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...........کشور : خارجی❍   ايرانی❍  :نوع تابعیت

.......................................................................... :)شریک اصلی

..........................................................................  :کد فراگیر اتباع خارجی
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.......................................................................... :کد رھگیری

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

اين بخش توسط اداره امور مالياتی تکميل می(   مشخصات اداره کل امور مالياتی دريافت و ثبت کننده اظھارنامه

  محل تسلیم اظھارنامه

  :مالياتیاداره امور 

  :شماره مرسوله پستی  پستی: غير حضوری

  رسید تسلیم اظھارنامهثبت مشخصات 

  :شماره دسته

  مھر و امضاء
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نوع تابعیت

شریک اصلی(خانوادگی و نامنام 

کد فراگیر اتباع خارجی/ شماره ملی

عملکرد منتھی به

کد رھگیری

تاریخ ارسال

مشخصات اداره کل امور مالياتی دريافت و ثبت کننده اظھارنامه

  :اداره کل امور مالياتی

غير حضوری❍حضوری   ❍: نحوه تسليم

 

  :شماره رسيد تسليم اظھارنامه

  :خانوادگی ثبت کننده نام و نام

  :تاريخ ثبت اظھارنامه

 



 

    



   

  )مشارکتی
 ٢ويرايش 

  9از  1صفحه 

  :اظھارنامهنوع نسخه   :نسخه اظھارنامه

  اداره امور مالياتی
  )واحد مالياتی(

 

 نام اداره کل امور مالياتی

  

 نام اداره کل امور مالياتی کد

  

 نام اداره کل امور مالياتی کد

 مازندران ١٢ کردستان ٢٢
 یمرکز ۴۴ کرمان ١٨
 ھرمزگان ٢٣ کرمانشاه ١۵
 ھمدان ٢۴ راحمديو بو هيلويکھک ٢٨
 زدي ٧٧ گلستان ۶۴
 9نيگ ۵۵

  تیااداره کل امور مالي* 
 لرستان ٢۶

 :خانوادگی

 :شماره شناسنامه

 :فعاليت/ نوع شغل

 :تلفن ھمراه

 یکنام شعبه بان کنام بان

  

 دفتر قانونی مستقل
 ردندا❍  دارد❍

  :کد پستی

 دفتر قانونی مستقل
 ردندا❍  دارد❍

  :کد پستی

 دفتر قانونی مستقل
 ردندا❍  دارد❍

  :کد پستی

 دفتر قانونی مستقل
Kدارد  Kردندا 

  :کد پستی

دفتر کار )١١( ؛یمرکز درمان)١٠(فروشگاه؛ )٩(دفتر کار؛ )٨(مورد اجاره؛ 

   ۰ ۹ 

  

۱ ۳ 

  ؤديانت مخدما دفتر )٩٢ ارديبھشت( ١١٠١ فرم شناسه

مشارکتی(بر درآمد مشاغل  اتیمال اظھارنامه
  ).م.م.ق ۹۵ بند الف مادهموضوع (

F20-25-003  

   :تا تاريخ

: 

  محل بارکد

  :شماره اظھارنامه

    *تیااداره کل امور مالي  یاتباع خارج یبرا ريکد فراگ

  شماره کWسه پرونده

 نام اداره کل امور مالياتی

  

 نام اداره کل امور مالياتی کد

  

نام اداره کل امور مالياتی کد

 خوزستان ١۶ اصفھان ٢٠ )ری شھر(جنوب استان تھران 
 زنجان ٢٩ 9ميا ٢٧ )شميرانات(شمال استان تھران 

 سمنان ٩٩ بوشھر ٨٨ )شھريار(غرب استان تھران 
 و بلوچستان ستانيس ۶۶ یاريچھار محال بخت ٢۵ )بومھن(شرق استان تھران 

 فارس ١٧ یخراسان جنوب ٣١ یشرق
 نيقزو ۶٣ یخراسان رضو ١٩ یغرب

 قم ۶٢ یخراسان شمال ٢١ ل

خانوادگی نام :

 :محل تولد :تاريخ تولد

  :شور محل اقامتک خارجی❍    ايرانی❍ :نوع تابعيت

  :شور
 :نمابر

  اتیجھت استرداد اضافه پرداخت مال
 نام صاحب حساب

 

  :کد فعاليت فرعی

  تاريخ
 آغاز فعاليت

 

کد پستی  :شھرستان

  تاريخ :سبیک
 آغاز فعاليت

 

  :شھرستان  
  

کد پستی

  

  تاريخ :سبیک
 آغاز فعاليت

 

  :شھرستان  
  

کد پستی

  

  تاريخ :سبیک
 آغاز فعاليت

 

  :شھرستان  
  

کد پستی

  

مورد اجاره؛ )٧( ؛یندگينما) ۶(کارخانه؛ )۵(انبار؛ )۴( ؛یسسات تک مالک

    ۰ ۰ 

۱ ۳ 

 الف_بند_يینھا
 

  

  : از تاريخ

:شود توسط اداره امورمالياتی تکميل میاين قسمت 

محل بارکد
  

کد فراگ/یرانياتباع ا یبرا یشماره مل

  

 نام اداره کل امور مالياتی کد

  

نام اداره کل امور مالياتی کد

جنوب استان تھران  ۴۶ مرکز تھران ٣۶
شمال استان تھران  ۵١ غرب تھران ٣۴
غرب استان تھران  ۵٢ شمال تھران ۴٠
شرق استان تھران  ۵٣ شرق تھران ٣۵
 جانيآذربا ١٣ جنوب تھران ٣٢
 جانيآذربا ١۴ بزرگ تھران انيمؤد ٣٩
لياردب ۶١ البرز ۴٩

  
  

    )اصلی(مشخصات شخص حقیقی

  مرد❍    زن❍: جنسيت
:نام

تاريخ تولد  :نام پدر

نوع تابعيت  :سريال شناسنامه

شورک      :سری
 :تلفن

جھت استرداد اضافه پرداخت مال یبانک یھا حساب
 شماره حساب

 

 

  )يواحد كسب( ياقامتگاه قانون

  :کد فعاليت اصلی

 :سبیکشھرت 

  :استان
  

  :نشانی

 

  فعاليت )هاي(محلساير مشخصات 

کشھرت  *نوع محل

 
  :استان

  
  :نشانی

کشھرت  *نوع محل

 
  :استان

  
  :نشانی

کشھرت  *نوع محل

 
  :استان

  
  :نشانی

 
سسات تک مالکؤم)٣(شعبه؛ ) ٢( ؛یدفتر مرکز) ١(: نوع محل*

  یمجاز



 

   ؤديانت مخدما دفتر )٩٢ ارديبھشت( ١١٠١ فرم شناسه الف_بند_يینھا

 

  فھرست

 ٢ ...................................................................................................................................یاختصاص اطWعات - الف بخش

 ٣ ..................................................................................................................... تيفعال یمجوزھا اط9عات: ١شماره جدول

 ٣ .................................................................................................................. یمؤد یقانون دفاتر اط9عات: ٢ شماره جدول

 ٣ ........................................................................................................................ نيمالک/ مالک اط9عات: ٣ شماره جدول

 ٣ ................................................................................................ شراکت از حاصل یدرآمدھا فھرست خ9صه:۴ شماره جدول

 ٣ ............................................................................................)شريک اصلی جمله از شرکاء هيکل شامل( شرکاء مشخصات: ١- ۴ جدول

 ۴ ................................................................................................................................ محاسبه ماليات سھم ھر شريک:٢- ۴ جدول

 ۵ .......................................................................................................................................... اتيمال محاسبه - ب بخش

 ۵ ...................................................................................................... اظھارنامه نيا به مربوط یھا پرداخت:  ۵ شماره جدول

 ۶ ................................................................................................................... معاف یھا نهيھز و درآمدھا: ۶ شماره جدول

 ۶ ....................................................................................................................................... معاف یھا نهيھز: ١- ۶ شماره جدول

 ۶ ........................................................................................................................................ معاف یدرآمدھا: ٢- ۶ شماره جدول

 ۶ .............................................................................................................................. یپرداخت یھا کمک: ٧ شماره جدول

  ۶ ........................................................................................................... یاتيمال یھا یبخشودگ و ھا تيمعاف: ٨ شماره جدول
 ۶ ...................................................................................................................یاتيمال یھا یبخشودگ و ھا تيمعاف: ١- ٨ شماره جدول

قه اتيمال از کسر( کشور از خارج در تيفعال بابت یاتيمال یھا یبخشودگ و ھا تيمعاف: ٢- ٨ شماره جدول ّ  ۶ .............................................. )متعل

 ۶ ........................................................................ است شده پرداخت قب9ً  مقطوع طور به آن اتيمال که يیدرآمدھا: ٩ شماره جدول

 ٧ ........................................................................................................................................ ترازنامه: ١٠ شماره جدول

 ٧ .......................................................................................................................... انيز و سود صورت: ١١ شماره جدول

 ٨ ......................................................................................................................... کاj و مواد یموجود: ١٢ شماره جدول

 ٨ ....................................................................................... فروش نيشتريب بيترت به یاصل محصوjت انواع: ١٣ شماره جدول

 ٨ ........................................................................................................... رفته فروش یکاj شده تمام یبھا: ١۴ شماره جدول
 

  اطالعات اختصاصی - بخش الف
  توضيحات وضعيتو  شرح  رديف

  بلی❍    خير❍  ايد؟ ای داشته ھزينه، آيا در سال مورد نظر فعاليت درآمدی  ١
  اجباری است ١١و  ١٠ول شماره اتکميل جد» بلی«در صورت انتخاب 

  تکميل شود ١٠جدول شماره » خير«در صورت 

  اجباری است ٣در صورت اجاری بودن محل فعاليت تکميل جدول شماره   اجاری❏    شخصی❏ استفادهفعاليت مورد ) ھای(برخی از مکان/ وضعيت تمام  ٢

  اجباری است ٢-٨تکميل جدول شماره » بلی«در صورت انتخاب   بلی❍    خير❍ ).م.م.ق ١٨٠در اجرای ماده ( آيا درآمدی برای کسب و کار خارج از کشور ابراز شده است؟  ٣

ليات سھم ھر شريکمشخصات شرکاء و برای      و ١- ۴ول شماره اتکميل جد محاسبه ما
    ........تعداد شرکاء     .......................................  نام شراکت  ۴  اجباری است ٢- ۴

  اجباری است ١جدول شماره در صورت عضويت، تکميل   ...................................................  ای که در آن عضو ھستيد نام اتحاديه  ۵

  اجباری است ١در صورت عضويت، تکميل جدول شماره   ...................................................  نام مجمع صنفی که در آن عضو ھستيد  ۶

  اجباری استدر بخش آخر  یحسابداران رسممشخصات ، تکميل »بلی«انتخاب  با  بلی❍  خير❍  شود می/ شدهمورد رسيدگی قرار گرفته . م.م.ق ٢٧٢آيا دفاتر توسط حسابداران رسمی و در اجرای مقررات موضوع ماده   ٧

    

٩از  ٢صفحه   



 

   ؤديانت مخدما دفتر )٩٢ ارديبھشت( ١١٠١ فرم شناسه الف_بند_يینھا

 

 اطالعات مجوزھای فعالیت: ۱جدول شماره

  ساير)۵(برداری  پروانه بھره)۴(فعاليت / سبکپروانه )٣(ارت بازرگانی ک)٢(تأسيس )١( :نوع مجوز*

  اطالعات دفاتر قانونی مؤدی: ۲شماره جدول 

  لک)٢(روزنامه )١( :نوع دفتر*

  )ميل شودکبايد ت یاطWعات اختصاص - بخش الف ١در سؤال » اجاری«در صورت انتخاب گزينه (ین کمال/ کمال اطالعات: ۳جدول شماره 

  ساير)۴(  اداری)٣(  تجاری)٢(  مسکونی)١( :مورد استفاده****   حق واگذاری)۴(  عرصه و اعيان)٣(  اعيان)٢(  عرصه)١( :نوع ملک*** رھن و اجاره)٣(  اجاره)٢(  رھن کامل)١( :نوع قرارداد** حقوقی)٢(؛حقيقی)١( :نوع شخص*

  تکخالصه فھرست درآمدھای حاصل از شرا:۴جدول شماره 
 )شريك اصليشامل كليه شركاء از جمله ( اءكمشخصات شر :1- 4جدول 

قيم(اختياری )١(***    .، تکميل اين بخش اجباری استدر صورتيکه زوجين جزو شرکاء باشند**    مرد)٢(زن؛ )١( :جنسيت*   قھری باشد، تکميل خواھد شد)٢(در صورتی که نحوه شراکت، ****        )غير مستقيم(قھری )٢(  )مست
لئمس)٣( ،یمال امورول ئمس)٢( ات،يول مالئمس)١**(*** ل امورو  اتيول ما ل ، اموراتيول مالئمس)۵(اظھارنامه،  نياارائه ول ئمس)۴( ،یما   کدام چيھ)۶(اظھارنامه،  نياارائه و  یما

  
  
  
  

 تاريخ انقضاء مجوز برداری تاريخ شروع بھره مرجع صدور تاريخ صدور شماره مجوز *نوع مجوز رديف

١       

٢       

٣       

 تعداد جلد محل ثبت تاريخ ثبت شماره ثبت دفتر *نوع دفتر رديف
١      
٢      

 رديف
  نوع
 *شخص

 نام
  /خانوادگی نام

 نام شخص حقوقی
  /شماره ملی
 شناسه ملی

  شناسه مؤدی
 )شماره اقتصادی(

د قراردا د شماره   رھگيریشماره  تاريخ قراردا
مدت 

  قرارداد
ه(  )ما

  نوع
قرارداد 

** 
 شماره پستی

  نوع
 ***ملک

  مساحت
متر (

 )مربع

مورد 
 ****استفاده

١ 
              

 :نشانی

٢ 
              

 :نشانی

 یمل شماره یخانوادگ نام نام  *جنسيت  رديف
  شماره ملی

 **ھمسر
  نحوه
 ***شراکت

  شماره ملی
 کيشر

  ****یمتوف
  محل کار تلفن تلفن

 نوع
 *****تيمسئول

 شروع خيتار
 شراکت

  از شراکت سھم
  )درصد(

١                          

٢                          

٣                          

۴                          

۵                          

۶                          

٧                          

٨                          

٩                          

١٠                          

١١                          

١٢                          

١٣                          

١۴                          

١۵                          

٩از  ٣صفحه   
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  محاسبه ماليات سهم هر شريك 2- 4جدول 

   

  رديف
شماره ملی 

  شريک

ان سال  سھم از زي
ناخالص / جاری

ليات  درآمد مشمول ما
معافيت قبل از کسر 

 .م.م.ق ١٠١ماده 

ھزينه ھای درمانی 
ده   ١٣٧موضوع ما

تسھيWت اعتباری 
مسکن از بانکھا در 

 ٨٣تا ٧٩سالھای 

سھم خسارت وارده 
در اجرای مقررات 

 ١۶۵ماده 

کمک ھای پرداختی 
ده   ١٧٢موضوع ما

 ١٠١معافيت ماده 
ان  استھWک زي سھم 
سنواتی مورد تاييد 

 سازمان

  عوارض سھم
  درآمد خالص 

ل   اتيمشمول ما
ل قه اتيما ّ  متعل

  تيمعاف سھم
 یو بخشودگ

 اتيمال

 اتيمال خالص
قه ّ   متعل

اتاق 
  بازرگانی

  اصناف

                              

   
                        

   
                        

   
                        

   
                        

   
                        

   
                        

   
                        

   
                        

   
                        

   
                        

   
                        

   
                        

   
                        

      
                        

   جمع
                        

٩از  ۴صفحه   



 

   ؤديانت مخدما دفتر )٩٢ ارديبھشت( ١١٠١ فرم شناسه الف_بند_يینھا

 

.  

  محاسبه مالیات - بخش ب
 مبلغ  شرح  رديف

  )١١نقل از جدول ( سود و زيان ويژه  ١

  سنواتیتعدي9ت سود و زيان  ٢

  شود از سود و زيان خالص کسر می/ اضافه  ٣

از جدول ( سود حاصل از درآمدھايی که ماليات آن قب9ً به طور مقطوع پرداخت شده  ۴   )٩نقل 

  )۶نقل از جدول ( درآمدھای معاف  ۵

  )٧نقل از جدول (ھای پرداختی کمک  ۶

  )٢+٣(- )۴+۵+۶=(تعديWت جمع   ٧

  )زيان سال جاری( .م.م.ق ١٠١قبل از کسر معافيت ماده درآمد مشمول ماليات   ٨

  .م.م.ق ١٠١معافيت ماده   ٩

  .م.م.ق ١٠١درآمد مشمول ماليات پس از کسر معافيت ماده  ١٠

   )مورد تأييد سازمان(استھ9ک زيان انباشته از سنوات قبل  ١١

   درآمد مشمول ماليات ناخالص ١٢

  سھم اتاق بازرگانی ١٣

  .م.م.ق ١٨۶ماده  ٢ای موضوع تبصره  سھم اصناف و مجامع حرفه  ١۴

  درآمد مشمول ماليات خالص  ١۵

  ماليات مقرر بر اساس درآمد مشمول ماليات خالص  ١۶

  )٨نقل از جدول ( ھا و بخشودگی مالياتی معافيت  ١٧

  ماليات قابل پرداخت  ١٨

  )۵نقل از جدول ( ھای انجام شده پرداخت  ١٩

  مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظھارنامه  ۲۰

  ھای مربوط به این اظھارنامه پرداخت:  ۵جدول شماره 

 مبلغ شماره رسيد تاريخ شعبه بانک يا مؤسسه مالی *نوع پرداخت رديف

١ 
 

 
  

 
 

٢        

٣       

  جمع ۴
قال بانکی)٣( ؛پرداخت با کارت اعتباری)٢( ؛چک شخصی)١( :نوع پرداخت* نت   مکسوره کارفرمايان)٧(واريز نقدی؛ )۶(چک تضمين شده؛ )۵( ؛سفته)۴( ؛ا

٩از  ۵صفحه   



 

   ؤديانت مخدما دفتر )٩٢ ارديبھشت( ١١٠١ فرم شناسه الف_بند_يینھا

 

  ھای معاف درآمدھا و ھزینه: ۶جدول شماره 

  هاي معاف هزينه :1- 6جدول شماره 

  درآمدهاي معاف :2- 6جدول شماره 

انتشاراتی و ھای  درآمد ناشی از فعاليت) ٣.) (م.م.ق ١٣٢ماده (توليدی / ھای معدنی درآمد ناشی از فعاليت) ٢.) (م.م.ق ٨١ماده (شاورزی کھای  درآمد ناشی از فعاليت) ١( معافدرآمد نوع *
 ١۴٢ماده (ناشی از فرش دست بافت و گليم درآمد ) ۵) (بند الف و ب. م.م.ق ١۴ماده (اjھا و خدمات کدرآمد ناشی از صادرات ) ۴.) (م.م.ق ١٣٩بند ل ماده (فرھنگی و ھنری مطبوعاتی، 

ز آموزشی غير کدرآمد مدارس و مرا) ٩(درآمد ناشی از فعاليت اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ) ٨(ساير درآمدھا ) ٧.) (م.م.ق ١۴۵ماده (ی کھای بان درآمد ناشی از سود سپرده) ۶.) (م.م.ق
تشاف برای مخترعين و کدرآمد حاصل از حق اختراع يا حق ا) ١١.) (م.م.ق ١٣٨ماده  ٣تبصره (ھا  ز استانکيلومتری مراک ١٢٠ز شعاع ھای خارج ا ارخانهک) ١٠.) (م.م.ق ١٣۴ماده (انتفاعی 

  .)م.م.ق ١۴۴موضوع صدر ماده (تشفان کم

  ھای پرداختی کمک: ۷جدول شماره 

  غير نقدي) 2(نقدي ) 1( كمكنحوه **       .م.م.ق 172هاي پرداختي بر اساس ماده  كمك) 1(هاي پرداختي  كمكنوع * 

  ھای مالیاتی ھا و بخشودگی معافیت: ۸جدول شماره 

  هاي مالياتي ها و بخشودگي معافيت :1- 8جدول شماره 

  .م.م.ق 180تبصره ماده ) ماليات متعلّقهسر از ك(شور كهاي مالياتي بابت فعاليت در خارج از  ها و بخشودگي معافيت :2- 8جدول شماره 

  ه مالیات آن به طور مقطوع قبالً پرداخت شده استکدرآمدھایی : ۹جدول شماره 

نتقال يا واگذاري امال)1( درآمد حاصل از: نوع درآمد مقطوع* نقل و ) 4(، .)م.م.ق 77ماده (بساز و بفروشي )3(، .)م.م.ق 78، ماده 59ماده ( حق واگذاري)2(، .)م.م.ق 78، ماده 59ماده ( كا

نتقال سهام  نتقال سهام )5(، .)م.م.ق 143ماده (ا نتقال سهام )6(، .)م.م.ق 1مكرر، تبصره  143ماده (نقل و ا درآمد حاصل از سود سهام )7(، .)م.م.ق 2مكرر، تبصره  143ماده (نقل و ا

    ساير)8(، .)م.م.ق 105ماده  4بند (ها  تكگذاري شر سرمايه

 مبلغ معافيت نوع معافيت رديف

  .م.م.ق ١٣٧ھای درمانی موضوع ماده  ھزينه ١

  )قانون برنامه سوم ١٣٩موضوع بند الف ماده ( ھا کن از بانکتسھي9ت اعتباری مس ٢

  .م.م.ق ١۶۵خسارت وارده در اجرای مقررات ماده  ٣

  ھا ساير معافيت ۴

  جمع  ۵

 رديف
نوع درآمد 

 *معاف
 مبلغ مجموع درآمد

درآمدھای ھای مستقيم سھم  ھزينه
 معاف

 درآمد معاف) زيان(سود  ھای سھم درآمدھای معاف ساير ھزينه

١      

٢      

٣      
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  درصد قابل قبول مبلغ تاريخ پرداخت
ليات  از درآمد مشمول ما

  ھای مالی پرداختی کمک
 شماره حساب نام  پذيرفته شده توسط سازمان

١          
٢          
٣          
     جمع ۴

قه مورد معاف رديف ّ ليات متعل لياتی /ميزان معافيت نرخ مورد معاف ما  بخشودگی ما

    .)م.م.ق ١٣٢ماده  ٣تبصره (ھای گردشگری رسمی  درآمد حاصل از فعاليت ١

    ھا ساير معافيت ٢

  جمع  ٣

 رديف
  شرح درآمد

 خارج از ايران
 درآمد خارج از ايران شورکنام 

ماليات پرداخت شده خارج از 
 ايران

قه در ايران بر اساس  ماليات متعلّ
 درآمد

 سر از مالياتکمبلغ قابل 

١       
٢       
٣       
۴       

     جمع ۵

 ماليات پرداخت شده درآمدھای مقطوع )زيان( سود جمع درآمدھای مقطوع *نوع درآمد مقطوع رديف
شماره رسيد 

 پرداخت
  شماره

 رسيد تسليم اظھارنامه

١       

٢       

٣       

      جمع ۴

٩از  ۶صفحه   



 

   ؤديانت مخدما دفتر )٩٢ ارديبھشت( ١١٠١ فرم شناسه الف_بند_يینھا

 

  ترازنامه: ۱۰جدول شماره 

  صورت سود و زیان: ۱۱جدول شماره 

    

....در تاریخ  .. .. /..../....  

یه ھا بدھی  ھا دارایی   و سرما

  ابتدای دوره  پايان دوره  شرح  ابتدای دوره  پايان دوره  شرح

      ھا و اسناد پرداختنی تجاری حساب      کموجودی نقد و بان

      و اسناد پرداختنیھا  ساير حساب      ھا و اسناد دريافتنی تجاری حساب

      ھا پيش دريافت      ھا و اسناد دريافتنی حسابساير 

  ا|کموجودی مواد و 
از(   )١٢جدول  نقل 

      ذخيره ماليات    

      تسھيWت مالی دريافتی      ھا سفارشات و پيش پرداخت

يه گذاری ان خدمت      ھا سرما       ذخيره مزايای پاي

يه      ھای ثابت مشھود دارايی       سرما

      ھای نامشھود دارايی
انباشته ان        سود يا زي

      ھا ساير دارايی

      ھا جمع بدھی      ھا جمع دارایی

  ..../..../ ........برای سال منتھی به 

 مانده سال قبل مانده سال جاری شرح رديف

    )١٣از جدول  ۵جمع ستون (فروش خالص  ١

   )١۴از جدول  ١٢جمع رديف ( اjی فروش رفتهکشود بھای تمام شده  سر میک ٢

   ناخالص فروش) زيان(سود  ٣

   ارائه خدمات/اری کدرآمد ناخالص پيمان ۴

   ارائه خدمات/اری کشود بھای تمام شده پيمان سر میک ۵

   ارائه خدمات/ اریکناخالص پيمان) زيان(سود  ۶

   ناخالص) زيان(سود  ٧

   حقوق، دستمزد و مزايا ٨

   ھزينه تبليغات و بازاريابی ٩

   الوصول و سوخت شده کوکھزينه مطالبات مش ١٠

   ھزينه حسابرسی و حسابداری ١١

   ھزينه مشاوره مالی و حقوقی ١٢

   ارخانهکھزينه اجاره محل غير از  ١٣

   ھای فروش، اداری و عمومی ساير ھزينه ١۴

 و عمومیھای فروش، اداری  جمع ھزينه ١۵
 

 

   فروش ضايعاتناشی از ) زيان(سود ١۶

   ھای ارزی عملياتی ھا و بدھی ناشی از تسعير دارايی) زيان(سود ١٧

   ھای عملياتی ساير درآمدھا و ھزينه ١٨

 ھای عملياتی خالص ساير درآمدھا و ھزينه ١٩
 

 

 عملياتی) زيان(سود ٢٠
 

 

   ھای غير منقول ناشی از فروش دارايی) زيان(سود ٢١

   ھا ناشی از فروش ساير دارايی) زيان(سود ٢٢

   حاصل از فروش مواد اوليه) زيان(سود  ٢٣

   ھای ارزی غيرمرتبط با عمليات اصلی ھا و بدھی ناشی از تسعير دارايی) زيان(سود ٢۴

   درآمد اجاره ٢۵

   ھای غير عملياتی ساير درآمدھا و ھزينه ٢۶

   عملياتیھای غير  خالص ساير درآمدھا و ھزينه ٢٧

   ھای مالی ھزينه ٢٨

   ويژه) زيان(سود ٢٩

٩از  ٧صفحه   



 

   ؤديانت مخدما دفتر )٩٢ ارديبھشت( ١١٠١ فرم شناسه الف_بند_يینھا

 

  االکموجودی مواد و : ۱۲جدول شماره 

  انواع محصوالت اصلی به ترتیب بیشترین فروش: ۱۳جدول شماره 

  ساير)2(اصلي، )1( :االكنوع *

. تعداد صفحات پيوست    . نماييد پيوست A4باشد، صورت ريز بر مبناي اين جدول را در برگ  مورد مي 9ها بيش از  ه تعداد رديفكلطفاً در صورتي  :توجه . .. . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. .   برگ: 

 االی فروش رفتهکبھای تمام شده : ۱۴جدول شماره 

  

  شرح حساب  رديف

  سال جاری

  بھای تمام شده  موجودی سال قبل
ابتدای دوره   در 

د   توليد/ خري
  طی دوره

  مصرف/ فروش
  طی دوره

  بھای تمام شده
  در پايان دوره

  خالص موجودی  اھش ارزشکذخيره 

               اjی ساخته شدهک  ١

               اjی در جريان ساختک  ٢

م  ٣ د اوليه مستقي                موا

د   ۴ بندیکمکموا                ی و بسته 

لوازم يد  ۵                یکقطعات و 

مانی نزد ديگرانک  ۶                اjی ا

ير موجودی  ٧                ھا سا

                اjی در راهکمواد و   ٨

                جمع  ٩

 واحد سنجش *ا|کنوع  شرح  رديف
  مقدار فروش
 سال جاری

 مبلغ فروش سال جاری
  مقدار فروش

 سال قبل
 مبلغ فروش سال قبل

١                

٢                

٣                

۴                

۵                

۶                

٧                

٨                

٩                

          )نقل از فھرست پيوست(جمع   ١٠

            اصلی  جمع فروش  ١١

            ساير  جمع فروش  ١٢

            جمع فروش ناخالص  ١٣

            شود برگشت از فروش و تخفيفات سر میک  ١۴

            جمع فروش خالص  ۱۵

 مبلغ شرح رديف

  مواد مستقيم مصرفی ١

  دستمزد مستقيم ٢

  ساختسربار  ٣

  ھای توليد جمع ھزينه ۴

  شود موجودی کاjی در جريان ساخت اول دوره اضافه می ۵

  شود موجودی کاjی در جريان ساخت پايان دوره کسر می ۶

  بھای تمام شده کا|ی توليد شده ٧

  موجودی کاjی اول دوره/ شود کاjی ساخته شده اضافه می ٨

  شده طی دورهشود کاjی خريداری  اضافه می ٩

  ی فروش کا|ی آماده ١٠

  شود موجودی کاjی پايان دوره کسر می ١١

   سايرشود  می) کسر(اضافه   ١٢

  )نقل به صورت سود و زيان(بھای تمام شده کا|ی فروش رفته  ١٣

٩از  ٨صفحه   



 

   ؤديانت مخدما دفتر )٩٢ ارديبھشت( ١١٠١ فرم شناسه الف_بند_يینھا

 

  :باشد می انصحت مندرجات اظھارنامه تسليمی مورد تأييد اينجانب

  )دارنده امضاء مجاز(ننده اظھارنامه کمشخصات تھيه 

  مودی  شماره ملی  نام و نام خانوادگی  رديف
نماينده 
  قانونی

وکالت / شماره مجوز
  *نماينده قانونی

وکالت نماينده / تاريخ مجوز
  *قانونی

  امضاء

      ❍  ❍        

      ❍  ❍        

      ❍  ❍        

      ❍  ❍        

      ❍  ❍        

      ❍  ❍        

      ❍  ❍        

      ❍  ❍        

      ❍  ❍        

      ❍  ❍        

      ❍  ❍        

      ❍  ❍        

      ❍  ❍        

      ❍  ❍        

      ❍  ❍        

  .درصورتي كه نماينده قانوني هستيد، اين ستون را تكميل نماييد* 

  حسابرس مؤدی ،امور مالی رئیس/ اطالعات مدیر

  مشخصات مدير امور مالی مؤدی

  :خانوادگی نام  :نام

  :ملیشماره   :شماره شناسنامه  :نام پدر

  مؤسسه حسابرسی /مشخصات حسابرس

  :نام مؤسسه حسابرسی/ خانوادگی نامنام و   :مؤسسه حسابرسی/ حسابرس )شماره اقتصادی(شناسه مؤدی   حقوقی ❍  حقيقی❍ :نوع شخص

  :شناسه ملی/ شماره ملی  :شماره ثبت/ شماره شناسنامه  :)فقط شخص حقيقی(نام پدر 

  
 

  .م.م.ق ۲۷۲مقررات موضوع ماده  یدر اجرا یمشخصات حسابداران رسم

  :نام مؤسسه حسابرسی/ خانوادگی نامنام و   :مؤسسه حسابرسی/ حسابرس) شماره اقتصادی(شناسه مؤدی   حقوقی ❍  حقيقی❍ :نوع شخص

  :شناسه ملی/ شماره ملی  :شماره ثبت/ شماره شناسنامه  :)فقط شخص حقيقی(نام پدر 

  :)به جز سازمان حسابرسی کشور( عضويت در جامعه شماره  :تاريخ قرارداد  :شماره قرارداد

  

٩از  ٩صفحه   


