسير قبلي نصب نماييد اطالعات ذخيره شده قبلي را نمايش خواهد داد
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 در صورتيكه از يك كامپيوتر بخواهيم اطالعات چند نفر را وارد نماييم چگونه اقدام كنيم ؟ - ۹

  : راهكار وجود دارد سه ع اين موضوعجهت رف
  

راحت ترين راه، اين است كه يك بار ديگر نرم افزار اظهارنامه را در مسير ديگري غير از مسير پيش فرض   - ۱
  .نصب نماييد، و بعد از نصب به تكميل اظهارنامه بعدي بپردازيد

  
، كل پوشه اي كه نرم افزار الكترونيكي راه ديگر به اين صورت است كه، بعد از نصب اوليه نرم افزار اظهارنامه - ۲

 ،از مسير پيش فرض غير، مكان ديگريرا در ) مسير پيش فرض(نصب شده اظهارنامه در آنجا قرار دارد 
  .نماييد كپي

  
 فرض اظهارنامه اشخاص حقوقي مسير پيش             C:\Program Files\Ezharnameh Hoghooghi1391  

 ص حقيقي  مسير پيش فرض اظهارنامه اشخا              C:\Program Files\Ezharnameh Haghighi1391 

                   مسير پيش فرض اظهارنامه امالك             C:\Program Files\Ezharnameh Amlak1391  

  
را حذف يا  tstبا پسوند  اطالعات به داخل پوشه اي كه در مسير ديگري كپي نموده ايد رفته و فايلپس از آن، 

پس از آن . )تغيير نام دهيد Hoghooghi111.TSTرا به  Hoghooghi.TSTبراي مثال فايل ( تغيير نام دهيد
  .خواهد گرفتبرنامه، اظهارنامه خام در اختيار شما قرار  exeبا اجراي فايل 

  
  فايل اطالعات با پسوندtst اظهارنامه اشخاص حقوقي مربوط به ...................... ..................Hoghooghi.TST 

  فايل اطالعات با پسوندtst اظهارنامه اشخاص حقيقي بند الف مربوط به  ................................................alef.tst 

  فايل اطالعات با پسوندtst اظهارنامه اشخاص حقيقي بند ب مربوط به ............................................ bandB.tst 

  فايل اطالعات با پسوندtst اظهارنامه اشخاص حقيقي بند ج مربوط به ............................................... bandj.tst 

  فايل اطالعات با پسوندtst اظهارنامه امالك  مربوط به..........................................................................  amlak.tst 

دقت نماييد پس از (، ارسال وچاپ نهايياز اينكه اطالعات يك نفر را واردپس  به اين صورت است كه، سومراه  - ۳
در صورتيكه اين فايل را از  .ايجاد مي نمايد TSTگرفتيد برنامه فايلي با پسوند) چاپ نهايي با كد رهگيري

و سپس اين فايل را در مسير جاري، تغيير نام  كپي نماييددر مسير ديگري  مسير نصب برنامه برداشته و
  .طالعات جديد وارد نماييدابا اجراي مجدد برنامه مي توانيد  دهيد،

   خود يعني فايل صورتي كه بخواهيد مجددا از اظهارنامه خود پرينت تهيه نماييد به فايل اطالعات اظهارنامه در
  .نياز داريد، tstبا پسوند 
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 حقوقي چهار صفحه را چاپ نمي كند؟ چرا در اشخاص -۱۰

در صفحه اول كه دكمه چاپ را مي زنيد .نمايش مي دهد  Viewاين برنامه جهت چاپ اطالعات دوتا 

وپس از چاپ اطالعات آن صفحه را مي بنديد صفحه ديگري هم نمايش داده مي شود كه شامل چهار 

عات را مجددا بزنيد تا چهار صفحه بعدي را روي اين صفحه نيز بايد دكمه چاپ اطال.صفحه ديگر مي باشد 

  .چاپ نمايد 

  .اين مورد در خصوص برنامه امالك نيز وجود دارد

 در اظهارنامه اشخاص حقيقي مشخصات شركاء را كجا بايد وارد نمود؟ -۱۱

هر شريك مي بايست بصورت جداگانه اظهارنامه مالياتي  ۹۰براساس فرم جديد اظهارنامه مالياتي سال 

 . مايدارائه ن

 گواهي الكترونيكي را چگونه مي توان دريافت نمود؟ -۱۲

در خصوص اشخاص حقوقي ، شركتهايي كه مرحله اعتبار سنجي اطالعات ثبت نام آنها در سامانه ثبت نام 

وتخصيص كد اقتصادي انجام پذيرفته است ، دعوتنامه دريافت گواهي الكترونيك به نشاني اقامتگاه قانوني 

سپس با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي مي توانند گواهي الكترونيكي خود را دريافت  .د ارسال خواهد گردي

در خصوص اشخاص حقيقي ، اشخاصي كه در حال حاضر امضا الكترونيكي دارند مي توانند . نمايند 

  . اظهارنامه با امضا الكترونيكي ارسال نمايند

  

  


