
 

 

 9از  1صفحه  ؤدیانم تخدما دفتر (۹۵ مرداد) 1101 فرم شناسه یمشارکت گروه اول

 

 (مشارکتی) گروه اولبر درآمد مشاغل  اتیمال اظهارنامه
 (ممق ۹۵موضوع ماده )

F20-25-003  ۴ویرایش 

  :سال مالیاتی منتهی به                                          

 :شود اداره امورمالیاتی تکمیل میتوسط این قسمت 

 محل بارکد
 نوع نسخه اظهارنامه: نسخه اظهارنامه: شماره اظهارنامه:

 

 اداره امور مالیاتی   *تیااداره کل امور مالی اقتصادی مشارکتشماره 
 واحد مالیاتی() 

 

 شماره کالسه پرونده
 

 نام اداره کل امور مالیاتی کد

 

 امور مالیاتینام اداره کل  کد

 

 نام اداره کل امور مالیاتی کد

 

 نام اداره کل امور مالیاتی کد

 

 نام اداره کل امور مالیاتی کد

 

 نام اداره کل امور مالیاتی کد
 مازندران 1۲ کردستان ۲۲ خوزستان 1۶ اصفهان ۲0 شهر ری() جنوب استان تهران ۴۶ مرکز تهران ۳۶
 مرکزی ۴۴ کرمان 1۸ زنجان ۲۹ ایالم ۲۷ شمیرانات() شمال استان تهران ۵1 غرب تهران ۳۴
 هرمزگان ۲۳ کرمانشاه 1۵ سمنان ۹۹ بوشهر ۸۸ شهریار() غرب استان تهران ۵۲ شمال تهران ۴0
 همدان ۲۴ کهکیلویه و بویراحمد ۲۸ سیستان و بلوچستان ۶۶ چهار محال بختیاری ۲۵ بومهن() شرق استان تهران ۵۳ شرق تهران ۳۵
 یزد ۷۷ گلستان ۶۴ فارس 1۷ خراسان جنوبی ۳1 آذربایجان شرقی 1۳ جنوب تهران ۳۲
 لرستان ۲۶ قم ۶۲ خراسان شمالی ۲1 اردبیل ۶1 البرز ۴۹ * اداره کل امور مالیاتی گیالن ۵۵ قزوین ۶۳ خراسان رضوی 1۹ آذربایجان غربی 1۴ مؤدیان بزرگ تهران ۳۹

 

 و اطالعات هویتی شریک اصلی مشخصات مشارکت

 تاریخ شروع مشارکت: نام مشارکت:

 کد شعبه: تعداد شعب: کد فعالیت: نوع شغل/فعالیت:

 :خانوادگی نام :نام مرد❍  زن❍جنسیت: 

اتباع ایرانی/کد فراگیر برای شماره ملی برای  :محل تولد شماره شناسنامه: :تاریخ تولد :نام پدر
 :اتباع خارجی

 :کشور  خارجی❍ ایرانی❍ نوع تابعیت:   سری: سریال شناسنامه

 
 تلفن:

  
 تلفن همراه: نمابر:

 اطالعات حسابهای بانکی مربوط به فعالیت شغلی

 نام شعبه نام بانک نام صاحب حساب شماره حساب ردیف
 بانکی

 گردش حساب
 مانده حساب

 جمع بستانکار جمع بدهکار

1        

2        

3        

۴        

۵        
 

 اقامتگاه قانونی مؤدی/واحد کسبی
 کد فعالیت فرعی: کد فعالیت اصلی:

 تاریخ شهرت کسبی:
 آغاز فعالیت

 دفتر قانونی مستقل 
 ندارد❍ دارد❍

 استان:
 

 کد پستی: شهرستان:

 نشانی:

 

   ۰ ۹ ۰ ۰ 

 

۱ ۳ 
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 جدول اطالعات اختصاصی
 حاتیتوض تیشرح و وضع فیرد

 است یالزام 1۰ و ۹ شماره جداول لیتکم «یبل» انتخاب صورت در بلی❍ د؟یا داشته یا نهیهز ،یدرآمد تیفعال نظر مورد سال در ایآ 1
 شود لیتکم ۹ شماره جدول «ریخ» صورت در

 است یالزام 3 شماره جدول لیتکم تیفعال محل بودن یاجار صورت در اجاری❏  شخصی❏ استفاده مورد تیفعال( ی)ها مکان از یبرخ/ تمام تیوضع 2

 است یالزام 1 شماره جدول لیتکم ت،یعضو صورت در ...................................................         دیهست عضو آن در که یا هینام اتحاد 3

 است یالزام 1 شماره جدول لیتکم ت،یعضو صورت در ...................................................      دیکه در آن عضو هست ینام مجمع صنف ۴

 است یالزام ۵جدول شماره  لیتکم «یبل»صورت انتخاب  در بلی❍ (درآمد از)کسر  اید؟ بودهمعاف  یها تیفعال یمربوطه دارا یدر دوره مال ایآ ۵

 است یالزام ۶ شماره جدول لیتکم «یبل» انتخاب صورت در بلی❍ اید؟ بوده میهای مستق مالیاتقانون 1۷2 ماده....موضوع و یآموزش موسسات به یپرداخت کمک یدارا مربوطه یمال دوره در ایآ ۶

 است یالزام ۷ شماره جدول لیتکم «یبل» انتخاب صورت در بلی❍ ( اتیمال از)کسر  ؟اید بوده یاتیمال یبخشودگ و تیمعاف یمربوطه دارا یدر دوره مال ایآ ۷

 است یالزام ۸ شماره جدول لیتکم «یبل» انتخاب صورت در بلی❍ اید؟ بودهطور مقطوع قبال پرداخت شده است ه آن ب اتیکه مال ییدرآمدها یمربوطه دارا یدر دوره مال ایآ ۸

 است یالزام 1۴ شماره جدول لیتکم «یبل» انتخاب صورت در بلی❍ د؟یا داشته یافتیدر یمربوطه واردات، صادرات و ما به ازا یدر دوره مال ایآ ۹

 است یالزام آخر بخش در یرسم حسابداران مشخصات لیتکم ،«یبل» انتخاب با بلی❍ شود؟ یم/ شده گرفته قرار یدگیرس مورد م م ق 2۷2 ماده موضوع مقررات یاجرا در و یرسم حسابداران توسط دفاتر ایآ 1۰

  بلی❍ اید؟ بوده یسامانه فروشگاه ایفروش  زهیمکلف به استفاده از صندوق مکان ایآ 11

 تیفعال سال نیاول❏  اطالع بدون❏  اجرا❏  تیفعال عدم❏  اعتراض❏  یقطع❏  صیتشخ❏ باشد؟ یم یا مرحلهسال قبل شما در چه  یاتیپرونده مال تیوضع نیآخر 12
 بلی❍ داشته است؟ شیسال قبل افزا اتیمشمول مال ینسبت به درآمد ابراز یشما در سال جار اتیمشمول مال یدرآمد ابراز اآی 13

 تکمیل موارد زیر الزامی است: 1۴و  13در هر دو ردیف « بلی»در صورت انتخاب 

 ریال(:) درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل

 ریال(:) درآمد ابرازی مشمول مالیات سال جاری

 :به درصد() نسبت افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات سال جاری به سال قبل

 بلی❍ اید؟ سال قبل خود را تسویه نمودهآیا بدهی مالیاتی  1۴

 شرکا تکمیل شود به تعداد ۴-3و  ۴-2ول شماره اجد های ردیف ................         تعداد شرکای تشکیل دهنده شراکت 1۵

 است یالزام 1-2شماره ی  جدول در کد رهگیری ثبت ،«یبل» انتخاب با بلی❍ باشد؟ آیا مؤدی دارای دفاتر رسمی ثبت شده می 1۶

 اقتصادی اطالعات مجوزهای فعالیت: ۱جدول شماره

 مجوز انقضایتاریخ  برداری تاریخ شروع بهره مرجع صدور تاریخ صدور شماره مجوز نوع مجوز* ردیف

1       

2       
 (سایر۵) برداری (پروانه بهره۴) (پروانه کسب/ فعالیت3) (کارت بازرگانی2) (تأسیس1) *نوع مجوز:

 الکترونیکی(-مکانیزه) دفاترماشینی❍  دفاتردستی❍  : اطالعات دفاتر قانونی مؤدی۲شماره  جدول
 دفاتر دستی ۱-۲جدول شماره 

 کد رهگیری دفتر استفاده مورد تعداد جلد محل ثبت ثبت خیتار شماره ثبت دفتر نوع دفتر فیرد
  ❍شعبه ❍،یدفتر مرکز     ❍ریسا   ❍کل   ❍روزنامه 1

  ❍شعبه ❍،یدفتر مرکز     ❍ریسا   ❍کل   ❍روزنامه 2
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 الکترونیکی(-دفاتر ماشینی )مکانیزه ۲-۲جدول شماره 
 مورد استفاده دفتر تاریخ نصب نوع بانک اطالعاتی نام شرکت تولید کننده نرم افزار نام نرم افزار حسابداری ردیف

 ❍شعبه ❍دفتر مرکزی،     1

 (باید تکمیل شود یاطالعات اختصاص -بخش الف ۲در سؤال « اجاری»در صورت انتخاب گزینه ) اطالعات مالک/ مالکین: ۳جدول شماره 

 نوع ردیف
 شخص*

 نام
 خانوادگی/ نام

 شماره ملی/ نام شخص حقوقی
 شناسه ملی

 شناسه مؤدی
 شماره اقتصادی() 

 رهگیریشماره  تاریخ قرارداد شماره قرارداد
مدت 

 قرارداد
 ماه() 

 نوع
قرارداد 

** 
 نوع شماره پستی

 ملک***

 مساحت
متر ) 

 مربع(

مورد 
 استفاده****

1 
              

 نشانی:

2 
              

 نشانی:

3 
              

 نشانی:

۴ 
              

 نشانی:

۵ 
              

 نشانی:

 (سایر۴) (اداری3)  (تجاری2) (مسکونی1) ****مورد استفاده:   حق واگذاری(۴) (عرصه و اعیان3) (اعیان2) (عرصه1) ***نوع ملک:   (رایگان۴) (رهن و اجاره3)  (اجاره2) (رهن کامل1) **نوع قرارداد:   (حقوقی2) ؛(حقیقی1) نوع شخص:*

 فهرست درآمدهای حاصل از شراکت:خالصه ۴جدول شماره 
 ممق ۱۰۱ماده  تیقبل از کسر معاف اتیدرآمد مشمول مال: محاسبه ۱-۴جدول 

 مبلغ شرح ردیف

  (1۰نقل از جدول ) زیان( ویژه) سود 1

  زیان( سنواتی) تعدیالت سود 2

  زیان( خالص) شود از سود اضافه/ کسر می 3

  (۸نقل از جدول ) آن قبالً به طور مقطوع پرداخت شدهسود حاصل از درآمدهایی که مالیات  ۴

  (۵نقل از جدول ) معاف یدرآمدها ۵

  (۲+۳) -(۴+۵) جمع تعدیالت = ۶

  زیان سال جاری() م م ق 101درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت ماده  ۷
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 (شریک اصلیشامل کلیه شرکاء از جمله ) مشخصات شرکاء: ۲-۴جدول 

 جنسیت* ردیف
 نوع
 شماره اقتصادی یخانوادگ نام نام **تابعیت

 /یمل شماره
 کد فراگیر

 اقتصادیشماره 
 ***همسر

 نحوه
 ****شراکت

 اقتصادیشماره 
 تلفن ***ی**متوف کیشر

 نوع
 ******تیمسئول

 شروع خیتار
 شراکت

 از شراکت سهم
 درصد() 

1              

2              

3              

۴              

۵              

۶              

۷              

۸              

۹              

1۰              

 (هر دو3) (غیر مستقیم) (قهری2) (مستقیم) (اختیاری1) **** است. الزامی، تکمیل این بخش در صورتیکه زوجین جزو شرکاء باشند*** (خارجی2) (ایرانی1) **نوع تابعیت: (مرد2) (زن1) *جنسیت:
 کدام چیه(۶) اظهارنامه نیاارائه و  یمال ، اموراتیول مالئمس(۵) اظهارنامه نیاارائه ول ئمس(۴) یمال امورو  اتیول مالئمس(3) ،یمال امورول ئمس(2) ات،یول مالئمس(1) ******        است الزامیاین بخش (قهری باشد، تکمیل 2) نحوه شراکت،***اگر **

 محاسبه مالیات سهم هر شریک ۳-۴جدول 

رد
ی

 شماره ف
 اقتصادی

 کیشر

 سال انیسهم از ز
 درآمد ناخالص /یجار

 اتیمال مشمول
ز قبل  تیمعاف کسر ا

 م م ق 101 ماده

 یها نهیهز
 یدرمان
 ماده موضوع

 م م ق 1۳۷

 التیتسه
 یاعتبار

 مسکن
 در ها بانک از

 های سال
 ۸۳تا  ۷۹

 خسارت سهم
 در وارده

 مقررات یاجرا
 1۶۵ ماده
 م م ق

های  کمک
 پرداختی

ماده  موضوع 
 م م ق 1۷۲

 ریسا
 **ها نهیهز

 درآمد
مشمول 

 اتیمال
قبل از کسر 

ماده  تیمعاف
 م م ق 101

 از سهم
 تیمعاف
 101 ماده
 م م ق

 مشمول درآمد
 اتیمال

 کسر از بعد
 ماده تیمعاف

 م م ق 101

 سهم
 استهالک

 یسنوات انیز
 دییتا مورد

 سازمان

 عوارض سهم

 درآمد خالص
 مشمول

 اتیمال

 اتیمال
قه  *متعلّ

تخفیف 
 در نرخ

مالیات 
قه  متعلّ

 سهم
 تیمعاف

 یو بخشودگ
 اتیمال

 خالص
 اتیمال

قه  متعلّ

 یها پرداخت
 شده انجام

 اتیمال مانده
 اتاق پرداخت قابل

 اصناف یبازرگان

1                     

2                     

3                     

۴                     

۵                     

۶                     

۷                     

۸                     

۹                     

1۰                     

                    جمع

قه*مالیات   ود. ش مشمول مالیات محاسبه می درآمدبر خالص  م م ق 131ی مقرر در ماده ها بر اساس اعمال نرخ متعلّ

  ، شرح معافیت قید شود:ها ** در صورت تکمیل ستون سایر هزینه
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 جدول باید تکمیل شود(این  ۵در سؤال « بلی»در صورت انتخاب گزینه ) کسراز درآمدها() ی معاف: درآمدها۵دول شماره ج

 ردیف
نوع درآمد 

 درآمدمعاف *معاف
های مستقیم سهم درآمد  هزینه

 زیان( درآمد معاف) سود های سهم درآمد معاف سایر هزینه معاف

1      
2      
3      

     جمع

 نوع درآمد معاف*

 (م م ق ۸1ماده ) ی کشاورزی و دامپروریها ( درآمد ناشی از فعالیت1)
(درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط از محل 2)

 (م م ق 132ز( ماده ) بند) گردشگر خارجی یا اعزام زائر به عربستان ، عراق و سوریهجذب 

دارای مجوز از وزارت ) ی انتشاراتی و مطبوعاتی ،و قرآنیها (در آمد ناشی از فعالیت3)
 (م م ق 13۹ماده بند ل ) فرهنگ و ارشاد اسالمی( فرهنگی و هنری

 (م م ق 1۴1صدر ماده ) غیر نفتی (درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای۴)
 (م م ق 1۴1صدر ماده ) (درآمد حاصل از صادرات محصوالت کشاورزی۵)
 (م م ق 1۴1قسمت اخیر ماده ) (درآمد حاصل از صادرات مواد خام۶)
ترانزیت( به ایران وارد ) (درآمد حاصل از صادرات کاالهای مختلف که به صورت عبوری۷)

ا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند   1۴1تبصره یک ماده )و بدون تغییر در ماهیت ی
 (م م ق
 (م م ق 1۴2ماده ) ی فرش دستباف و صنایع دستیها ( درآمد کارگاه۸)
 ۴تا  1ی ها بند سود سپرده وجوایز بانکها وموسسات اعتباری غیربانکی مجازموضوع (۹)

 م م ق 1۴۵تبصره ماده 

 

 (م م ق 1۴۵ماده  ۵بند ) سودو جوایز متعلق به اوراق مشارکت (1۰)
قانون  13ماده ) ی اقتصادی در مناطق آزاد تجاریها (درآمد ناشی از فعالیت11)

 چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری( 
 (م م ق 13۴ماده ) ( درآمد مدارس و مراکز آموزشی غیر انتفاعی12)

کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای  12۰ی واقع در شعاع ها (کارخانه13)
 (2۷/11/13۸۰مصوب  م م ق13۸ماده  3تبصره ) بزرگ

( درآمد حاصل از حق اختراع یا حق اکتشاف برای مخترعین و مکتشفان و نیز 1۴)
 درآمد ناشی از فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی مراکز دارای پروانه تحقیق از وزارت

 (م م ق1۴۴ماده ) ی ذیصالحها خانه

 (م م ق 1۶۸موضوع ماده) ی مالیاتیها ی حاصل از توافق نامهها (فعالیت1۵)
ی تولیدی در ها (معافیت تامین مالی پروژه یا طرح و سرمایه در گردش بنگاه1۶)

 (م م قمکرر  13۸ماده ) قالب عقود مشارکتی
 معاف های(سایر درآمد1۷)

 جدول باید تکمیل شود(این  ۶در سؤال « بلی»در صورت انتخاب گزینه ) های پرداختیکمک: ۶جدول شماره 

ف
ردی

 

 شرح
 نوع دریافت کننده کمک مشخصات 

 کمک*

نحوه 
کمک 

** 
قابل قبول مبلغ تاریخ پرداخت  درصد 

مالیات  از درآمد مشمول 
 های مالی پرداختی کمک

 شماره حساب نام پذیرفته شده توسط سازمان

1          

2          

3          

     جمع
 ( غیر نقدی2) ( نقدی1) :نحوه کمک** (سایر  3) های پذیرفته شده در قانون بودجه ی پرداختی براساس حسابها (کمک2) م م ق 1۷2(بر اساس ماده 1) های پرداختی : نوع کمک*

 (شود لیتکم دیجدول با نیا ۷در سؤال  «یبل» نهیدر صورت انتخاب گز) مالیات(کسر از ) یمالیات بخشودگی ،هامعافیت :7جدول شماره 

 جدول باید تکمیل شود(این  ۸در سؤال « بلی»در صورت انتخاب گزینه ) قبالً پرداخت شده است: درآمدهایی که مالیات آن به طور مقطوع 8جدول شماره 

  ( سایر3) (، م م ق ۷۸و  ۵۹مواد ) (انتقال حق واگذاری محل2) (، م م ق ۷۸و  ۵۹مواد ) (نقل و انتقال امالک1) درآمد حاصل از*نوع درآمد مقطوع: 

 مالیات متعلّقه مورد معاف ردیف
 نرخ

 مورد معاف
 میزان معافیت/

 بخشودگی مالیاتی

 های ایرانگردی وجهانگردی برای پروانهمعافیت موضوع درآمد ابرازی کلیه تاسیسات  1
 (م م ق 132ماده « ر»بند ) قانون اخذ گردیده استبرداری که قبل از اجرای این  بهره

   

2 
 مالیات پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمدهای خارج از کشور

    (م م ق 1۸۰تبصره ماده )

3 
 نصب و راه اندازیخرید،  های انجام شده بابت هزینهکسراز مالیات معادل 

 م م ق 1۶۹( ماده 2) موضوع صدر تبصرهصندوق فروش تجهیزات سامانه 
   

۴ 
 تی استفاده از سامانه صندوق فروشبخشودگی مالیا

 م م ق 1۶۹ماده  (2) موضوع قسمت اخیر تبصره
   

    (م م ق 1۶۸موضوع ماده ) ی مالیاتیها های ناشی از موافقت نامه معافیت ۵

    ریسا ۶

  جمع

 مالیات پرداخت شده درآمدهای مقطوع زیان() سود درآمدهای مقطوع نوع درآمد مقطوع* ردیف
شماره رسید 

 پرداخت
 شماره

 رسید تسلیم اظهارنامه

1       
2       
3       

      جمع
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 : ترازنامه۹جدول شماره 

 

ی ثابت مشهود و سایر ها مبلغ خرید طی دوره دارای ثابت مشهود یها داراییمبلغ خرید طی دوره  ها دارایی مبلغ خرید طی دوره سایر 
   :قید شود  روبرو در جدول ها دارای

 : صورت سود و زیان۱۰جدول شماره 
 برای سال منتهی به ..../..../ ........

 مانده سال قبل مانده سال جاری شرح ردیف

   (1۵ از جدول شمارهنقل ) خالص فروش 1

   (1۶از جدول  نقل) داخلی و خارجی() بهای تمام شده کاالی فروش رفته:شود میکسر  2

   زیان( ناخالص فروش) سود 3

   (1۷از جدول شماره نقل ) ارائه خدمات /الص پیمانکاریدرآمد ناخ 4

   (1۸نقل از جدول ) «داخلی و خارجی» ارائه خدمات بهای تمام شده پیمانکاری/ :شود کسر می 5

   زیان( ناخالص پیمانکاری/ ارائه خدمات) سود 6

   زیان( ناخالص) سود 7

   حقوق، دستمزد و مزایا 8

   هزینه تبلیغات و بازاریابی 9

   الوصول و سوخت شده هزینه مطالبات مشکوک 11

   هزینه حسابرسی و حسابداری 11

   هزینه مشاوره مالی و حقوقی 12

   هزینه اجاره محل غیر از کارخانه 11

   های فروش، اداری و عمومی سایر هزینه 14

   های فروش، اداری و عمومی جمع هزینه 15

از فروش ضایعات) سود 11    زیان( ناشی 

   های ارزی عملیاتی ها و بدهی زیان( ناشی از تسعیر دارایی) سود 11

   عملیاتی یسایر درآمدها 18

   های عملیاتی سایر هزینه 19

   های عملیاتی هزینهخالص سایر درآمدها و  22

   زیان( عملیاتی) سود 21

از فروش ) سود 22    غیر منقول یها داراییزیان( ناشی 

از فروش سایر دارایی) سود 21    ها زیان( ناشی 

   زیان( حاصل از فروش مواد اولیه) سود 24

   های ارزی غیرمرتبط با عملیات اصلی ها و بدهی زیان( ناشی از تسعیر دارایی) سود 25

   درآمد اجاره 21

   های غیر عملیاتی سایر درآمدها و هزینه 21

   های غیر عملیاتی خالص سایر درآمدها و هزینه 28

   های مالی هزینه 29

   زیان( ویژه) سود 32

 قید شود. زیر،در جدول 1۰(جدول 1۴بخشی از ردیف) ای و همچنین خریدهای هزینه2۴و1۶،22،23های  ناخالص فروش ردیف
اولیه مبلغ فروش ها سایر دارایی مبلغ فروش های غیرمنقول دارایی مبلغ فروش ضایعات مبلغ فروش  سایر خریدها() ای مبلغ خریدهای هزینه مواد 

     
  

 در تاریخ ..../..../ ........
ادارایی هی ه رمایه هابد  و س

 ابتدای دوره دورهپایان  شرح ابتدای دوره پایان دوره شرح
   ها و اسناد پرداختنی تجاری حساب   موجودی نقد و بانک

   ها و اسناد پرداختنی سایر حساب   ها و اسناد دریافتنی تجاری حساب
   ها پیش دریافت   ها و اسناد دریافتنی سایر حساب

 موجودی مواد و کاال
   ذخیره مالیات   (13جدول  نقل از)

   ها پرداختسفارشات و پیش 
   تسهیالت مالی دریافتی

   ذخیره مزایای پایان خدمت
   سرمایه   ثابت مشهود یها دارایی

   نامشهود یها دارایی
   انباشته( زیان) سود

   ها سایر دارایی
   هاجمع بدهی   هاجمع دارایی
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 : اطالعات قراردادها ۱۱جدول 
 : قراردادهای پرداختی/ صورت وضعیت تأیید شده۱-۱۱جدول 

 ردیف
موضوع 
 قرارداد

 مبلغ کل قرارداد نوع ارز
 ناخالص پرداختی/مبلغ 

 تأیید شده طی دوره صورت وضعیت
 کسوراتو  مبلغ برگشتی

 طی دوره

 مبلغ خالص پرداختی/
 صورت وضعیت

 تأیید شده طی دوره

 پیمانکاری 1
     ریالی

     نوع ارز: .........

 خرید کاال 2
     ریالی

     نوع ارز: .........

 خدمات 3
     ریالی

     .........نوع ارز: 

 سایر ۴
     ریالی

     نوع ارز: .........

 جمع

     ریالی

     نوع ارز: .......جمع 
     نوع ارز: .......جمع 

 : قراردادهای دریافتی/ صورت وضعیت تأیید شده ۲-۱۱جدول 

 ردیف
موضوع 
 مبلغ کل قرارداد نوع ارز قرارداد

 مبلغ ناخالص دریافتی/
 تأیید شده طی دوره صورت وضعیت

 کسوراتو  مبلغ استردادی
 طی دوره

 مبلغ خالص دریافتی/
 صورت وضعیت

 تأیید شده طی دوره

 پیمانکاری 1
     ریالی

     نوع ارز: .........

 فروش کاال 2
     ریالی

     نوع ارز: .........

 خدمات 3
     ریالی

     نوع ارز: .........

 سایر ۴
     ریالی

     نوع ارز: .........

 جمع
     ریالی

     نوع ارز: .......جمع 
     نوع ارز: .......جمع 

 میمستقهای مالیات قانون ۱۶۹ ماده موضوع یفصل معامالت فهرست اطالعات: ۱۲ جدول

فهرست قراردادهای  فهرست صادرات فهرست واردات فهرست فروش فهرست خرید فصل
 پرداختنیپرداختی / 

فهرست قراردادهای 
 دریافتی/ دریافتنی

 بهار

 :شماره پیگیری :شماره پیگیری :شماره پیگیری :شماره پیگیری :شماره پیگیری :شماره پیگیری

 :تاریخ :تاریخ :تاریخ :تاریخ :تاریخ :تاریخ

 عدم معامله❏
 عدم ارائه فهرست❏

 عدم معامله❏
 عدم ارائه فهرست❏

 عدم معامله❏
 ارائه فهرستعدم ❏

 عدم معامله❏
 عدم ارائه فهرست❏

 عدم معامله❏
 عدم ارائه فهرست❏

 عدم معامله❏
 عدم ارائه فهرست❏

 تابستان

 :شماره پیگیری :شماره پیگیری :شماره پیگیری :شماره پیگیری :شماره پیگیری :شماره پیگیری

 :تاریخ :تاریخ :تاریخ :تاریخ :تاریخ :تاریخ

 عدم معامله❏
 ارائه فهرستعدم ❏

 عدم معامله❏
 عدم ارائه فهرست❏

 عدم معامله❏
 عدم ارائه فهرست❏

 عدم معامله❏
 عدم ارائه فهرست❏

 عدم معامله❏
 عدم ارائه فهرست❏

 عدم معامله❏
 عدم ارائه فهرست❏

 پاییز

 :شماره پیگیری :شماره پیگیری :شماره پیگیری :شماره پیگیری :شماره پیگیری :شماره پیگیری

 :تاریخ :تاریخ :تاریخ :تاریخ :تاریخ :تاریخ

 عدم معامله❏
 عدم ارائه فهرست❏

 عدم معامله❏
 عدم ارائه فهرست❏

 عدم معامله❏
 عدم ارائه فهرست❏

 عدم معامله❏
 عدم ارائه فهرست❏

 عدم معامله❏
 عدم ارائه فهرست❏

 عدم معامله❏
 عدم ارائه فهرست❏

 زمستان

 :شماره پیگیری :شماره پیگیری :شماره پیگیری :پیگیریشماره  :شماره پیگیری :شماره پیگیری

 :تاریخ :تاریخ :تاریخ :تاریخ :تاریخ :تاریخ

 عدم معامله❏
 عدم ارائه فهرست❏

 عدم معامله❏
 عدم ارائه فهرست❏

 عدم معامله❏
 عدم ارائه فهرست❏

 عدم معامله❏
 عدم ارائه فهرست❏

 عدم معامله❏
 عدم ارائه فهرست❏

 عدم معامله❏
 عدم ارائه فهرست❏

 دشو یم دیق «یریگیپ خیتار»و  «شماره»از فصول، معامله مربوط انجام و فهرست آن ارسال شده باشد  کیکه در هر  یصورت در
  شود. یدر فصل مورد نظر انتخاب م «فهرست ارائهعدم معامله/ عدم » ی نهیصورت گز نیا ریو در غ
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 مواد و کاال ی: موجود۱۳جدول شماره 

 تکمیل شود(جدول باید این  ۹در سؤال « بلی»در صورت انتخاب گزینه ) دریافتی ازایصادرات و ما به  واردات، : فهرست۱۴جدول

 صادرات
ات در ازای صا به   ما 

ی ز  واردات کاال* دریافت ار

دریافت 
لی  ریا

ف
ردی

ک 
کد گمر

ص کننده 
ترخی

 

شماره کوتاژ
اظهارنامه کمرکی 

صی 
صا

شماره اخت
 

ص خارجی
خا

ش
ا

 

کد کاال
شرح کاال 

 ارزش کاالی صادراتی 

 مبلغ ارزی

نوع ارز
 

 شماره حساب
ارز  بانکی 

 واریزی

ک
کد گمر

 
ص 

ترخی
کننده

 

شماره کوتاژ
اظهارنامه کمرکی 

صی 
صا

شماره اخت
 

ص خارجی
خا

ش
ا

 

کد کاال
شرح کاال 

 ارزش کاالی وارداتی 

مبلغ 
 ارزی

نوع ارز
 

معادل 
 ریالی

مبلغ 
 ارزی

نوع ارز
 

معادل 
 ریالی

1                     
2                     
1                     
4                     

5                     
1                     
1                     
8                     
9                     

             جمع

 داخلی و خارجی() فروشاطالعات : ۱۵جدول شماره 

 :شود یم کسر ناخالص فروش فروش نوع
 فاتیتخف و فروش از برگشت

 فروش خالص
 یجار ل سا

 فروش خالص
 قبل سال

     یداخل

     صادرات() یخارج

     جمع

 داخلی و خارجی() : بهای تمام شده کاالی فروش رفته۱۶جدول شماره 

  

 شرح حساب ردیف
 سال جاری

 بهای تمام شده موجودی سال قبل
ابتدای دوره  در 

 خرید/ تولید
 طی دوره

 فروش/ مصرف
 طی دوره

 بهای تمام شده
 خالص موجودی ذخیره کاهش ارزش در پایان دوره

        کاالی ساخته شده 1
        کاالی در جریان ساخت 2
        مواد اولیه مستقیم 3
        کمکی و بسته بندیمواد  ۴
        قطعات و لوازم یدکی ۵
        کاالی امانی نزد دیگران ۶
        ها سایر موجودی ۷
        مواد و کاالی در راه ۸

        جمع

 خارجی() مبلغ داخلی() مبلغ شرح ردیف

   مواد مستقیم مصرفی 1

   دستمزد مستقیم 2

   سربار ساخت 3

   های تولید جمع هزینه ۴

   اول دورهشود موجودی کاالی در جریان ساخت  اضافه می ۵

   شود موجودی کاالی در جریان ساخت پایان دوره کسر می ۶

   بهای تمام شده کاالی تولید شده ۷

   شود کاالی ساخته شده/ موجودی کاالی اول دوره اضافه می ۸

    شودکاالی خریداری شده طی دوره اضافه می ۹

   ی فروش کاالی آماده 10

   پایان دورهشود موجودی کاالی  کسر می 11

   سایرشود  میکسر( ) اضافه 12

   نقل به صورت سود و زیان() بهای تمام شده کاالی فروش رفته 1۳



 

 

 

 9از  9صفحه  ؤدیانم تخدما دفتر (۹۵ مرداد) 1101 فرم شناسه یمشارکت گروه اول

 (شدهبه ترتیب بیشترین درآمد شناسایی ) (وخارجی داخلی) : درآمد ناخالص پیمانکاری/ ارائه خدمت۱7جدول 

 نام کارفرما ردیف
نوع 

تابعیت 
 کارفرما

/شماره ملی/ شناسه   ملی
تباع خارجی کد ا  نوع درآمد موضوع قرارداد شماره اقتصادی فراگیر 

 مبلغ کار گواهی شده
 ها( صورت وضعیت) 

 طی سال مورد رسیدگی

 ناخالص دریافتی طی سال مورد رسیدگی
درآمد 

 الحساب علی پیش دریافت شناسایی شده
صورت 
 وضعیت

1            
2            
3            
۴            
۵            

       نقل از فهرست ضمیمه() جمع سایر قراردادهای داخلی
       نقل از فهرست ضمیمه() جمع سایر قراردادهای خارجی

       جمع درآمد ناخالص پیمانکاری داخلی
       جمع درآمد ناخالص پیمانکاری خارجی

       جمع کل
 (خارجی2) (داخلی1) نوع درآمد: (خارجی2) (ایرانی1) نوع تابعیت کارفرما:

ز  :توجه د قراردادها بیش ا ً در صورتی که تعدا این جدول را در برگ  فقره می 1۰لطفا بر مبنای  ریز   تعداد صفحات پیوست: ................... برگ ضمیمه نمایید. A۴باشد، صورت 

 داخلی و خارجی() بهای تمام شده کار انجام شده پیمانکاری/ خدمات :۱8جدول 
 خارجی() مبلغ داخلی() مبلغ شرح ردیف

   مواد و مصالح مصرفی 1
   حقوق و دستمزد 2
   هزینه پیمانکاران دست دوم 3
   کرایه ماشین آالت ۴
   آالت استهالک ماشین ۵
   ها سایر هزینه ۶

   شده دورهجمع کل بهای تمام  ۷
   شود: بهای تمام شده کار در جریان اول دوره * اضافه می ۸
   شود: بهای تمام شده کار در جریان پایان دوره * کسر می ۹

   نقل به صورت سود و زیان() جمع کل بهای تمام شده پیمانکاری/ خدمات 10
 شود.حسابداری مربوطه حسب مورد تکمیل  استانداردهای*بر اساس 

 باشد: مندرجات اظهارنامه تسلیمی مورد تأیید اینجانب می صحت

 (مسئول مشارکت) اظهارنامهه کنندمشخصات تهیه 

 مؤدی شماره ملی نام و نام خانوادگی
نماینده 
 قانونی

 شماره مجوز/
 وکالت نماینده قانونی*

 تاریخ مجوز/
 وکالت نماینده قانونی*

 امضاء

  ❍ ❍    
 را تکمیل نمایید.فوق  جدولدرصورتی که نماینده قانونی هستید، *

 حسابرس مؤدی ،امور مالی / رئیساطالعات مدیر
 مشخصات مدیر امور مالی مؤدی

 خانوادگی: نام نام:

 شماره ملی: شماره شناسنامه: نام پدر:

 مشخصات حسابرس/ مؤسسه حسابرسی

 خانوادگی/ نام مؤسسه حسابرسی: نام و نام حسابرس/ مؤسسه حسابرسی:شماره اقتصادی  حقوقی ❍   حقیقی❍نوع شخص: 

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

 

 ممق ۲7۲مقررات موضوع ماده  یدر اجرا یمشخصات حسابداران رسم

 خانوادگی/ نام مؤسسه حسابرسی: نام و نام حسابرسی:شماره اقتصادی حسابرس/ مؤسسه  حقوقی❍   حقیقی❍نوع شخص: 

 شماره ملی/ شناسه ملی: شماره شناسنامه/ شماره ثبت: فقط شخص حقیقی(:) نام پدر
 به جز سازمان حسابرسی کشور(:) شماره عضویت در جامعه تاریخ قرارداد: شماره قرارداد:

 


