
 مفاصا حساب مالیاتی استعالم اخذ نامهراهنمای 

ازَهاسیَى زحر  "ضذُ، سدس تز رٍی لیٌک  isfahanbar.orgاتسذا ٍارد سایر کاًَى ٍکالء دادگسسزی اصفْاى تِ ًطاًی 

 اس قسور سور چح کلیک کٌیذ. "ٍب 

 

تِ راٌّوای ٍرٍد تِ ساهاًِ ازَهاسیَى کاًَى هزاجعِ  ). را ٍارد کٌیذ زی ٍ کلوِ عثَر خَدًام کارت ،جْر ٍرٍد تِ سیسسن

 .(ًواییذ

اس کاهدیَزز ضخصی )زثلر، هَتایل ٍ....( اسسفادُ هی کٌیذ لطفا صفحِ کلیذ دسسگاّی غیز چٌاًچِ اس در ّز هزحلِ  : ِـــــًکس

 خَد را در حالر اًگلیسی قزار دّیذ.

 



 ضَیذ. / کارآهَسی رٍ، ٍارد قسور ٍکالر خیص خس اس ٍرٍد تِ ساهاًِ، اس هٌَ

 

ًاهِ اخذ  "،  گشیٌِ  "/ کارآهَسی ّای ٍکالر درخَاسر"سزتزگ ، در ایي صفحِ، اس / کارآهَسی تعذ اس ٍرٍد تِ قسور ٍکالر

 را اًسخاب کٌیذ.  "هفاصا حساب هالیازی

 .اقذاهی ًکزدُ اًذاس طزیق کاًَى هفاصا حساب  اسسعالم ایي ًاهِ صزفا تزای افزادی اسر کِ زاکٌَى جْر دریافر ًاهِزذکز: 



کلیک کٌیذ. ارسالدر صفحِ جذیذ، تِ رٍی گشیٌِ   

 تاضذ. هیالشاهی  ، 9311-9316ارائِ هفاصا هالیازی سال  9311تزای زوذیذ خزٍاًِ زا خایاى آتاى هاُ    : زَجِ

 

  چاپرا اًسخاب کزدُ ٍ تز رٍی گشیٌِ  "نسخه اصلی -دریافت فزم اداره دارایی"در خٌجزُ تاس ضذُ، در قسور گشارش، 

 کلیک کٌیذ.

 

کٌیذ زا ًاهِ تزای ضوا چاج خس اس هطاّذُ ًاهِ هفاصا هالیازی در خٌجزُ جذیذ، تز رٍی آیکَى چاج در گَضِ صفحِ کلیک 

 ضَد.



دریافر PDFفایل را در غالة ٌِ اسسفادُ کزدُ ٍ ج هسصل ًذاریذ اس ّویي گشیدرصَرزی کِ دسسگاّی تزای چاِ : ــــًکس

 ًوَدُ ٍ در اٍلیي فزصر چاج ًواییذ.

 

تا دریافر ًاهِ هفاصا حساب هالیازی، خس اس هزاجعِ تِ ادارُ دارایی ٍ دریافر گَاّی هفاصا حساب، جْر زوذیذ خزٍاًِ آًالیي 

 اقذام ًواییذ. )فایل راٌّوای زوذیذ خزٍاًِ آًالیي اس طزیق سایر قاتل دسسزس خَاّذ تَد.(

ّای کاًَى ّوَارُ درساعاذ اداری خاسخگَی کلیِ ّوکاراى ارجوٌذ ّوکاراى اداری اس طزیق زلفي درصَرذ تزٍس ّزگًَِ هطکل 

 خَاٌّذ تَد.

درخواست تمذیذ پزوانه، تصویز گواهی مفاصا حساب دارایی خود را بارگشاری کزده، و پس در حین مزحله  تذکز:

اس اتمام مزاحل تمذیذ، در روس معین جهت درج تمذیذ و امضا پزوانه، اصل گواهی مفاصا حساب خود را به امور 

 وکالء/کارآموسی تحویل دهیذ.

 تری استان اصفهانفناوری اطالعات و اتوماسیون اداری کانون وکالی دادگس


