
 بنام خدا

 فرآیند ثبت نام و استعالم سازمان امور مالیاتی

 فاز اول )ویژه ی پزشکان محترم(

 

ستفاده از             شکان گرامی و هیمنطور ا سب و کار پز ساماندهی ک صوص  شور در خ سازمان محترم امور مالیاتی ک با توجه به الزام 

 4فرآیند ثبت نام و استعالم به صورت ذیل و با شرایط مندرج انجام می گردد . این فرایند یک عملیات     ،دستگاه های کارت خوان 

مرحله دیگر در  2و کارت اعتباری ایران کیش از آن در ساایت معرفی شاده توساط شارکت      4و 2مراحل مرحله ای بوده که که 

 یند به شرح ذیل می باشد : سایت سازمان امور مالیاتی انجام خواهد شد . جزییات این فرآ
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 و انجام ثبت نام مرحله اول و دریافت کد رهگیری       
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اطالعات  شااامل کد رهگیری ثبت نامه مرحله اول تایید  ، ارایه و تایید اطالعات مورد نیاز  و مطالعه قوانین و شاارایط 

 هویتی و تولید شناسه های صندوق فروشگاهی و حافظه ی مالیاتی .

شگاهی )ارایه     1نکته  ستفاده از کد پایانه فرو سط پذیرنده با ا : در این مرحله پس از مطالعه قوانین  و فرآیند ثبت نام تو

شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت  الکترونیک( و همینطور کدملی بر روی د  تشده   سط  ستجو کلیک کرده و  و کمه ج

 اطالعات هویتی پذیرنده به ایشان نمایش داده خواهد .

در صورت تایید اطالعات توسط پذیرنده  )این اطالعات باید به صورت دقیق بررسی گردیده و حتما بایستی با اطالعات  

را انجام داده و در صورت مثبت   مان مالیاتیزسامانه عملیات استعالم از سا    ، موجود در سازمان مالیاتی یکسان باشد (   

ستعالم    سخ ا شده و          ،بودن پا شگاهی و حافظه ی مالیاتی تولید و به پذیرنده نمایش داده  صندوق فرو سه های  شنا

 همینطور از طریق پیامک ارسال خواهد شد .

می بایست با مرکز د را انجام داده باش 1در صورت نتیجه منفی در عملیات استعالم و در صورتی که پذیرنده قطعا مرحله 

 تماس حاصل نمایند. 1688 تماس شرکت کارت اعتباری ایران کیش به شماره 
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 دوم ی در مرحله و ارایه شده  ثبت نام با در دست داشتن شناسه های تولید شده 
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ستم   و  تکمیل مرحله نهایی ثبت نام و دریافت کد یکتای مالیاتی سی صورت عدم دریافت این    از  ست در  . الزم به ذکر ا

 کد فرآیند ثبت نام کامل نمی باشد.


