
 

 
 جمهوری اسالمی اریان

 رانیا یاسالم یجمهور

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 سازمان امور مالیاتی کشور
 

 (ی)انفرادبر درآمد مشاغل  اتیاظهارنامه مال
 (ق.م.م ۵۹ماده  جبند  موضوع)

 .....................................: کشور خارجی❍   ایرانی❍ نوع تابعیت:

 .......................................................................... :خانوادگیو نامنام 

 .......................................................................... شماره ملی/ کد فراگیر اتباع خارجی:

 ...................................................../........./......... عملکرد منتهی به:

 .......................................................................... کد رهگیری:

 .......................................................................... تاریخ ارسال:

 شود( )این بخش توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می  مشخصات اداره کل امور مالیاتی دریافت و ثبت کننده اظهارنامه

 محل تسلیم اظهارنامه
 مالیاتی:اداره امور  اداره کل امور مالیاتی:

 تاریخ مرسوله پستی: شماره مرسوله پستی: غیر حضوری: پستی❍حضوری   ❍نحوه تسلیم: 

 

 رسید تسلیم اظهارنامهثبت مشخصات 
 شماره دسته: شماره رسید تسلیم اظهارنامه:

 مهر و امضاء خانوادگی ثبت کننده: نام و نام

 تاریخ ثبت اظهارنامه:
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 (ی)انفرادبر درآمد مشاغل  اتیمال اظهارنامه
 (ق.م.م. ۵۹موضوع ماده  بند ج)

F  -  -    
 ۹ویرایش 

 ۴از  1صفحه   :تا تاریخ : از تاریخ

 :شود توسط اداره امورمالیاتی کشور تکمیل میاین قسمت 

 محل بارکد

 نوع نسخه اظهارنامه: نسخه اظهارنامه: شماره اظهارنامه:

 

 اداره امور مالیاتی   *تیااداره کل امور مالی یاتباع خارج یبرا ریکد فراگی/رانیاتباع ا یبرا یشماره مل
 )واحد مالیاتی(

 

 شماره کالسه پرونده
 

 نام اداره کل امور مالیاتی کد

 

 نام اداره کل امور مالیاتی کد

 

 نام اداره کل امور مالیاتی کد

 

 مالیاتینام اداره کل امور  کد

 

 نام اداره کل امور مالیاتی کد

 

 نام اداره کل امور مالیاتی کد
 مازندران ۰۹ کردستان ۹۹ خوزستان ۰۳ اصفهان ۹۱ ری( جنوب استان تهران )شهر ۴۳ مرکز تهران ۱۳
 یمرکز ۴۴ کرمان ۰۱ زنجان ۹۲ المیا ۹۲ شمال استان تهران )شمیرانات( ۱۰ غرب تهران ۱۴
 هرمزگان ۹۱ کرمانشاه ۰۱ سمنان ۲۲ بوشهر ۱۱ غرب استان تهران )شهریار( ۱۹ شمال تهران ۴۱
 همدان ۹۴ راحمدیو بو هیلویکهک ۹۱ و بلوچستان ستانیس ۳۳ یاریچهار محال بخت ۹۱ شرق استان تهران )بومهن( ۱۱ شرق تهران ۱۱
 زدی ۲۲ گلستان ۳۴ فارس ۰۲ یخراسان جنوب ۱۰ یشرق جانیآذربا ۰۱ جنوب تهران ۱۹
 لرستان ۹۳ قم ۳۹ یخراسان شمال ۹۰ لیاردب ۳۰ البرز ۴۲ تیااداره کل امور مالی*  النیگ ۱۱ نیقزو ۳۱ یخراسان رضو ۰۲ یغرب جانیآذربا ۰۴ بزرگ تهران انیمؤد ۱۲

 
 

 اتیجهت استرداد اضافه پرداخت مال یبانک یهاحساب

 

 

 ؛ی(مرکز درمان۱۱(فروشگاه؛ )۹(دفتر کار؛ )۸(مورد اجاره؛ )۷) ؛یندگی( نما۶(کارخانه؛ )۵(انبار؛ )۴) ؛یسسات تک مالکؤ(م۳( شعبه؛ )۲) ؛ی( دفتر مرکز۱)*نوع محل: 
 ی(دفتر کار مجاز۱۱)

 مشخصات شخص حقیقی  
 :خانوادگی نام :نام مرد❍  زن❍جنسیت: 

 شماره شناسنامه: :محل تولد :تاریخ تولد :نام پدر

 نوع شغل/ فعالیت: شور محل اقامت:ک خارجی❍  ایرانی❍ نوع تابعیت: سریال شناسنامه:

 شور:ک   سری:
 تلفن همراه: نمابر: تلفن:

 نام شعبه بانکی نام بانک نام صاحب حساب شماره حساب

    

 (ی)واحد کسب یاقامتگاه قانون
 کد فعالیت فرعی: کد فعالیت اصلی:

 تاریخ :شهرت کسبی
 آغاز فعالیت

 دفتر قانونی مستقل 
 ردندا❍ دارد❍

 استان:
 

 کد پستی: شهرستان:

 نشانی:

 فعالیت )های(محلسایر مشخصات 
 تاریخ :شهرت کسبی *نوع محل

 آغاز فعالیت
 دفتر قانونی مستقل 

 ردندا❍ دارد❍

 
 استان:

 
 شهرستان:

 
 :کد پستی

 نشانی:

 تاریخ :شهرت کسبی *نوع محل
 آغاز فعالیت

 دفتر قانونی مستقل 
 ردندا❍ دارد❍

 
 استان:

 
 شهرستان:

 
 کد پستی:

 نشانی:

   ۰ ۵ ۰ ۰ 

 

۱ ۳ ۱ ۳ 
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 فهرست
 ۹ ...................................................................................................................... اطالعات اختصاصی -بخش الف

 ۲ .......................................................................................................... : اطالعات مجوزهای فعالیت۱جدول شماره

 ۳ ............................................................................................................ : اطالعات مالک/ مالکین۲جدول شماره 

 ۳ ......................................................................................... :خالصه فهرست درآمدهای حاصل از شراکت۳جدول شماره 

 ۳ ..................................................................................... : مشخصات شرکاء )شامل کلیه شرکاء از جمله شخص مؤدی(۱-۳جدول 

 ۳ ............................................................................................................................ : سهم مؤدی از شراکت۲-۳جدول 

 ۴ ................................................................................................................. محاسبه مالیات -بخش ب

 ۴ .............................................................................................. های مربوط به این اظهارنامه :  پرداخت۴شماره جدول 

 ۴ .................................................................................................................... های معاف : هزینه۵جدول شماره 

 ۴ .................................................................................................................. های پرداختی : کمک۶جدول شماره 

 ۴ ................................................................ های مالیاتی بابت فعالیت در خارج از کشور و بخشودگیها  : معافیت۷جدول شماره 

 ۴ ................................................................. : صورت خالصه وضعیت درآمد و هزینه و محاسبه سود و زیان ویژه۸جدول شماره 
 

 اطالعات اختصاصی -بخش الف
 توضیحات وضعیتو  شرح ردیف

 اجباری است ۸تکمیل جدول شماره در هر صورت  بلی❍  خیر❍ اید؟ ای داشته هزینه، آیا در سال مورد نظر فعالیت درآمدی ۱

 اجباری است ۳در صورت اجاری بودن محل فعالیت تکمیل جدول شماره  اجاری❏  شخصی❏ ان)های( فعالیت مورد استفادهکوضعیت تمام/ برخی از م ۲

 اجباری است ۷تکمیل جدول شماره « بلی»در صورت انتخاب  بلی❍  خیر❍ (ق.م.م. ۱۸۱)در اجرای ماده  شور ابراز شده است؟کار خارج از کسب و کآیا درآمدی برای  ۳

 )درصد(سهم از شراکت ........   : تعداد سایر شرکاء .........بلی❍   خیر❍   آیا شریک دارید؟ ۴
 اجباری است ۳در صورت وجود شراکت، تکمیل جداول شماره 

 ............/...../.....  تاریخ شروع شراکت .......................................  نام شراکت ۵
 اجباری است ۱در صورت عضویت، تکمیل جدول شماره  ................................................... ه در آن عضو هستیدکای  نام اتحادیه ۶

 اجباری است ۱جدول شماره  در صورت عضویت، تکمیل ................................................... ه در آن عضو هستیدکنام مجمع صنفی  ۷

 اطالعات مجوزهای فعالیت: ۱جدول شماره
 تاریخ انقضاء مجوز برداری تاریخ شروع بهره مرجع صدور تاریخ صدور شماره مجوز نوع مجوز* ردیف

۱       

۲       

۳       
 (سایر۵برداری ) بهره(پروانه ۴سب/ فعالیت )ک(پروانه ۳ارت بازرگانی )ک(۲(تأسیس )۱) *نوع مجوز:
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 (میل شودکباید ت یاطالعات اختصاص -بخش الف ۰در سؤال « اجاری»در صورت انتخاب گزینه ین )ک/ مالکاطالعات مال: ۲جدول شماره 

 نوع ردیف
 شخص*

 خانوادگی/ نام نام
 نام شخص حقوقی

 شماره ملی/
 شناسه ملی

 شناسه مؤدی
 مدت قرارداد گیری شماره ره قراردادتاریخ  شماره قرارداد )شماره اقتصادی(

 )ماه(
 نوع

 قرارداد **
 نوع شماره پستی

 ملک***
 مساحت

 )متر مربع(
مورد 

 استفاده****

۱ 
              

 نشانی:

۲ 
              

 نشانی:

۳ 
              

 نشانی:

۴ 
              

 نشانی:
  (رهن و اجاره۳) (اجاره۲) (رهن کامل۱) **نوع قرارداد:                      (حقوقی۲) (حقیقی۱) نوع شخص:*

 (سایر۴) (اداری۳) (تجاری۲) (مسکونی۱) ****مورد استفاده:            حق واگذاری(۴) (عرصه و اعیان۳) (اعیان۲) (عرصه۱) ***نوع ملک:

 تکخالصه فهرست درآمدهای حاصل از شرا:۳جدول شماره 
 )شامل کلیه شرکاء از جمله شخص مؤدی( اءکمشخصات شر :۱-۳جدول 

 یمل شماره یخانوادگ نام نام جنسیت* ردیف
 شماره ملی

 *شوهر*
 نحوه
 ***شراکت

 شماره ملی
 تلفن ی****متوف کیشر

محل  تلفن
 کار

 نوع
 *****تیمسئول

 شروع خیتار
 شراکت

 از شراکت سهم
 )درصد(

۱             
۲             
۳             
۴             
۵             
۶             
۷             
۸             
۹             

۱۱             
 (قهری باشد، تکمیل خواهد شد۲شراکت، )****در صورتی که نحوه     (قهری )غیر مستقیم(۲) (مستقیم(اختیاری )۱)***  ، تکمیل این بخش اجباری است.در صورتیکه زوجین جزو شرکاء باشند**  (مرد۲(زن؛ )۱) *جنسیت:

 کدام چیه(۶)اظهارنامه،  نیاارائه و  یمال ، اموراتیول مالئمس(۵)اظهارنامه،  نیاارائه ول ئمس(۴) ،یمال امورو  اتیول مالئمس(۳) ،یمال امورول ئمس(۲) ات،یول مالئمس(۱*****)

 از شراکت یمؤدسهم  :۲-۳جدول 

 ردیف
ناخالص از زیان سال جاری/  سهم

از درآمد مشمول مالیات  قبل 
 ق.م.م. ۰۱۰کسر معافیت ماده 

 سهم معافیت
 ق.م.م. ۰۱۰ماده 

ز  ا درآمد مشمول سهم 
بعد از کسر معافیت مالیات 

 ق.م.م. ۰۱۰ماده 

 سهم
 یسنوات انیاستهالک ز

 سازمان دیتائ مورد
 عوارض سهم اتیمشمول مال درآمد

 (اصناف)
 درآمد خالص

  اتیمشمول مال
قه اتیمال  تیمعاف سهم *متعلّ

 اتیمال یو بخشودگ
قه اتیمال خالص  متعلّ

۱           
قه*مالبات   شود. محاسبه می  اتیخالص درآمد مشمول مالق.م.م. بر  ۱۳۱های مقرر در ماده  بر اساس اعمال نرخ متعلّ
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 محاسبه مالیات -بخش ب
 مبلغ شرح ردیف

  (۹)به نقل از جدول  ویژه سود و زیان ۱

  (۵)به نقل از جدول درآمدهای معاف ۲

  (۶)به نقل از جدول  های پرداختی کمک ۳

  (۱+۹= ) جمع کسورات ۴

  (زیان سال جاری) ق.م.م. ۱۱۱درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت ماده  ۵

  ق.م.م. ۱۱۱معافیت ماده  ۶

  ق.م.م. ۱۱۱معافیت ماده درآمد مشمول مالیات پس از کسر  ۷

  ق.م.م. ۰۱۳ماده  ۹ای موضوع تبصره  سهم اصناف و مجامع حرفه ۸

  درآمد مشمول مالیات خالص ۹

  مالیات مقرر بر اساس درآمد مشمول مالیات خالص ۱۱

  (۷)به نقل از جدول  ها و بخشودگی مالیاتی معافیت ۱۱

  مالیات قابل پرداخت ۱۲

  (۴)به نقل از جدول  انجام شدههای  پرداخت ۱۳

  مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه ۰۴

 های مربوط به این اظهارنامه:  پرداخت۴جدول شماره 
 مبلغ شماره رسید تاریخ شعبه بانک یا مؤسسه مالی نوع پرداخت* ردیف

۱       
۲       

  جمع ۱
اعتباری۲) ؛(چک شخصی۱) *نوع پرداخت: نتقال بانکی۳) ؛(پرداخت با کارت   (واریزی خزانه۸) ؛(مکسوره کارفرمایان۷(واریز نقدی؛ )۶) ؛(چک تضمین شده۵) ؛(سفته۴) ؛(ا

 های معاف: هزینه۹جدول شماره 
 مبلغ معافیت نوع معافیت ردیف

  ق.م.م. ۱۳۷های درمانی موضوع ماده  هزینه ۱

  قانون برنامه سوم( ۱۳۹ها )موضوع بند الف ماده  بانکتسهیالت اعتباری مسکن از  ۲

  ق.م.م. ۱۶۵خسارت وارده در اجرای مقررات ماده  ۳

  ها سایر معافیت ۴

  جمع ۱

 های پرداختیکمک: ۶جدول شماره 

ننده کدریافت  شرح ردیف
 کمک

شماره حساب 
 نندهکدریافت 

نوع 
 *کمک

نحوه 
 **کمک

تاریخ 
 پرداخت

قابل  مبلغ ز  قبولدرصد  ا
 درآمد مشمول مالیات

 های مالی پرداختی کمک
 پذیرفته شده توسط سازمان

۱          

۲          

۳          

    جمع ۴
 ( غیر نقدی۲( نقدی )۱) کمکنحوه **     ق.م.م.  ۱۷۲های پرداختی بر اساس ماده  کمک( ۱) :های پرداختی کمکنوع * 

 ق.م.م. ۱۸۰متعلّقه( تبصره ماده  اتیدر خارج از کشور )کسر از مال تیبابت فعال یاتیمال یها یو بخشودگ هاتیمعاف: ۷جدول شماره 

 ردیف
 شرح درآمد

ز ایران ا  خارج 
ایران شورکنام  از  از  درآمد خارج  مالیات پرداخت شده خارج 

 ایران
ایران قه در   مالیات متعلّ

 بر اساس درآمد
 سر از مالیاتکمبلغ قابل 

۱       
۲       
     جمع ۱

 و هزینه و محاسبه سود و زیان ویژه درآمدصورت خالصه وضعیت : ۸جدول شماره 
 مبلغ شرح ردیف

  در طی سال و سایر درآمدها جمع فروش کاال و خدمات ۱

  های ساالنه جمع هزینه ۲

  جمع خریدکاال ۳

  ارزش موجودی کاال در اول دوره مالیاتی ۴

  پایان دوره مالیاتیارزش موجودی کاال در  ۵

ویژه ۳   سود و زیان 

 باشد: صحت مندرجات اظهارنامه تسلیمی مورد تأیید اینجانب می
 مشخصات تهیه کننده اظهارنامه )دارنده امضاء مجاز(

 :تاریخ مجوز/ وکالت نماینده قانونی : شماره مجوز/ وکالت نماینده قانونی:نماینده قانونی❍ مؤدی❍

 خانوادگی: نام نام: اقتصادی( نماینده قانونی: شناسه مؤدی )شماره

 شماره ملی: شماره شناسنامه: نام پدر:

 مهر و امضاء سمت:
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