
 

 

 راهنمای اصالح اینتاکد

خدمت عملیات را تایپ نمایید و وارد صفحه میز  tax.gov.irبرای اصالح اینتا کد  در مرورگر اینترنتی خود آدرس -1

 الکترونیکی مالیاتی شوید. 

 

 

 

 را کلیک کنید. « نامورود به ثبت»نام الکترونیک و سپس قسمت نام و ثبت ثبت قسمت پیش -2



 

 

 

 

 

 

 



 نام کلیک کنید.صورت حقیقی و ورود شماره ملی خود، روی ورود به ثبتتوانید با انتخاب نوع مؤدی بهدر اینجا می -3

 

 

شود. در این های الکترونیکی مرتبط با شماره ملی شما نمایش داده میشوید که همه پروندهسپس وارد صفحه ای می -4

نام ورت مشارکت انفرادی است انتخاب نموده و دکمه ورود به ثبتصتان را که بهصفحه پرونده مربوط به شخص حقیقی

 را کلیک نمایید.

 



 

 پس از تایپ نام کاربری ، کلمه عبور و کلمه امنیتی، دکمه ورود را می زنیم.  -5

 

وقتی وارد صفحه پرونده الکترونیکی خود شدید در قسمت سمت چپ نیازمندیها مواردی که با قرمز نوشته شده  -6

 نمایید.بایستی تصحیح یا تکمیل فرمایید بر روی قسمت قرمز رنگ کلیک است را 

 

 



شویم که این در واقع پرتال ثبت نام شما است. در صورتی که قبال اینتا کد خویش را وارد نموده اید و وارد صفحه می -7

ر قسمت لیست فعالیت ها اکنون نیاز به تصحیح یا تغییر آن دارید، در قسمت ویرایش اطالعات ثبت نام وارد شوید. د

 بر اساس اینتا کد، کلید افزودن فعالیت جدید را کلیک نمایید.

 

 

 

 پس ازورود به صفحه ایجاد یا ویرایش فعالیت ها  -8

 

 

 

 



 

 یا خدمات را انتخاب کنید. 3در قسمت پنجره اول گزینه 

پنجره سوم قسمت خدمات  نتخاب کنید.را ا یا امور ساخت و ساز و پیمانکاری های مربوطه 12در پنجره بعدی گزینه  -9

 یا گزینه صفر را انتخاب کنید.

سایر اشخاص )حقیقی و حقوقی( که در امور یا همان  312۰۰2۰در پنجره چهارم در صورتی که طراح هستید کد  -11

اهی مطالعه و تهیه طرح راه و ساختمان، تأسیسات ، خاک شناسی و مقاومت مصالح، نقشه کشی، نظارت )عالیه و کارگ

 را انتخاب نمایید.( ، محاسبات فنی و ... فعالیت دارند و مشمول ضوابط و تعرفه های سازمان مدیریت نمی باشند 

شرح فعالیت را مهندس طراح انتخاب . در صورتی که عالوه بر کار طراحی و محاسبه کار دیگری همچون نظارت نیز  -12

فحه قبل، دوباره در قسمت افزودن فعالیت جدید به همین انجام می دهید ،  پس از ثبت این قسمت و برگشتن به ص

 صفحه برگشته و کدها را به همان ترتیب قبل انتخاب نمایید.

مهندسی مشاور و مهندسین ناظری که بر عملیات اجرای پروژه با عنوان شرکت های  312۰۰3۰تنها در ردیف آخر کد -13

شرح فعالیت را مهندس ناظر انتخاب نموده و  نتخاب نمایید.را ا نظارت دارند )به استثنای نظارت عالیه و کارگاهی(

در صورتی که عالوه بر فعالیت های سازمان  درصد فعالیت را بر میزان فعالیتی که در این رشته دارید انتخاب نمایید.

ید ، یز می باشید و در آن زمینه هم فعالیت دارکارشناس عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری ننظام مهندسی، 

را انتخاب فرمایید. دقت کنید مجموعه درصد فعالیت های شما در چند رشته باید به درصد  311۰۰3۰بایستی کد 

 صد برسد در غیر این صورت دچار خطا در سامانه خواهید شد1۰۰فعالیت 

 

. پس از اینکه پس از ثبت ، مدتی زمان الزم است تا سازمان امور مالیاتی اطالعات مربوط به شما را پردازش کند -14

( شدید، امکان ثبت اظهارنامه مالیاتی برای شما میسر  45اطالعات شما پردازش شد و شما در اصطالح وارد مرحله ) 

 می گردد.


