
 اعضاي محترم داراي پرونده اشتغال سازمان نظام مهندسي ساختمان استان 

 سالم عليكم 

 با احترام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما عزيزان  

 100و با استفاده از مزاياي تبصره ماده  1397با عنايت به اينكه به منظور ارايه اظهارنامه مالياتي عملكرد سال مالي 

در ثبت نام كداقتصادي ، اقدام به ورود اطالعات فعاليت شغلي خود  45است عالوه براي داشتن وضعيت ق.م.م ، الزم 

و تعيين درصد فعاليت و همچنين ثبت محل اقامتگاه قانوني روي نقشه و وضعيت مشموليت ارزش افزوده نمائيد ، 

مراجعه و نسبت به ويرايش  rwww.TAX.GOV.i لطفالطفاً هرچه سريعتر به سامانه ثبت كداقتصادي به آدرس

ال در سامانه ، مانع از ورود به سامانه اظهارنامه اطالعات درخواستي اقدام نمائيد . بديهي است عدم ورود اطالعات با

 خواهد شد.   1397عملكرد سال مالي 

 مراحل زير در ورود اطالعات و ويرايش آنها انجام مي پذيرد:  

پس از ورود به سامانه ثبت نام كداقتصادي ، وارد سامانه پيش ثبت نام و ثبت نام شده و پس از درج اطالعات مربوط به 

ي و كلمه عبور وارد محيط اطالعات ثبت نام شده كه در صفحه اول چند پيام در قسمت چپ صفحه مالحظه نام كاربر

 مي كنيد ، روي هر يك از آنها كليك نموده وارد صفحه موردنظر مي شويد:  

اب را انتخ« من مشمول ارزش افزوده نمي باشم » درصفحه مربوط به تعيين وضعيت مشموليت ارزش افزوده گزينه -1

 كنيد .  

 در بخش اطالعات فعاليت شما ، كليد افزودن فعاليتها را كليك نموده و اطالعات زير را وارد نمائيد .   -2

 نوع فعاليت : خدمات و سرمايه گذاري را انتخاب كنيد .  

k(:isic (ي كسب و كارفعاليتها مستغالت اجاره و   . 

74kزيرمجموعه : (-
 .  ير فعاليتهاي كسب و كارسا) 

 انتخاب شود .   سي و سايرمهندفعاليتهاي معماري و ) k742زير مجموعه : (-

 انتخاب شود .   مهندسي و مشاوره فنيفعاليتهاي معماري . )k7421 زير مجموعه :(-

 انتخاب شود .   فعاليتهاي نظارت بر ساخت ساختمان)k7421058 زير مجموعه : (-
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