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 رفقای هدفکاری سالم

سازمان کنترل و  سامانه های بر خط یا آنالین مرتبط با هر ارگان یا  ست داره تالش میکنه با ایجاد  سالها دولت 

نظارت خودش رو افزایش بده.هدفی که با نام دولت الکترونیک شککککر گرفت و این حرکت در شکککرایط کرونایی 

 ه توسط این بیماری دولت رو نجات بده.دتونست از محدودیت های ایجاد ش امروز به شدت

 میخوایم وبسایتهایی که با حسابدار و امور حسابداری ارتباط پیدا میکنه رو براتون معرفی کنیم. مقالهاین  در

 رتال اطالع رسانی سازمان امور مالیاتی کشوروپ-1

نه پرتال اطالع رسکککانی رو انتخان کنید تا از موارد زیر بهره کافیه گزی www.intamedia.irوقتی وارد وبسکککایت 

 ببرید:

 نشریه سامان متعلق به سازمان امور مالیاتی 

 آخرین اطالعیه های مربوط به سازمان 

 آموزشهای مربوط به مودیان مالیاتی 

 سامانه های مبارزه با فساد 

 میز خدمت عملیات الکترونیک مالیاتی-2

میتونید خدمات الکترونیکی مالیاتی رو از طریق سکککامانه های سکککازمان  www.tax.gov.ir با ورود به وبسکککایت 

 دریافت کنید.

 خدمات اصلی مالیاتی شامر:

 کیثبت نام الکترون

 یها اتیقانون مال میم ۹۶۱موضوع ماده  ییدستورالعمر اجرا یکیارائه خدمات الکترون یسامانه در راستا نیدر ا 

 یم یقانون یو تشکر ها یو حقوق یقیاشخاص حق هیاست کل دهیگرد جادیا یاتیطرح جامع مال یو اجرا میمستق

نام  که ثبت یانیمود ندینما یشککماره اقتدککاد افتیثبت نام و در وثبت نام  شیسککامانه اقدام به پ نیتوانند در ا

 یبرخوردار یاتیالپرونده م یکیبه نسخه الکترون یدسترس رینظ یکیالکترون التیتسه یایاز مزا ندینما یکیالکترون

 یاتیالاظهارنامه م یکیکامال الکترون میو تدکککم یکیپرداخت الکترون یاتیمال یندهایدر فرا یکیاز امضکککا الکترون

 برخوردار خواهند شد

http://www.tax.gov.ir/
http://www.tax.gov.ir/
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  کیاظهارنامه الکترون

ستا نیا ست در ا یراه انداز یاتیمال یاظهارنامه ها یکیالکترون افتیدر یسامانه در را زمان اظهارنامه  نیشده ا

شخاص حقوق یها شخاص حق یا صورت الکترون یقیو ا ضا یکیو اجاره امالک به  رار ق یکیالکترون یو همراه با ام

 اتیقانون مال ۹۶۱ارائه ارائه خدمات موضوع ماده  یدر راستا سامانه نیا یکیالکترون یدارد صورت معامالت فدل

 دیتوانند نسبت به ثبت و ارسال اطالعات خر یم یاتیمحترم مال انیاست و توسط آن مود دهیگرد جادیا میمستق

سبت به ثبت و ا یسامانه م نیا قیاز طر نیهمچن ندیبابت قراردادها اقدام نما نیو فروش و همچن ستوانند ن  الر

 اقدام نمود زیآن ن دهیکاالها و خدمات از آن امتناع ورز دیدر زمان خر یکه ارائه شناسه مل یانیاطالعات مود

 یکیحقوق الکترون اتیفهرست مال

و  یکیالکترون یهارسانه قیاز طر یاتیمال انیحقوق توسط مود اتیدر پرداخت مال ریتسه یسامانه در راستا نیا

سانی ستر جادیو ا اتیمال افتیدر یها هیرو یساز ک سهولت در پردازش اطالعات راه انداز یب سب جهت   یمنا

 انیمود یاتیسککامانه جهت مشککاهده اطالعات خالصککه پرونده مال نیا یکیاسککت خالصککه پرونده الکترون دهیگرد

اطالعات خود را  یدر سامانه  ثبت نام شماره اقتداد ستیبا یسامانه م نیشده است جهت استفاده از ا یطراح

 دینموده باش افتیو کلمه عبور را در یوارد نموده و سپس اطالعات نام کاربر

  تیاعتراضات و شکا یکیثبت نام الکترون

سککامانه نرم افزار  میاطالعات پرونده آنها در سککامانه سککن یو حقوق یقیحق انیمود یکل یسککامانه  نیا قیاز طر

سبت به  یاتیمال کپارچهی شته باشند م یاتیاز اوراق مال یکیموجود باشد و ن ا توجه به ب توانندیموجود اعتراض دا

شگاه انهیثبت نام پا ندیاقدام به ثبت اعتراض خود نما بوطهو مقررات مر نیقوان ا توجه به ب یاتیو حافظه مال یفرو

با هدف بهره مند نیقوان پا یریبهره گ یایااز مز یاتیمال انیمود یو مقررات مربوطه و  نهیاز  و  یفروشکککگاه ا

سککامانه ها توسککط  نیبه ا طمربو یلیجهت درج اطالعات تکم نهیگز نیفروش ا یافزارنرم یهاسککامانه نیهمچن

 محترم در نظر گرفته شده است انیمود

 پزشکان  یفیتکل اتیسامانه پرداخت مال

و بند  ۹۹۱۱قانون بودجه سال  ۶مقررات بند ک تبدره  یاجرا یپزشکان در راستا یفیتکل اتیپرتال پرداخت مال

مرتبط به هر  یفیتکل اتیکر کشکور به جهت ثبت اطالعات و پرداخت مال ۹۹۱۱قانون بودجه سکال  ۶ح تبدکره 

سلح م یروهاین یدولت ریغ یعموم یوابسته به نهادها یو خدوص یاز دولت ماع یمراکز درمان هیپزشک توسط کل

 شده است یسازادهیقانون پ نیمشمول ا یدولت یها و شرکتها یلیخ
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 اظهارنامه عملکرد الکترونیکی و سایر -فهرست مالیات حقوق-صورت معامالت فدلی-

  سایر خدمات الکترونیکی شامر:

 کیدرخواست ابالغ الکترون

 یکیصورتحسان الکترون صدور

 یارزش معامالت فیبلوک و رد استعالم

 یاتیمال یبده استعالم

 بر درآمد مشاغر خودرو اتیپرداخت مال یگواه استعالم

 معاف از برگشت ارز یمحدوالت بخش کشاورز استعالم

 یرفع تعهد ارز زانیم استعالم

 یاتباع خارج ریو اخذ کد فراگ استعالم

 اتیمال کیالکترون پرداخت

 یتجار ریکشور و اداره کر ثبت شرکتها و موسسات غ یاتیواحد سازمان امور مال پنجره

 یو ارتباط مردم اتیبه شکا یدگیرس سامانه

 ۱۹ یلیکنندگان سکه تحو افتیمقطوع در اتیمال

 ۱۱ یلیکنندگان سکه تحو افتیمقطوع در اتیمال

 یاتیادارات کر امور مال ینشان

 شرکتها ژهیو یاتیعدم وجود پرونده مال ایوجود  استعالم

 کیثبت نام الکترون یاطالعات کاربر یادآوری

 کیثبت نام الکترون یریشماره رهگ یادآوری

 استعالم بدهی مالیاتی و ...-اخذ کد فراگیر اتباع خارجی-استعالم میزان رفع تعهد ارزی
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 سامانه مالیات بر ارزش افزوده-3

   www.evat.irکاربردهای این سامانه به آدرس 

 هودمالیات بر ارزش افز انجام تکالیف مربوط به 

سل یانجام اقدامات یراب ست ابتدا نام کاربر میهمانند ثبت نام ، ت صدور قبض ثبت چک و ... الزم ا و  یاظهارنامه ، 

سامانه کلمه عبور خود را صورتدییوارد نما در این  ستمیبابتدا  دیانام انجام ندادهثبت  شیتا کنون پ کهی. در   ای

 .دییثبت نام نما شیپ

 بررسی فهرست مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار به دلیر صدور صورتحسان غیر واقعی 

از  ممانعت نیو همچن ندینمایم یصور یکه اقدام به صدور فاکتورها یسوء استفاده اشخاص یریبه منظور جلوگ

 اتیکه تاکنون توسککط معاونت مال یثبت نام شککده فاقد اعتبار انیمحترم، فهرسککت مؤد انیحقوق مؤد عییتضکک

برارزش افزوده به  اتیسککامانه مال رد ،یمقررات قانون تی.جهت اطالع و رعاانددهیگرد ییبرارزش افزوده شککناسککا

  .است دهیدرج گرد www.evat.ir ینشان

سام انیشا ست ا شخاص مزبور برا یذکر ا سا خیمحترم، از تار انیمؤد تیو هدا یآگاه یا ست  ،ییشنا در فهر

 یهادوره یفاقد اعتبار برا انیاز مؤد یفعاالن اقتداد دیاعتبار خر رشیفاقد اعتبار درج شده است، لذا پذ انیمؤد

خواهد بود و صرفاً ثبت نام در نظام  یاتیمال یقبر از درج فهرست، منوط به احراز اصالت معامله براساس حسابرس

احراز اصککالت معامله نخواهد بود، بلکه  یبرا یثبت نام شککرط الزم و کاف یگواه افتیبرارزش افزوده و در اتیمال

 ثبت نامهیعالوه برداشکککتن گواهکاال و خدمات( دیدر زمان خر یو عوارض پرداخت اتی) مالیاتیاعتبار مال رشیپذ

 و احراز اصالت معامله است. یاتیمال یهایدگیبرارزش افزوده، منوط به انجام رس اتینام نظام مال

 بررسی ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده  

اقتدککادی  شککماره،مؤدی عنوان ، -رقم و بدون عالمت ۹1شککامر  یشککماره ملدر این قسککمت میبایسککت با درج 

  ثبت نام طرف حسان خود را مورد بررسی قرار دهید. ثبت شمارهی یا مل شناسه،ملی شماره،جدید

  آخرین اخبار و اطالعیه های ارزش افزوده به آدرسwww.vat.ir 

 سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور-4

سایت به آدرس  شور  www.ilenc.ssaa.ir این وب سناد و امالک ک سازمان ثبت ا ضاییه و  و وظیفه متعلق به قوه ق

 استعالم شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور هست.آن 

http://www.evat.ir/
http://www.vat.ir/
http://www.ilenc.ssaa.ir/
http://www.ilenc.ssaa.ir/
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 نماییدجستجو  ارحقوی شناسه ملی یا شماره ثبت یا نام شخدیت  ستبرای این کار کافی

 سامانه کد پستی و صدور گواهی-5

 خدمات زیر رو ارایه میده: /https://epostcode.post.irاین سامانه به آدرس 

 با استفاده از این سامانه می تونید کدپستی مکان مورد نظر خودتون رو به راحتی پیدا کنید کدیان:

ستی:  ستفاده از این خدمت می تونید با کد صدور گواهی کد پ صورت \با ا ستی رو به  ستی و تلفن گواهی کدپ

 برخط دریافت کنید

 ثبت درخواست کدپستی جدید به صورت آنالین: در خواست کدپستی جدید

 سامانه الکترونیکی تامین اجتماعی-6

 حوزه خدمات ارائه میدهد: در چهار   /https://tamin.ir این وبسایت به آدرس

 بیمه شدگان:

بت مات غث خد مات،مراکز اطالعات،یرحضکککورینام  قه خد مان اسکککتعالم،سکککاب چه در بار دفتر بت،یاعت  یدهنو

 یفن امور،کیپرونده الکترون خدمات،یسکککینامنو خدمات،مدتکوتاه یهاتیماح،ریبر موبا یمبتن خدمات،یامهیب

 خاص شدگانمهیب،خارج از کشور انیرانیا خدمات،شدگانمهیب یبازنشستگ،شدگانمهیب

 کارفرمایان شامر:

جام شکککده از محر اشکککت ال یهایبازرسککک،سکککتیل ارسکککال،یرحضکککورینام خدمات غثبت  یسکککینامنو،ان

 کارگاه یمطالبات،و ابالغ ها مکاتبات،یکارگاه یهایبازرس،انیکارفرما

 مستمری بگیران

خدمات ،یگواه درخواسککت،رانیبگیمسککتمر حکم،رانیبگیمسککتمر یحقوق شیف،یرحضککورینام خدمات غثبت

 یدهنوبت،کیالکترون یسکککینو نسکککخه سکککامانه،و دفترچه یدرمان خدمات،یرحضکککورینام خدمات غثبت،درمانی

 پرتال درمان یراهنما،یپزشک یهاونیسیکم،درمان

 

 

https://epostcode.post.ir/
https://epostcode.post.ir/postcode/requestType
https://tamin.ir/
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 سامانه ثامن-7

در جهت ثبت بر خط معامالت هسککت که در حال حاضککر فقط   /https://www.oil169.irاین سککامانه به آدرس 

 .ودشرکتهای پتروشیمی و نفتی معامالتشون در این سامانه ثبت میش

با کدرهگیری مالیاتی در این سامانه ثبت و فروش های این شرکت قیر برای مثال فاکتورهای خرید شرکت پخش 

 .ودنه ثبت میشهم به طرف حسابها در این ساما

 در یک ویدئو حتماً در این مورد بیشتر صحبت میکنیم.

 سامانه جامع تجارت-8

متعلق به وزارت صمت) صنعت معدن و تجارت(هست که سامانه های مهم  www.ntsw.ir این وبسایت به آدرس 

 م:یرو در ادامه معرفی میکن

 یتجارت خارج سامانه

 :عمر به  یدر راستا 

 ۹۹۱۱قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مدون  ۶بند الف ماده  یقانون فیتکال

  ۹۹۱1کسب و کار مدون سال  طیقانون بهبود مستمر مح ۱ماده  

  ۹۹۱۱مدون  یکیاساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترون

 سیرئ ژهیو ندگانینما میارگروه فاوا تدککممدککوبه ک یکیونقانون تجارت الکتر ۱1به اسککتناد ماده  رانیوز ئتیه

 جمهور 

  ۹۹۱۱مدون  یقانون اساس ۹۱۹ اصرموضوع 

 ۴عضو کارگروه ماده  یمدون وزرا

  یتجارت داخل سامانه

 یاز مباد یتجار رهیاطالعات و رصککد کاال در زنج یسککاز کپارچهیبا هدف  یسککامانه جامع تجارت در بخش داخل

ش دیتول سطح خرده فرو ست در ا یو واردات تا  شده ا سعه داده  سامانه امکان ثبت اطالعات ورود کاال به  نیتو

د فروش و انتقال مکان هم و انبارش در سککطح شککناسککه کاال و یخر تیانتقال مالک دیواردات و تول یتجار رهیزنج

 فراهم شده است یریشناسه رهگ

https://www.oil169.ir/
http://www.ntsw.ir/
http://www.ntsw.ir/
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 سامانه نیما 

ز بازار ار تیریبا هدف مد یشککود بسککتر یم دهینام مایکه به اختدککار ن یمعامالت ارز کپارچهینظام  ماین سککامانه

صنعت معدن و تجارت طراح یو با همکار یتوسط بانک مرکز ست در ا یساز ادهیو پ یوزارت  سامانه  نیشده ا

نوان عامر به ع یهاو بانک جازم یها یکنندگان ارز صکککرافصکککادر کنندگان کاال و خدمات به عنوان عرضکککه

 کنندیم تیارز فعال انینقر و انتقال ارز و واردکنندگان کاال به عنوان متقاض یهاواسطه

 امانه شناسه کاال س

سه کاال در طول زنج تیریسامانه مد شور از مهد یتجار رهیشنا سامانه به منظور تول دایپ یک  افتیدر ای دیکند 

درخواست صدور شناسه کاال را در بر گرفته و امکان  یندهایشناسنامه کاال فرا ریو تشک یلیشناسه کاال و تکم

 دیمرتبط فراهم نما رادها و افسامانه یاستعالم شناسه کاال را برا

 وبسایت ایران کد-9

ر آینده با هدف تخدیص کد واحد و ملی به هر محدول ایجاد شده ود www.irancode.irاین وبسایت به آدرس 

 بیشتر و بیشتر از قبر مورد استفاده قرار میگیره

 وبسایت روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران-11

میتونید با پرداخت هزینه ایجاد یا تعیررات مربوط به  /http://www.rrk.irبا مراحعه به این وبسکککایت به آدرس 

 شرکت رو ثبت و همچنین آخرین آگهی مربوط رو مشاهده کنید. 

 اگر این مقاله برایتان مفید و کاربردی بود با دوستان و همکاران خود به اشتراک بگذارید.

 

 تهیه توسط گروه تولید محتوا وبسایت هدفکار

 

http://www.irancode.ir/
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