
 

 
 جمهوری اسالمی اریان

 رانیا یاسالم یجمهور

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 سازمان امور مالیاتی کشور
 

 ، ترازنامه و حساب سود و زیاناظهارنامه

  یاشخاص حقوق
 (های مستقیم انون مالیاتق ۱۱۱ماده )موضوع 

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

 .......................................................................... نام شخص حقوقی:

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

 .......................................................................... شناسه ملی:

 .......................................................................... 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
 اداره امور مالیاتی: 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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  یحقوقبر درآمد اشخاص  اتیاظهارنامه مال
 ق.م.م.( ۱۱۱)موضوع ماده 

F10-10-001 
 ۹ویرایش 

 1۱از  1صفحه   :تا تاریخ : از تاریخ

 شود: این قسمت توسط اداره امورمالیاتی کشور تکمیل می

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

 
 

 

 

 :یحقوق شخص نوع**و  نوع ماهیت شخص حقوقی *

 اضافه پرداخت مالیات بانکی جهت استرداد حساب

 

 اداره امور مالیاتی   *تیااداره کل امور مالی ملیشناسه 
 )واحد مالیاتی(

 

 شماره کالسه پرونده

 نام اداره کل امور مالیاتی کد

 

 نام اداره کل امور مالیاتی کد

 

 نام اداره کل امور مالیاتی کد

 

 امور مالیاتینام اداره کل  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 ۱۳ مرکز تهران ۱۳
 یمرکز ۱۱ کرمان ۰۱ زنجان ۹۲ المیا ۹۲ شمال استان تهران )شمیرانات( ۱۰ غرب تهران ۱۱
 هرمزگان ۹۱ کرمانشاه ۰۱ سمنان ۲۲ بوشهر ۱۱ غرب استان تهران )شهریار( ۱۹ شمال تهران ۱۱
 همدان ۹۱ راحمدیو بو هیلویکهک ۹۱ و بلوچستان ستانیس ۳۳ یاریچهار محال بخت ۹۱ شرق استان تهران )بومهن( ۱۱ شرق تهران ۱۱
 زدی ۲۲ گلستان ۳۱ فارس ۰۲ یخراسان جنوب ۱۰ یشرق جانیآذربا ۰۱ جنوب تهران ۱۹
 لرستان ۹۳ قم ۳۹ یخراسان شمال ۹۰ لیاردب ۳۰ البرز ۱۲ تیااداره کل امور مالی*  النیگ ۱۱ نیقزو ۳۱ یخراسان رضو ۰۲ یغرب جانیآذربا ۰۱ بزرگ تهران انیمؤد ۱۲

 مشخصات شخص حقوقی  
 تجاری:نام  :نام

 خارجی❍ ایرانی❍نوع تابعیت: :**شخص حقوقینوع  نوع ماهیت شخص حقوقی*:
 کشور:

 شماره ثبت: محل ثبت: تاریخ ثبت:

 تلفن همراه: نمابر: تلفن:

 نوع شخصیت حقوقی نوع ماهیت  نوع شخصیت حقوقی نوع ماهیت  نوع شخصیت حقوقی نوع ماهیت

 شرکت ❍

 ب شرکت سهامی خاص ❍

 صندوقمؤسسه/  ❍

 ب مؤسسه ❍

 شرکت خارجی ❍
 شرکت خارجی ❍

 شعبه شرکت خارجی ❍  یر تجارتیمؤسسه غ ❍  شرکت سهامی عام ❍
 نمایندگی شرکت خارجی ❍  غیر تجارتی غیر انتفاعی مؤسسه ❍  شرکت با مسئولیت محدود ❍
  صندوق دولتی ❍  شرکت تضامنی ❍

❍ 

 نمایندگی

خارجی/  کشور

های  سازمان

 المللی بین

 سفارتخانه/ کنسولگری/ دفتر حافظ منافع ❍

 دفتر/ نمایندگی سازمان ملل ❍  دولتیصندوق غیر  ❍  شرکت مختلط غیر سهامی ❍
  شرکت مختلط سهامی ❍

 تشکل ❍

 المللی سازمان بین ❍  های تعاونی متعارف اتحادیه ❍

 ای سازمان منطقه ❍  (NGOغیر دولتی ) سازمان ❍  شرکت نسبی ❍

  (CBOمحلی ) سازمان مبتنی بر جوامع ❍  شرکت تعاونی ❍
  

  
  ای سازمان صنفی و حرفه ❍  شرکت تعاونی متعارف ❍

 

 

  تشکل سیاسی ❍  شرکت تعاونی سهامی عام ❍
 

  شرکت تعاونی سهامی خاص ❍
❍ 

 وزارتخانه/

 مؤسسه دولتی

  وزارتخانه ❍
 

  دولتی / سازمانمؤسسه ❍  شرکت سهامی دولتی ❍
 

  شرکت دولتی )بر اساس مصوبات قانونی( ❍  شرکت سهامی خاص دولتی ❍
 

 موقوفه ❍ تموقوفا ❍
 

❍ 
 مؤسسه و نهاد

 عمومی غیر دولتی

  اصلی ❍
 

 ❍ 
 یشرکت تابعه شهردار

 (یمتعلق به شهردار ۰۵٪از  شی)سهام ب
 

 

 نام شعبه بانکی نام بانک نام صاحب حساب شماره حساب
    

 یاقامتگاه قانون
 نوع فعالیت

 
 کد فعالیت اصلی:

 
 فعالیت فرعی:کد 

 تاریخ نام تجاری:
 آغاز فعالیت

 دفتر قانونی مستقل 
 ردندا❍ دارد❍

 استان:
 

 شهرستان:
 

 کد پستی:

 نشانی:

 

۱ ۱ ۹ ۱ 

۱ ۳ ۱ ۳ 
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(دفتر کار؛ ۹(مورد اجاره؛ )۸) ؛یندگی( نما۷(کارخانه؛ )۶(انبار؛ )٪) ؛ی(مؤسسات تک مالک۴) ت؛یفعال ی(محل اصل۳( شعبه؛ )۲) ؛ی( دفتر مرکز۱) *نوع محل:
 ی(دفتر کار مجاز۱۲) ؛ی(مرکز درمان۱۱(فروشگاه؛ )۱۰)

 فهرست جداول
 ۱ .............................................................................................................. اطالعات اختصاصی -بخش الف

 ۱ ................................................................................................................... محاسبه مالیات -بخش ب
 ۳ .......................................................................................................... های مربوط به این اظهارنامه پرداخت: ۱جدول 
 ۳ .................................................................................................... : اطالعات مجوزهای تأسیس و بهره برداری۲جدول 
 ۴ ...................................................................................................... : اسامی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل۳جدول 
 ۴ .................................................................................................................: فهرست دفاتر رسمی ثبت شده۴جدول 
 ۴ ................................................................................................................... : جزییات پذیرش بورس سهام٪جدول 
 ۴ ........................................................................ ت: درآمدهایی که مالیات آنها قبالً به صورت مقطوع پرداخت شده اس۶جدول 
 ٪ ............................................................................................................................... : درآمدهای معاف۷جدول 
 ۶ ......................................................................................................................... : استهالک زیان سنواتی۸جدول 
 ۶ ............................................................................................................ های مالیاتی ها و بخشودگی : معافیت۹جدول 
 ۶ ................................................................ ق.م.م.(۱۳۸: توسعه، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی )ماده ۱۰جدول 
 ۶ ................. ق.م.م. ۱۸۰های خارج از کشور )کسر از مالیات مقرر( تبصره ماده  های درآمد حاصل از فعالیت ها و بخشودگی : معافیت۱۱جدول 
 ۷ ..................................................................... ق.م.م. ۱۶۸های مالیاتی موضوع ماده  های حاصل از توافقنامه : فعالیت۱۲جدول 
 ۷ ................................................................................................................ های مالی پرداختی : ثبت کمک۱۳جدول 
 ۷ ....................................................................................................................................... : ترازنامه۱۴جدول 
 ۸ ........................................................................................................................... صورت سود و زیان: ٪۱جدول 
 ۹ .......................................................................................................... : گردش حساب سود )زیان( انباشته۱۶جدول 
 ۹ ......................................................................................................................... : موجودی مواد و کاال۱۷جدول 
 ۹ ........................................................................................................................................ : سرمایه۱۸جدول 
 ۱۰ .......................................................................................... محصوالت اصلی به ترتیب بیشترین فروش : انواع۱۹جدول 
 ۱۰ ......................................................................................................... : بهای تمام شده کاالی فروش رفته۲۰جدول 
 ۱۰ ...................................................................................... : بهای تمام شده کار انجام شده پیمانکاری/ خدمات۲۱جدول 
 ۱۰ ............................................................................................................................... : تعداد کارکنان۲۲جدول 
 ۱۱ ................................................................................................... : درآمد ناخالص پیمانکاری/ ارائه خدمت۲۳جدول 
 ۱۱ ....................................................................................................... : فهرست صادرات و ما به ازاء دریافتی۲۴جدول 
 ۱۲ ................................................................................................................... : اطالعات مالک/ مالکین٪۲جدول 
 ۱۲ ............................................................................................................ گذاری خارجی: اطالعات سرمایه۲۶جدول 

 
  

 فعالیت )های(محلسایر مشخصات 
 تاریخ نام تجاری: *نوع محل

 آغاز فعالیت
 

 

 کد پستی: شهرستان: استان: 

 نشانی:

 تاریخ نام تجاری: *نوع محل
 آغاز فعالیت

 دفتر قانونی مستقل 
 ردندا❍ دارد❍

 کد پستی: شهرستان: استان: 

 نشانی:

 تاریخ نام تجاری: *نوع محل
 آغاز فعالیت

 دفتر قانونی مستقل 
 ردندا❍ دارد❍

 کد پستی: شهرستان: استان: 

 نشانی:

 تاریخ نام تجاری: *نوع محل
 آغاز فعالیت

 مستقلدفتر قانونی  
 ردندا❍ دارد❍

 کد پستی: شهرستان: استان: 

 نشانی:
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 اطالعات اختصاصی -الف بخش

 محاسبه مالیات -ب بخش
 مبلغ شرح ردیف

  (٪۱)به نقل از جدول  سود و زیان ویژه ۰

  مؤثر بر درآمد مشمول مالیات تعدیالت سود و زیان سنواتی ۲

  شود به )از( سود و زیان ویژه اضافه )کسر( می ۳

  (۷)به نقل از جدول  درآمدهای معاف ۴

  (۱۳)به نقل از جدول  های مالی پرداختی شود: مازاد کمک اضافه می ٪

  ۹+۱-۱+۱=  جمع تعدیالت ۳

  های غیر معاف سال جاری زیان ناشی از فعالیت ۷

  درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیالت ۸

  (۸ )به نقل از جدول استهالک زیان انباشته از سنوات قبل )مورد تأیید سازمان( ۹

  ق.م.م. ٪۱۶خسارت وارده در اجرای مفاد ماده  ۱۰

  درآمد مشمول مالیات ناخالص ۰۰

  سهم اتاق بازرگانی ۱۲

  درآمد مشمول مالیات خالص ۰۱

  متعلّقهمالیات  ۱۴

  های مالیاتی بخشودگی ۱٪

  مالیات قابل پرداخت ۰۳

  (۱)به نقل از جدول  های انجام شده پرداخت ۱۷
  مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه ۱1

 های مربوط به این اظهارنامهپرداخت :۱جدول 
 مبلغ شماره رسید تاریخ شعبه بانک یا مؤسسه مالی نوع پرداخت* ردیف

۱ 
 

 
  

 
 

۲       

۳       

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

 تأسیس و بهره برداریاطالعات مجوزهای  :۲جدول 
 تاریخ انقضاء مجوز برداری تاریخ شروع بهره مرجع صدور تاریخ صدور مجوزشماره  نوع مجوز* ردیف

۱       

۲       

۳       

۴       

٪       
برداری،  (پروانه بهره۶(کارت شناسایی کارگاه، )۵، ) ...(قرارداد استخراج و فروش معادن و۴سیس کارگاه/ کارخانه، )أ(اعالمیه ت۳(کارت بازرگانی، )۲مجوز تاسیس کارگاه/ کارخانه، )(1): *نوع مجوز

ازسازی و تکمیل واحدهای صنعتی و معدنی، )۹(مجوزهای فعالیت صادره از جانب سازمان بورس اوراق بهادار، )۸(گواهی دانش بنیان، )۷)   (سایر11(گواهی فعالیت خدماتی، )1۱(گواهی نوسازی، ب

 توضیحات شرح و وضعیت ردیف
ا اجاری❏ تعلق به مؤدیم❏ وضعیت تمام/ برخی از مکان)های( فعالیت مورد استفاده ۱  اجباری است ٪۲اجاری بودن محل فعالیت تکمیل جدول شماره  ب

ا بلی❍ خیر❍ (۱۸۰)در اجرای ماده  درآمدی برای کسب و کار خارج از کشور ابراز شده است؟آیا  ۲  اجباری است ۱۱تکمیل جدول شماره  ،«بلی»انتخاب   ب

 ............................  شماره رسید:  دارد ❍ندارد❍ )در دوره مربوطه( شماره رسید تسلیم اظهارنامه تغییرات سرمایه ۳
 اجباری است ۲۴، تکمیل جدول شماره «بلی»انتخاب   با بلی❍ خیر❍ شرکت در دوره مالی مربوطه صادرات و ما به ازای دریافتی داشته است؟آیا  ۴

 اجباری است ٪، تکمیل جدول شماره «بلی»انتخاب   با بلی❍ خیر❍ آیا سهام شرکت در بازارهای بورس پذیرفته شده است؟ ٪

 اجباری است ۷و  ۶، تکمیل جداول شماره «بلی»انتخاب   با بلی❍ خیر❍ باشد؟ های معاف می مربوطه دارای فعالیت آیا شرکت در دوره مالی ۶

 اجباری است ۸، تکمیل جدول شماره «بلی»انتخاب   با بلی❍ خیر❍ آیا شرکت در دوره مالی مربوطه استهالک زیان سنواتی دارد؟ ۷

 اجباری است ۱۱و  ۱۰، ۹ول اتکمیل جد، «بلی»انتخاب  با بلی❍ خیر❍ باشد؟ مالیاتی میی بخشودگو   آیا شرکت در دوره مالی مربوطه دارای معافیت ۸

 اجباری است ۲۶تکمیل جدول شماره ، «بلی»انتخاب  با بلی❍ خیر❍ گذاری خارجی داشته است؟ آیا شرکت در دوره مالی مربوطه جذب سرمایه ۹

۱۰ 
 ۲۷۲آیا دفاتر توسط حسابداران رسمی و در اجرای مقررات موضوع ماده 

بخش آخر  یحسابداران رسممشخصات ، تکمیل «بلی»انتخاب  با بلی❍ خیر❍ شود ق.م.م. مورد رسیدگی قرار گرفته شده/ می
 اجباری است
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 ر عامل: اسامی اعضای هیئت مدیره و مدی۳جدول 

 (غیر موظف۲(موظف، )1)نوع مسئولیت: *

 : فهرست دفاتر رسمی ثبت شده۴جدول 

 (شعبه۲(دفتر مرکزی، )1) **مورد استفاده دفتر:    (کل۲(روزنامه )1) *نوع دفتر:

 (شود لیتکم دیجدول با نیا ،یاطالعات اختصاص -بخش الف ۱ دیفردر « بلی»)در صورت انتخاب گزینه  : جزییات پذیرش بورس سهام۵جدول 

 (فرا بورس خارجی۴(بازار بورس خارجی، )۳(فرا بورس داخلی، )۲(بازار بورس داخلی، )1پذیرفته شده در )*وضعیت پذیرش بورس سهام: 

 (سایر ۶(فلزات، )۵(نفت و محصوالت پتروشیمی، )۴(ارز، )۳(کاال، )۲(سهام، )1) **نوع بازار بورس:

 (خیر۲(بلی )1) :ارائه گواهی بورس ***

 (جدول باید تکمیل شوداین اطالعات اختصاصی،  -بخش الف ۶ دیفردر « بلی»)در صورت انتخاب گزینه   به صورت مقطوع پرداخت شده است قبالً آنهاکه مالیات  ی: درآمدهای۶جدول 

 ردیف
نوع درآمد 

 مالیات پرداخت شده درآمدهای مقطوع )زیان( سود جمع درآمدهای مقطوع مقطوع*
شماره رسید 

 پرداخت

 شماره
رسید تسلیم 

 اظهارنامه
۱       
۲       
۳       
۴       
٪       
      جمع ۳
نتقال یا واگذاری امالک )ماده 1) درآمد حاصل ازنوع درآمد مقطوع: *  ۷۸(بساز و بفروشی )ماده ۳(، )ق.م.م. ۷۸، ماده ۵۹)ماده  حق واگذاری(۲(، )ق.م.م. ۷۸، ماده ۵۹(ا

ق.م.م.(،  ۲مکرر، تبصره  1۴۳نقل و انتقال سهام )ماده (۶ق.م.م.(، ) 1 مکرر، تبصره 1۴۳)ماده نقل و انتقال سهام (۵ق.م.م.(، ) 1۴۳نقل و انتقال سهام )ماده ( ۴، )(ق.م.م.

 سایر(۸ق.م.م.(، ) 1۱۵ماده  ۴ها )بند  گذاری شرکت درآمد حاصل از سود سهام سرمایه(۷)

ف
ردی

نام و نام  
 خانوادگی/

 نام شخص حقوقی

شماره 
 شناسنامه/
 شماره ثبت

 تاریخ تولد/
 تاریخ ثبت

محل 
 /ثبتصدور

 نام پدر
 شماره ملی/
 /شناسه ملی
 کد فراگیر

شناسه مؤدی 
 )شماره اقتصادی(

نوع  سمت
 مسئولیت*

تعداد 
 سهام

درصد 
 سهام

۱ 
           

 شماره پستی:  نشانی:

۲ 
           

 شماره پستی:  نشانی:

۳ 
           

 شماره پستی:  نشانی:

۴ 
           

 شماره پستی:  نشانی:

٪ 
           

 شماره پستی:  نشانی:

 مورد استفاده دفتر** تعداد جلد ثبتمحل  تاریخ ثبت شماره ثبت دفتر نوع دفتر* ردیف
۱       
۲       

 ردیف

وضعیت 
 پذیرش
بورس 
 سهام*

 ارائه گواهی بورس*** بورس**نوع 

آزاد در بورس سهام گواهی پذیرش در بورس/ فرابورس بورس خارجی  سهام شناور 
 تاریخ خروج
از بورس/ 
 درصد تعداد تاریخ شماره نام کشور فرابورس

۱           
۲           
۳           
۴           
٪           
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 (شود لیتکم دیجدول با نیا ،یاطالعات اختصاص -بخش الف ۳ دیفردر « بلی»)در صورت انتخاب گزینه : درآمدهای معاف۷جدول 
 سود/ زیان درآمد معاف مشترک های سهم از هزینه های مستقیم درآمد معاف هزینه جمع کل درآمد درآمد حاصل ردیف

     ق.م.م.( ۸۱های کشاورزی و دامپروری )ماده  فعالیت ۱

     ق.م.م.( ۱۳۲های تولیدی و معدنی )ماده  فعالیت ۲

 تهران و ...کیلومتری  ۱۲۰های واقع در خارج از شعاع  کارخانه ۳
     ق.م.م.( ۱۳۸ماده  ۳)تبصره  

 دریافتی نقدی و غیر نقدی هدایا، درآمدها و ۴
 ق.م.م.( ۱۳۹)ماده 

    

     ق.م.م.( ۱۴۱صادرات کاال و خدمات )بند الف و ب ماده  ٪

     ق.م.م.( ۱۴۲های فرش دستباف )ماده  فعالیت کارگاه ۶

۷ 
و مؤسسات اعتباری غیر بانکی  بانکی و جوایز سپرده سود

 ق.م.م.( ٪۱۴)ماده مجاز و اوراق مشارکت 
    

     فعالیت در مناطق آزاد تجاری ۸

     ق.م.م.( ۱۳۴مدارس و مراکز آموزشی غیر انتفاعی )ماده  ۹

۱۰ 
 گذاری های سرمایه صندوق

 مکرر ق.م.م( ۱۴۳ماده  ۱)تبصره 
    

 های اختراع و کشف مخترعین و مکتشفان بابت پروانه ۱۱
     ق.م.م.( ۱۴۴)صدر ماده 

 …  تعاونی روستایی، عشایری و های های شرکت فعالیت ۱۲
     ق.م.م( ۱۳۳)ماده 

     ق.م.م ۲ماده  ۳معافیت موضوع تبصره  ۱۳

     (۳)از جدول شماره  های مشمول مالیات مقطوع فعالیت ۱۴

 های دانش بنیان شرکت ۱٪
     های دانش بنیان( قانون حمایت از شرکت ۳)بخش الف ماده 

 های فناوری واقع در پارک و مهندسیواحدهای پژوهشی و فناوری  ۱۶
     های دانش بنیان( قانون حمایت از شرکت ۹)ماده 

 درآمدهای نهادهای واسط ۱۷
     قانون توسعه ابزارهای مالی( ۱۱)ماده 

     های معاف سایر فعالیت ۱۸

از توافقنامه فعالیت ۱۹  های مالیاتی های حاصل 
     ق.م.م( ۱۶۸)موضوع ماده 

     های معاف از مالیات فعالیت کلجمع  ۲۰

     های مشمول مالیاتجمع فعالیت الف

     های معاف و مشمول مالیاتکل فعالیت ب
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ک زیان سنواتی1جدول   (شود لیتکم دیجدول با نیا ،یاطالعات اختصاص -بخش الف ۲ دیفردر « بلی»)در صورت انتخاب گزینه  : استهال
 مبلغ شرح ردیف

  سنوات قبل طبق دفاترزیان  ۱
  مانده زیان سنوات قبل مورد تأیید سازمان امور مالیاتی ۲
  ق.م.م( ۱۴۸ماده  ۱۲میزان استهالک زیان سنواتی )بند  ۳
  مانده زیان سنواتی طبق دفاتر ۱
  مانده زیان سنواتی مورد تأیید سازمان امور مالیاتی ۱

 (جدول باید تکمیل شوداین اطالعات اختصاصی،  -بخش الف ۸ دیفردر « بلی»)در صورت انتخاب گزینه  های مالیاتیها و بخشودگی: معافیت۹جدول 
 خواهد شد(تکمیل  ۱۲و  ۱۱و  ۱۰مندرج در جداول  طوسی رنگاین جدول متناسب با نوع بخشودگی از اطالعات )اطالعات 

 میزان بخشودگی **نرخ مورد بخشودگی متعلّقهمالیات  سود مشمول مالیات *مورد بخشودگی ردیف
۱      
۲      
۳      
     جمع ۱

ق.م.م.(  1۴۳برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است )ماده  ها آنهایی که سهام  (شرکت۳(کاالهای فروش رفته در بازار بورس کاال )۲ق.م.م.( ) 1۱۵ماده  ۶های تعاونی )تبصره  (شرکت1) :مورد بخشودگی*

برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است  ها آنهایی که سهام  (شرکت۵ق.م.م.( ) 1۴۳برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است )مورد تایید سازمان(، )ماده  ها آنهایی که سهام  (شرکت۴)

% سهام شناور آزاد(، )مورد تایید ۲۱برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است )با داشتن حداقل  ها آنهایی که سهام  (شرکت۶ق.م.م.( ) 1۴۳)ماده  % سهام شناور آزاد(، )مورد تایید سازمان(،۲۱)با داشتن حد اقل 

(مالیات پرداختی در سایر کشورها )مربوط به درآمدهای خارج ۹ق.م.م.( ) 1۳۲ماده  ۳های گردشگری مورد تایید )تبصره  (درآمد فعالیت۸ق.م.م.( ) 1۳۸(توسعه، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی )ماده ۷ق.م.م.( ) 1۴۳سازمان(، )ماده 

 ها (سایر بخشودگی11ق.م.م.( ) 1۶۸های مالیاتی )موضوع ماده  نامه های ناشی از موافقت (فعالیت1۱ق.م.م.( ) 1۸۱تبصره ماده  -از کشورهای 

های مالیاتی )موضوع ماده  نامه های ناشی از موافقت (فعالیت1۱) مورد بخشودگیدر صورتی که   ثبت شود. 1۱ق.م.م.( باشد، باید اطالعات از جدول شماره  1۳۸(توسعه، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی )ماده ۷) مورد بخشودگیصورتی که در :توجه

 ثبت شود. 1۲ق.م.م.(، باید اطالعات از جدول شماره  1۶۸

 ( باشد، و برای سایر موارد نرخ بر اساس قانون مربوطه درج شود.۴مورد بخشودگی )اگر   ٪۲  ؛( باشد۸( و )۵اگر مورد بخشودگی )  ٪۲۱  ؛( باشد۶( و )۳(، )۲ورد بخشودگی )اگر م  ٪۰۱  ؛( باشد1اگر مورد بخشودگی )  ٪۵۲ **نرخ مورد بخشودگی:

 (جدول باید تکمیل شوداین اطالعات اختصاصی،  -بخش الف ۱ دیفردر « بلی»)در صورت انتخاب گزینه  ق.م.م.(۱۳1)ماده  معدنیو  صنعتی واحدهای بازسازی: توسعه، نوسازی و ۱۱جدول 

 جدول باید تکمیل شود(این  ۹در سؤال « بلی»)در صورت انتخاب گزینه  ق.م.م. ۱1۱های خارج از کشور )کسر از مالیات مقرر( تبصره ماده های درآمد حاصل از فعالیت بخشودگیها و : معافیت۱۱جدول 

  

 شماره گواهی توسعه ردیف
 مصرفی طرح توسعههای هزینه سود ابرازی

سهم از مخارج توسعه 
 از سود مشمول مالیات

 مالیات متعلّق موضوع

 ق.م.م ۰۱۱ماده 
سود حاصل از منابع  مبلغ بخشودگی

 و مقطوع درآمدی معاف
از منابع  سود حاصل 

مازاد هزینه انتقالی از  هزینه سال جاری جمع سود درآمدی مشمول مالیات
 سنوات قبل

 جمع هزینه

۱           

۲           

۳           

          جمع ۴

قه در ایران بر اساس درآمد مالیات پرداخت شده خارج از ایران درآمد خارج از ایرانسود حاصل از  درآمد خارج از ایران نام کشور خارج از ایران شرح درآمد ردیف  مبلغ قابل کسر از مالیات مالیات متعلّ

۱        

۲        

۳        

      جمع ۱
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 (جدول باید تکمیل شوداین اطالعات اختصاصی،  -بخش الف ۱ دیفردر « بلی»)در صورت انتخاب گزینه  ق.م.م. ۱۶1های مالیاتی موضوع ماده های حاصل از توافقنامه: فعالیت۱۲جدول 

 های مالی پرداختیثبت کمک :۱۳جدول 

 ( غیر نقدی۲( نقدی )1)نحوه کمک **    ( سایر۳های پذیرفته شده در بودجه ) های پرداختی بر اساس حساب ( کمک۲ق.م.م. ) 1۷۲های پرداختی بر اساس ماده  ( کمک1)های پرداختی  نوع کمک* 

 : ترازنامه۱۴جدول 
 در تاریخ ..../..../ ........

 ابتدای دوره پایان دوره شرح ابتدای دوره پایان دوره شرح

 ها و حقوق صاحبان سهامبدهی های جاریدارایی

   ها و اسناد پرداختنی تجاری حساب   موجودی نقد و بانک

   ها و اسناد پرداختنی سایر حساب   های کوتاه مدت گذاری سرمایه

   جاری شرکاء/ سهامداران   و اسناد دریافتنی تجاری ها حساب

   ها پیش دریافت   ها و اسناد دریافتنی حساب سایر

   مالیاتذخیره    جاری شرکاء/ سهامداران

 مواد و کاال موجودی
 (۱۷نقل از جدول )به 

  
   سود سهام پرداختنی

   دریافتی تسهیالت مالی

   کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت   ها و پیش پرداخت سفارشات

   ها جمع بدهی   های جاری دارایی جمع

 حقوق صاحبان سهام های غیرجاریدارایی

 ثابت مشهود های دارایی
 )ارزش دفتری(

  
   سرمایه

   اندوخته قانونی

   ها سایر اندوخته   نامشهود های دارایی

   سودهای تحقق نیافته مازاد تجدید ارزیابی و سایر   بلند مدت های گذاری سرمایه

   سود و )زیان( انباشته   ها دارایی سایر

   جمع حقوق صاحبان سهام   های غیرجاری دارایی جمع

هی   هادارایی جمع وق صاحبانجمع بد    سهام ها و حق

 شرح درآمد ردیف
 کارفرمامشخصات 

 مالیات قبل از اعمال درآمد مشمول مالیات درآمد
 قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

 مالیات پس از اعمال
 قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

اعمال التفاوت مالیات قبل و بعد از  مابه
 نام کارفرما قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

 شناسه مؤدی
 )شماره اقتصادی(

۱         
۲         
۳         
      جمع ۱

 شرح ردیف
 دریافت کننده کمک مشخصات 

 مبلغ تاریخ پرداخت نحوه کمک ** نوع کمک*
 درصد قابل قبول

 درآمد مشمول مالیاتاز 
 های مالی پرداختی کمک

 پذیرفته شده توسط سازمان
 های مالی پرداختی مازاد کمک

 شماره حساب نام پذیرفته نشده توسط سازمان
۱           
۲           
۳           
      جمع ۱
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 : صورت سود و زیان۱۵جدول 
 ..../..../ ........برای سال منتهی به 

 مانده سال قبل مانده سال جاری شرح ردیف

   (۱۹از جدول شماره به نقل )فروش خالص  ۱

   (۲۰از جدول شماره به نقل ) رفتهشود بهای تمام شده کاالی فروش  کسر می ۲

   سود )زیان( ناخالص فروش ۱

   (۲۳از جدول شماره به نقل ) درآمد ناخالص پیمانکاری /ارائه خدمات ۴

٪ 
 شود بهای تمام شده پیمانکاری /ارائه خدمات کسر می

 (۲۱از جدول شماره به نقل )
  

   سود )زیان( ناخالص پیمانکاری/ ارائه خدمات ۳

   لص)زیان( ناخاسود  ۲

   حقوق، دستمزد و مزایا ۸

   هزینه تبلیغات و بازاریابی ۹

   هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده ۱۰

   هزینه حسابرسی و حسابداری ۱۱

   هزینه مشاوره مالی و حقوقی ۱۲

   هزینه اجاره محل غیر از کارخانه ۱۳

   های فروش، اداری و عمومی سایر هزینه ۱۴

   های فروش، اداری و عمومی هزینهجمع  ۰۱

   فروش ضایعات)زیان( ناشی از  سود ۱۶

   های ارزی عملیاتی ها و بدهی )زیان( ناشی از تسعیر دارایی سود ۱۷

   های عملیاتی سایر درآمدها و هزینه ۱۸

   های عملیاتی خالص سایر درآمدها و هزینه ۰۲

   سود )زیان( عملیاتی ۹۱

   های غیر منقول ناشی از فروش دارایی سود )زیان( ۲۱

   ها ناشی از فروش سایر دارایی سود )زیان( ۲۲

   سود )زیان( حاصل از فروش مواد اولیه ۲۳

   سود )زیان( حاصل از فروش سرمایه گذاری ۲۴

   های ارزی غیرمرتبط با عملیات اصلی ها و بدهی ناشی از تسعیر دارایی سود )زیان( ۲٪

   الشرکهسود سهام/ سهم  ۲۶

   های سرمایه گذاری سود حاصل از اوراق مشارکت و سپرده ۲۷

   درآمد اجاره ۲۸

   (۱۳از جدول شماره به نقل ) های مالی پرداختی کمک ۲۹

   های غیر عملیاتی سایر درآمدها و هزینه ۳۰

   های غیر عملیاتی خالص سایر درآمدها و هزینه ۱۰

   های مالی هزینه ۳۲

   ویژه سود )زیان( ۱۱
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 انباشته سود )زیان(گردش حساب : ۱۶جدول 
 ..../..../ ........برای سال منتهی به 

 سال قبل سال جاری شرح ردیف
   (انیصورت سود و ز از)نقل سود)زیان( قبل از کسر مالیات ۱

   ذخیره مالیات ابرازی ۲

   سود )زیان( پس از کسر مالیات ۱

   سود )زیان( انباشته ابتدای سال ۴

   سنواتی تعدیالت ٪

   تعدیل شده - انباشته ابتدای سال )زیان( سود ۳

   ها از اندوخته انتقال ۷

   قابل تخصیص سود ۱

 سود تخصیص

   قانونی اندوخته ۹

   ها اندوخته سایر ۱۰

   سهام سود ۱۱

   هیئت مدیره پاداش ۱۲

   سایر ۱۳

   تخصیص سود جمع ۰۱

   به ترازنامه( )نقل سود )زیان( انباشته در پایان سال ۰۱

 : موجودی مواد و کاال۱۷جدول 

 بر اساس قیمت تمام شده: دوره یفروش رفته/ مصرف ط یبها*

 الشرکه( )به ترتیب بیشترین تعداد سهام/ میزان سهم : سرمایه۱1جدول 

 (شهرداری۴(نهادهای عمومی، )۳(دولتی، )۲، )خصوصی(1) **نوع مالکیت:          (حقوقی۲(حقیقی، )1)*نوع شخص: 

.. برگ نمایید.پیوست  A4در برگ را باشد، صورت ریز بر مبنای این جدول  نفر می 1۱که تعداد سهامداران بیش از صورتی لطفاً در  :توجه** ... .. ...   تعداد صفحات پیوست: .

 شرح حساب ردیف
 سال جاری 

موجودی سال 
 بهای تمام شده قبل

ابتدای دوره  در 
 خرید/ تولید

 طی دوره
بهای فروش رفته/ 

 تعدیالت *مصرف طی دوره
 بهای تمام شده

 در پایان دوره
ذخیره کاهش 

 خالص موجودی ارزش

         کاالی ساخته شده ۱

         کاالی در جریان ساخت ۲

         مواد اولیه مستقیم ۳

         مواد کمکی و بسته بندی ۴

         قطعات و لوازم یدکی ٪

         کاالی امانی نزد دیگران ۶

         ها سایر موجودی ۷

         مواد و کاالی در راه ۸

         جمع ۲

 *نوع شخص ردیف
 نام خانوادگی/ نام و

 نام شخص حقوقی
 تعداد سهام نوع مالکیت* شماره ملی/ شناسه ملی

 درصد
سهام / سهم 

 الشرکه
 الشرکه مبلغ کل سهام / سهم

۱        
۲        
۳        
۴        
٪        
۶        
۷        
۸        
۹        
۱۰        
    درصد** ۱از دارنده بیش جمع سایر سهامداران/ شرکاء  ۱۱
    درصد سهام/ سهم الشرکه( ۱سایرین )جمع دارندگان کمتر یا مساوی  ۱۲
    (نقل به ترازنامه ) جمع ۰۱
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 بیشترین فروشانواع محصوالت اصلی به ترتیب  :۱۹جدول 

واحد  نوع کاال* شرح ردیف
 سنجش

 سال قبل سال جاری

 مبلغ فروش مقدار فروش مبلغ فروش مقدار فروش

۱        

۲        

۳        

۴        

٪        

۶        

۷        

۸        

۹        

     (پیوستجمع )نقل از فهرست  ۱۰

      اصلی جمع فروش ۰۰

      سایر جمع فروش ۰۹

      جمع فروش ناخالص ۰۱

از فروش و تخفیفات سر میک ۰۱       شود برگشت 

لص ۱۵       )نقل به صورت سود و زیان( جمع فروش خا

.. برگ نمایید.پیوست  A4باشد، صورت ریز بر مبنای این جدول را در برگ  مورد می ۹ها بیش از  لطفاً در صورتی که تعداد ردیف (سایر۲(اصلی، )1) *نوع کاال: . . . .. . . .  تعداد صفحات پیوست: 

 بهای تمام شده کاالی فروش رفته: ۲۱جدول 
 مبلغ شرح ردیف

  مواد مستقیم مصرفی ۱

  دستمزد مستقیم ۲

  سربار ساخت ۳

  های تولید جمع هزینه ۱

  شود موجودی کاالی در جریان ساخت اول دوره اضافه می ٪

  شود موجودی کاالی در جریان ساخت پایان دوره کسر می ۶

  بهای تمام شده کاالی تولید شده ۲

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

  دورهشود کاالی خریداری شده طی  اضافه می ۹

  ی فروش کاالی آماده ۰۱

  شود موجودی کاالی پایان دوره کسر می ۱۱

  سایرشود  می)کسر( اضافه  ۱۲

  )نقل به صورت سود و زیان(بهای تمام شده کاالی فروش رفته  ۰۱

 : بهای تمام شده کار انجام شده پیمانکاری/ خدمات۲۱جدول 
 مبلغ شرح ردیف

  مواد و مصالح مصرفی ۱

  حقوق و دستمزد ۲

  هزینه پیمانکاران دست دوم ۳

  کرایه ماشین آالت ۴

  آالت استهالک ماشین ٪

  ها سایر هزینه ۶

  جمع کل بهای تمام شده دوره ۲

  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( بهای تمام شده پیمانکاری/ خدماتجمع کل  ۰۱

 : تعداد کارکنان۲۲جدول 
 پایان سال کاهش افزایش ابتدای سال شرح ردیف

     تعداد کارکنان تولیدی و خدماتی ۱
     تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش ۲
     جمع کل ۳
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 )به ترتیب بیشترین درآمد شناسایی شده( ناخالص پیمانکاری/ ارائه خدمت: درآمد ۲۳جدول 

 نام کارفرما ردیف
)شماره شناسه مؤدی 

 اقتصادی(
 شماره ملی/ شناسه ملی

 موضوع قرارداد
 مبلغ کار گواهی شده

 ها( )صورت وضعیت
 طی سال مورد رسیدگی

 ناخالص دریافتی طی سال مورد رسیدگی
 درآمد شناسایی شده مالیات تکلیفی مکسوره

 صورت وضعیت الحساب علی پیش دریافت

۱          

۲          

۳          

۴          

٪          

۶          

۷          

۸          

۹          

۱۰          

       )نقل از فهرست ضمیمه( جمع سایر قراردادها ۱۱

       جمع کل ۰۹

 تعداد صفحات پیوست: ......................... برگ    ضمیمه نمایید. A4باشد، صورت ریز بر مبنای این جدول را در برگ  فقره می 1۱لطفاً در صورتی که تعداد قراردادها بیش از  :توجه

 (جدول باید تکمیل شوداین اطالعات اختصاصی،  -بخش الف ۱ دیفردر « بلی»)در صورت انتخاب گزینه  : فهرست صادرات و ما به ازاء دریافتی۲۴جدول 

  

 صادرات
 ما به ازای صادرات

 واردات کاال دریافت ارزی
 دریافت ریالی

 ردیف
 شماره پروانه
 سبز گمرکی

 شرح کاال
 ارزش کاالی صادراتی

 نوع ارز مبلغ ارزی
 شماره حساب

 بانکی ارز واریزی
 شماره پروانه
 سبز گمرکی

 شرح کاال
 ارزش کاالی وارداتی

 معادل ریالی نوع ارز مبلغ ارزی معادل ریالی نوع ارز مبلغ ارزی
۱               
۲               
۳               
۴               
٪               
۶               
۷               
۸               
۹               
             جمع ۰۱
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 (جدول باید تکمیل شوداین اطالعات اختصاصی،  -بخش الف ۰ دیفردر « اجاری»)در صورت انتخاب گزینه اطالعات مالک/ مالکین : ۲۵جدول 

 (حق واگذاری۴)؛ (عرصه و اعیان۳)؛ عیانا(۲)؛ (عرصه۱) ***نوع ملک:   (رهن و اجاره۳)؛ (اجاره۲)؛ (رهن کامل۱) **نوع قرارداد:     (حقوقی۲)؛ (حقیقی۱) نوع شخص:*
 (سایر۴)؛ (اداری۳)؛ (تجاری۲)؛ (مسکونی۱) ****مورد استفاده:

 (جدول باید تکمیل شوداین اطالعات اختصاصی،  -بخش الف ۲ دیفردر « بلی»در صورت انتخاب گزینه )گذاری خارجی  اطالعات سرمایه :۲۶جدول 

 تابعیت گذار خارجی نام سرمایه ردیف
 تاریخ

در  گذاری سرمایه
 ایران

 موضوع
 سرمایه وارده

 نوع ارز مبلغ سرمایه وارده
نحوه 

 گذاری* سرمایه
درصد 

 مشارکت

 مدت
سرمایه گذاری در 

 ایران

روش سرمایه 
 **گذاری

۱           

۲           

۳           

۴           

٪           

   جمع ۳

 (سایر٪؛ )Buy Back(۴؛ )BOT(۳(مشارکت مدنی؛ )۲(مستقیم؛ )۱)گذاری:  **روش سرمایه     (غیر نقدی۲(نقدی؛ )۱)گذاری:  *نحوه سرمایه
  

ف
ردی

 

 نوع
 شخص*

 خانوادگی/ نام نام
 نام شخص حقوقی

 شماره ملی/
 شناسه ملی

شناسه مؤدی 
 قراردادمدت  گیری شماره ره قراردادتاریخ  قراردادشماره  )شماره اقتصادی(

 )ماه(
 نوع

 **قرارداد 
 نوع شماره پستی

 ملک***
 مساحت

 )متر مربع(
مورد 

 ****استفاده

۱ 
              

 نشانی:

۲ 
              

 نشانی:

۳ 
              

 نشانی:

۴ 
              

 نشانی:

٪ 
              

 نشانی:
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 باشد: اینجانب می صحت مندرجات اظهارنامه تسلیمی مورد تأیید

 مشخصات تهیه کننده اظهارنامه )دارنده امضاء مجاز(

 :الت نماینده قانونیکمجوز/ و تاریخ :الت نماینده قانونیکشماره مجوز/ و :نماینده قانونی❍ مؤدی❍

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

 ملی:شماره  شماره شناسنامه: نام پدر:

 مهر و امضاء سمت:

 حسابرس مؤدی ،اطالعات مدیر امور مالی
 مشخصات مدیر امور مالی مؤدی

 :خانوادگی نام :نام

 شماره ملی: شماره شناسنامه: نام پدر:

 مؤسسه حسابرسی مشخصات حسابرس/

 :نام مؤسسه حسابرسی/ خانوادگی نامنام و  حقوقی ❍ حقیقی❍ نوع شخص:

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

 

 

 ق.م.م. ۲۷۲مقررات موضوع ماده  یدر اجرا یحسابداران رسممشخصات 

 :نام مؤسسه حسابرسی/ خانوادگی نامنام و  شماره ملی/ شناسه ملی: حقوقی ❍ حقیقی❍ نوع شخص:

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

 تاریخ قرارداد: شماره قرارداد:
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