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 چگًَِ هی تَاى برای هَدیاى فَت ضذُ اظْارًاهِ ثبت ًوَد؟ 

ضذى پیص ثثت  هی تایست پیص ثثت ًام هَدی فَت ضذُ اًجام گردیذُ ٍ سپس درخَاست غیر فؼال اتتذا
ثثت ًام / ثثت ًام هَدی هی تَاى ترای  در غَرت غیر فؼال تَدى پیص ًام ٍی تِ ادارُ هرتَطِ دادُ ضَد.

 .اظْارًاهِ ثثت ًوَد هذت زهاى فؼالیت هَدی فَت ضذُ

  زهاًی کِ یکی از  101در اظْارًاهِ ضراکتی بِ هٌظَر تقسین درست هعافیت

 ضرکا فَت هی کٌذ ًَع ضراکت را چگًَِ هی بایست تعریف ًوَد؟

ضًَذ هی تایست ًَع  ٌگاهی وِ یىی از هَدیاى فَت وردُ ٍ ٍرثِ جایگسیي آى هیاظْارًاهِ ضراوتی ّ در
 .ضراوت ٍراث لْری ٍ ًَع ضراوت ضروا اختیاری اًتخاب گردد

  برای هَدیاى اضخاظ حقیقی چیست؟ 101علت عذم هحاسبِ هعافیت 

یا لْری(، ٍ در  اظْارًاهِ هطاروت در غفحِ اطالػات َّیتی ضروا هی تایست ًَع ضراوت )اختیاری در
 .ضَد غَرت ضراوت تا ّوسر در ٍاحذ وسثی هرتَطِ، وذهلی ّوسر هطخع

سَال ًػة ساهاًِ غٌذٍق  هی تایست تِ 101ّوچٌیي اضخاظ حمیمی تِ هٌظَر استفادُ از هؼافیت 
ضذُ است هَظف تِ ًػة ساهاًِ غٌذٍق فرٍش  فرٍش پاسخ دٌّذ. در غَرتی وِ هَدی جسء هطاغل رور

 .تِ اٍ تؼلك ًخَاّذ گرفت 101 ر غَرت ػذم ًػة هؼافیتهی تاضذوِ د

تاضٌذ تَسط خَد سیستن تِ ّر یه از ضروا  101هادُ  در غَرتی وِ ّر یه از ضروا هطوَل هؼافیت
ًْایت هؼافیت ضروا جوغ ضذُ ٍ تِ جذٍل هحاسثِ هالیات فیلذ هرتَطِ هٌتمل  هؼافیت دادُ هی ضَد ٍ در

 .ضَد هی

الزم تِ تَضیح است هؼافیت تر اساس درغذ سْن اػوال ًوی گردد ٍ فمط ٍاتستِ تِ تؼذاد ضروا ٍ ًَع 
 .ضراوت هی تاضذ

  در هَاردی کِ زى ٍ ضَّر ضریک ّستٌذ اطالعات کذ هلی آًْا چطَر هی بایست

 ثبت گردد؟
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رُ هلی ّوسر در ضوا وِ ترای ثثت اطالػات هَدی ٍ ضروا است، هی تایست در ستَى 4جذٍل ضوارُ  در
ضَّر ثثت ضَد.)اطالػات هی تایست تِ  غَرت ضراوت، ترای هرد ضوارُ هلی زى، ٍ ترای زى ضوارُ هلی

 (.غَرت ضرتذری تىویل گردد

  پیغام )هبلغ ٍارد ضذُ در بخص فعالیت ّای هطوَل هقطَع( هغایر با )هبلغ ٍارد

 ضذُ در بخص هحاسبات هعافیت ( هی باضذ؟

درآهذّای همطَع(  )درآهذّایی همطَع وِ لثال پرداخت ضذُ است( ضاهل )جوغ 5جذٍل ٍارد ضذُ در  هثالغ
)هحاسثِ هؼافیت ّا( اًتمال هی یاتذ.  6ضوارُ  ٍ )سَد)زیاى(درآهذهمطَع( هی تاضذ وِ ایي هثالغ تِ جذٍل

جذٍل  همطَع( تسرگتر از هثلغ )سَد)زیاى(درآهذهمطَع( تاضذ هی تایست در چٌاًچِ هثلغ )جوغ درآهذّای
هؼاف( تراتر تا هثلغ  هثلغ/هثالغ هرتَط تِ ّسیٌِ ّای هرتَطِ ًیس ٍارد گردد تا )سَد)زیاى( درآهذ 6ضوارُ 

 .گردد 5)سَد)زیاى(درآهذهمطَع( در جذٍل ضوارُ 

 

  چگًَِ در اظْارًاهِ حقیقی در جذٍل )پرداخت ّای هربَط بِ ایي اظْارًاهِ( هی

 از سِ رکَرد ثبت ًوَد؟تَاى بیص 

هَدی هی تایست اتتذا اطالػات هرتَط تِ سِ روَرد را ثثت ًوَدُ ٍ سپس هجوَع هاتمی را در ردیف چْارم 
 .)ًمل از پیَست( ثثت ًوایذ

  ٍ ُپس از ثبت اظْارًاهِ هَدی چگًَِ هی تَاًذ قبض ّای صادر ضذ ُ را هطاّذ

 پریٌت ًوایذ؟

 .هَدی تا هراجؼِ تِ ساهاًِ پرداخت الىترًٍیىی هالیات هی تَاًذ پریٌت لثض ّای خَد را هطاّذُ ًوایذ

 در ثبت اظْارًاهِ اضخاظ حقیقی اساهی ضرکا قابل هطاّذ ًیست ؟ 

تارگساری ًطذى  هَدیاى از ساهاًِ ثثت ًام الىترًٍیىی خَاًذُ هی ضَد تِ ّویي خاطر در غَرت اطالػات
ضروا تررسی گردد وِ هی تایست  اطالػات ضروا، هی تایست در ساهاًِ ثثت ًام تاریخ ضرٍع ضراوت

 .وَچىتر یا هساٍی سال ػولىرد اظْارًاهِ تاضذ
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 ( را در ارسال اظْارًاهِ الکترًٍیکی چگًَِ هی -103( یا )-100پیغام خطای )

 بایست برطرف ًوَد؟

 .ػٌَاى ضذُ هی تَاى از ًرم افسار خطایاب استفادُ ًوَد تِ هٌظَر ترطرف ضذى خطاّای

 

 علت ایٌکِ اضخاظ حقَقی ًوی تَاًٌذ اظْارًاهِ اهالک ثبت ًوایٌذ چیست؟ 

اظْارًاهِ اضخاظ  هختع اضخاظ حمیمی هی تاضذ ٍ ضخع حمَلی در ّواىاظْارًاهِ اهالن فمط  ثثت
 .حمَلی هی تایست اطالػات هله خَد را ثثت ًوایذ

  چگًَِ هی تَاى در اظْارًاهِ حقَقی )استْالک بْای توام ضذُ کاالی فرٍش

 رفتِ( را ثبت ًوَد؟

فرٍش رفتِ( را هی  ضذُ واالی)استْالن تْای توام  20جذٍل ضوارُ  15اظْارًاهِ حمَلی، در غفحِ  در
 .)اضافِ / وسر هی ضَد : سایر( ٍارد ًوَد 12تایست در ردیف 

  ِفْرست صادرات ٍ ها بِ  24جذٍل ضوارُ  11آیا در اظْارًاهِ حقَقی در صفح(

 رکَرد( ثبت ًوَد؟ 9ازاء تفاٍت( هی تَاى بیطتر از )

( هجوَع 9روَرد اٍل ثثت گردد ٍ در )ردیف  8روَرد در ایي جذٍل هی تایست اتتذا  9ترای ثثت تیطتر از 
هاتمی ثثت گردد. در ایي غَرت ًیاز تِ ثثت ضوارُ پرًٍذُ سثس گوروی ًوی تاضذ ٍلی هی تایست ضرح واال 
 را در ًمل از پیَست ثثت ًواییذ.

 الزم تِ رور است در ٌّگام رسیذگی هی تایست ریس پیَست تحَیل هویس گردد.

  اقذام بِ تغییر ضٌاسِ هلی ًوایذ، هَدی هی بایست بِ اگر سازهاى ثبت ضرکت ّا

 هٌظَر ارسال اظْارًاهِ چِ اقذاهی اًجام دّذ ؟

غیر فؼال ًوایذ سپس  غَرت تغییر ضٌاسِ هلی هی تایست هَدی اتتذا ثثت ًام تا ضٌاسِ هلی اضتثاُ را در
م جذیذ تا ضٌاسِ هلی درست هی تَاًذ تا ثثت ًا ثثت ًام تا ضٌاسِ هلی درست اًجام دّذ. پس از آى هَدی

 .ًوایذ الذام تِ ارسال اظْارًاهِ
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اهیذٍارم تخص پاسخ تِ سَاالت هالیاتی تِ ضوا ػسیساى در یافتي جَاب سَاالتتاى ووه وٌذ. هَفك ٍ 
 .سرتلٌذ تاضیذ

 

 هٌثغ : سازهاى اهَر هالیاتی ول وطَر

 


