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 چگونه می توان در صورت نصب نسخه جدید اظهارنامه به اطالعات اظهارنامه های ثبت شده نیز دسترسی داشت؟

 
 Copyرا  TSTFilesبه این منظور می بایست نسخه جدید اظهارنامه را نیز در مسیر قبلی نصب نمود و یا از مسیر قبلی فولدر 

پرینت از  تهیهبه منظور  نمایید. الزم به ذکر است مودیان گرامی paste( نرم افزار exeنموده و در مسیر جدید کنار فایل اجرایی )

  را داشته باشند. TSTFilesاظهارنامه خود می بایست فولدر 

  C:\Program Files\Ezharnameh Hoghooghi5959 مسیر پیش فرض اظهارنامه اشخاص حقوقی:

 C:\Program Files\Ezharnameh Haghighi5959 مسیر پیش فرض اظهارنامه اشخاص حقیقی:

 C:\Program Files\Ezharnameh Amlak5959 :مسیر پیش فرض اظهارنامه امالک

 

 

( را در ارسال اظهارنامه الکترونیکی چگونه می بایست برطرف نمود؟-8پیغام خطای )  

 
د و در صورت شخص )حقیقی یا حقوقی( می باش52حداکثر اطالعاتی که کاربر می تواند برای افراد مختلف ارسال نماید اطالعات 

الزم به ذکر است در تعداد اظهارنامه های  نمایش داده می شود. -8ارسال اظهارنامه بیش از )ده شخص( از روی یک سیستم خطای 

 محدودیتی وجود ندارد. شخص( هر یک از این )ده

 

 

( را در ارسال اظهارنامه الکترونیکی چگونه می بایست برطرف نمود؟-0پیغام خطای )  

 
است، ممکن است مودی هنگام ثبت اظهارنامه  این پیغام خطا به این معنی است که اظهارنامه مربوط به آن عملکرد قبال ثبت شده

ت به منظور دریافت پرین که در این صورت می بایست به حوزه مالیاتی خود اصلی موفق به مشاهده کد رهگیری نگردیده است
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 اظهارنامه مراجعه نماید.

 اظهارنامه اصلی را ثبت نماید.الزم به ذکر است اگر مودی قصد ارسال اظهارنامه اصالحی را دارد می بایست حتما کد رهگیری 

 

 

( را در ارسال اظهارنامه الکترونیکی چگونه می بایست برطرف نمود؟-925پیغام خطای )  

 
تما ح باشد و همین طور هنگام ارسال اظهارنامه 59مودیان هنگام ارسال اظهارنامه می بایست وضعیت ثبت نام کد اقتصادی آنها 

 شناسه ملی را ثبت نمایند.)اگر به جای شناسه ملی نام کاربری را وارد نمایند خطای عنوان شده را دریافت می نمایند(

 

 مودی هنگام ارسال اظهارنامه )کد رهگیری( یا )پیغام خاصی( را مشاهده نمی نماید، مودی می بایست چه اقدامی انجام دهد ؟

 
م و در صورت عد به منظور برطرف نمودن مشکل عنوان شده می بایست آنتی ویروس، فایروال، تنظیمات شبکه بررسی گردد

  به منظور ارسال اظهارنامه استفاده گردد. موفقیت از سیستمی خارج از شبکه موجود

 

یم ولی با ورود مجدد به سامانه اطالعات ثبت شده قابل مشاهد نیست چه باید کرد؟هنگامی که اظهارنامه را ثبت می نمای  

 
شود و  Run As Adminمی بایست برنامه حتما  8یا  7در صورت استفاده از ویندوز  به منظور برطرف نمودن مشکل عنوان شده

در فولدر  createباشد و مجوز  administratorرا ثبت می نماید می بایست دسترسی  که اظهارنامه همین طور دسترسی فردی

هنگام جستجو اطالعات می بایست اطالعات دقیقا مشابه اطالعات ثبت شده وارد گردد در غیر  نصب برنامه را هم داشته باشد.

از ذخیره اطالعات می توانید به پوشه نصب  این صورت پیغام هیچ اظهارنامه ای پیدا نشد مشاهده می شود. به منظور آگاهی

 برنامه مراجعه نموده و از ثبت اطالعات اطمینان حاصل نمایید.

 ها پیغام خطا نمایش داده خواهد شد. Tabالزم به ذکر است که اگر اطالعات ذخیره نگردد در هنگام حرکت بین 

 

 خطای عدد را چگونه می توان برطرف نمود؟

 
 : XPدر ویندوز 

رفته و  Control panel ،Regional and Language Optionsبه منظور برطرف نمودن خطای عنوان شده می بایست به قسمت 

 Decimalت )نمایید. در اولین قسم را انتخاب Numbersرا انتخاب نمایید. سپس از پنجره باز شده گزینه  customizeدکمه 

symbol( و در دومین قسمت ).( باید نقطه )Digital grouping symbol( و سومین قسمت )،(باید کاما )List separator باید )

 مشخص گردد. سمیکالن
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 و ویستا : 7در ویندوز 

را  Additional settingsرفته و دکمه  Control panel ،Regional and Languageو ویستا می بایست به قسمت  7در ویندوز 

( باید نقطه ).( و Decimal symbolنمایید. دراولین قسمت ) انتخاب را Numbersانتخاب نمایید. سپس از پنجره باز شده گزینه 

  ( باید سمیکالن مشخص گردد.List separator( باید کاما)،( و در سومین قسمت )Digital grouping symbolدومین قسمت )
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 خطای تاریخ را چگونه می توان برطرف نمود؟

 
 

رفته و گزینه  Control panel ،regional and settingبه منظور برطرف نمودن خطای عنوان شده می بایست به قسمت 

customize را انتخاب نمایید. از پنجره باز شده گزینه date  را انتخاب نموده و مانند شکل زیر قسمت تاریخ را به فرمت نشان

 اده شده در شکل تنظیم نمایید.د
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 تنظیمات مربوط به نمایش فونت های فارسی را چگونه می توان انجام داد؟

 
 : XPدر ویندوز 

" کلیک نموده Startپس از نصب برنامه، در صورت عدم نمایش صحیح فونت های فارسی مراحل زیر را انجام دهید.بر روی منوی "

  " را انتخاب نمایید.Control Panelدر منوی باز شده "

                                   

 " کلیک نمایید.Regional and Language Optionsدر پنجره باز شده بر روی گزینه "
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تنظیم نمایید. در  Iran" را به Location" تنظیم نموده و "Farsi"، زبان را به "Regional Optionsدر پنجره بعدی، سربرگ "

 " کلیک نمایید.Yes" و سپس بروی گزینه "Apply" تنظیم نموده و بروی "Farsi" زبان انتخابی را به "Advancedسربرگ "

 

 و ویستا : 7در ویندوز 

 " را انتخاب نمایید.Control Panel" کلیک نموده در منوی باز شده "Startبر روی منوی "
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 " کلیک نمایید. Region and Languageدر پنجره باز شده بر روی گزینه "

 Changeروی " "  Administrative" تنظیم نموده و در سربرگ " Persian"، زبان را به "Formatsدر پنجره بعدی، سربرگ "

system locate.کلیک نمایید " 
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" کلیک Yes" و سپس روی گزینه "Apply" را انتخاب نمایید و روی "Persian" گزینه "Current system localeسپس در بخش "

 یید.نما

 

 

 

 

 

 هنگام ارسال اظهارنامه الکترونیکی چه نکاتی را می بایست در نظر گرفت؟

 
زمانی که مودی گزینه ارسال اطالعات بدون / با امضاء را کلیک می نماید می بایست تا نمایش پاسخ سیستم منتظر بماند، ممکن 

دقیقه طول بکشد تا سیستم پاسخ دهد. اگراشاره گر موس از شکل ساعت شنی خارج گردید و مودی هنوز پیامی  9یا  0است حتی 

را فشرده و آیکن برنامه را انتخاب نماید که در این صورت پیغام برنامه  Alt+Tabیست دکمه از سیستم دریافت ننموده بود می با

  نمایش داده خواهد شد.

الزم به ذکر است زمانی که مودی دکمه ارسال را کلیک می نماید، دکمه های روی فرم برنامه تا زمان پاسخ سیستم قابل استفاده 

 یافت کد رهگیری یا شماره خطا منتظر بماند.تا زمان در  نمی باشد و مودی می بایست
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( را در ارسال اظهارنامه الکترونیکی چگونه می بایست برطرف نمود؟-022پیغام خطای )  

 
 مایند.اجعه نثبت نشده است و می بایست به دفاتر اسناد رسمی مر  به این معنی است که وکالت نامه اشخاص حقوقی -022خطای 

 

 

( را در ارسال اظهارنامه الکترونیکی چگونه می بایست برطرف نمود؟-05( یا )-02پیغام خطای )  

 
 اظهارنامه نمایید. در صورت مشاهده خطای عنوان شده می بایست پنج دقیقه صبر نموده و مجدد اقدام به ارسال

 

 

 در صورتی که هنگام ثبت اظهارنامه شماره همراه مودی نمایش داده نمی شود چه اقدامی می بایست انجام داد؟

 
 ثبت صحیح شماره همراه مودی اصلی را در قسمت شعب/اعضا بررسی نمایید.در سامانه ثبت نام کد اقتصادی می بایست 

 الزم به ذکر است شماره همراه می بایست یازده رقمی ثبت گردد.

 

 پیغام )عدم تراز اظهارنامه( چیست؟

 
مایه یکسان باشد اظهارنامه تراز است در غیر این صورت ( جمع دارایی های با جمع بدهی و سر55اگر در جدول ترازنامه )صفحه 

 پیام عدم تراز به مودی نشان داده خواهد شد.

 

 مودیان به منظور ارسال اظهارنامه از چه کسانی می توانند کمک بگیرند؟

 
مودیان به منظور ارسال اظهارنامه می توانند به دفاتر پیشخوان دولت مجاز، کافی نت های مجاز، دفاتر پست، مشاوران مالیاتی 

 ارسال اظهارنامه مراجعه نمایند. مجاز و حسابداران رسمی مجاز برای

 وضعیت ثبت نام الکترونیکی به منظور ارسال اظهارنامه چگونه می بایست باشد؟

 
 

 

 59قرار داشته باشد. الزم به ذکر است داشتن وضعیت  59به منظور ارسال اظهارنامه می بایست ثبت نام الکترونیکی در وضعیت 

 فعال است الزامی نمی باشد.برای مودیانی که ثبت نام آنها غیر 
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 هنگام ارسال اظهارنامه شماره کالسه پرونده و کد واحد مالیاتی درست نمایش داده نمی شود؟

 
 

پس از ثبت اطالعات و ورود به سامانه اظهارنامه در صورت عدم نمایش اطالعات شماره کالسه پرونده و کد واحد مالیاتی می 

 بایست روی عالمت ذره بین کنار کد واحد مالیاتی کلیک نمایید.

 

سپس در صفحه که باز می شود شماره کالسه پرونده و کد واحد مالیاتی درست را انتخاب نموده و روی دکمه تایید کد واحد 

 مالیاتی کلیک نمایید.

 

 سامانه خطایاب خودکار چیست؟

 
 

( هنگام ارسال اظهارنامه می توان از نرم افزار خطایاب استفاده نمود، به منظور -529( و )-522به منظوربرطرف نمودن خطای )

 کلیک نمایید. اینجا استفاده از این سامانه
 

 

http://tax.gov.ir/pages/action/show/407

