
مشاوره حقوقی دیـنا 
تخصصی ترین سایت مشاوره حقوقی 

مشــاوره تخصصی مســائل حقوق خانواده ، معامالت ، تجارت 
و آزمون های حقوقی  

برای ورود به صفحه آزمون های حقوقی کلیک کنید 
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)مشارکتی(گروه اولبر درآمد مشاغل اتیمالاظھارنامه
)ممق۹۵موضوع ماده (

F٦ویرایش ٠٠٣-٢٥-٢٠

:تا تاریخ:از تاریخ

:شودتوسط اداره امورمالیاتی تکمیل میاین قسمت 

محل بارکد
نوع نسخھ اظھارنامھ:نسخھ اظھارنامھ:شماره اظھارنامھ:

اداره امور مالیاتی*تیااداره کل امور مالیاقتصادی مشارکتشماره 
واحد مالیاتی)(

شماره کالسھ پرونده

نام اداره کل امور مالیاتیکدنام اداره کل امور مالیاتیکدنام اداره کل امور مالیاتیکدنام اداره کل امور مالیاتیکدنام اداره کل امور مالیاتیکدنام اداره کل امور مالیاتیکد
مازندران١٢کردستان٢٢خوزستان١۶اصفھان٢٠شھر ری)(جنوب استان تھران۴۶مرکز تھران٣۶
مرکزی۴۴کرمان١٨زنجان٢٩ایالم٢٧شمیرانات)(شمال استان تھران۵١غرب تھران٣۴
ھرمزگان٢٣کرمانشاه١۵سمنان٩٩بوشھر٨٨شھریار)(غرب استان تھران۵٢شمال تھران۴٠
ھمدان٢۴کھکیلویھ و بویراحمد٢٨سیستان و بلوچستان۶۶چھار محال بختیاری٢۵بومھن)(شرق استان تھران۵٣شرق تھران٣۵
یزد٧٧گلستان۶۴فارس١٧خراسان جنوبی٣١آذربایجان شرقی١٣جنوب تھران٣٢
* اداره کل امور مالیاتیگیالن۵۵قزوین۶٣خراسان رضوی١٩آذربایجان غربی١۴مؤدیان بزرگ تھران٣٩ لرستان٢۶قم۶٢خراسان شمالی٢١اردبیل۶١البرز۴٩

و اطالعات ھویتی شریک اصلیمشخصات مشارکت

تاریخ شروع مشارکت:نام مشارکت:

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

مرد❍زن❍جنسیت: 
:خانوادگینام:نام

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

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

تلفن ھمراه:نمابر:تلفن:

اطالعات حسابھای بانکی مربوط به فعالیت شغلی

نام شعبھ نام بانکنام صاحب حسابشماره حسابردیف
مانده حسابگردش حسابموجودی اول  دورهبانکی جمع بستانکارجمع بدھکار

١

٢

٣

۴

۵

واحد کسبیدي/ؤماقامتگاه قانونی 
کد فعالیت فرعی:کد فعالیت اصلی:

تاریخشھرت کسبی:
آغاز فعالیت

پستی:کدشھرستان:استان:

نشانی:

بخش ثبتی:پالک ثبتی:                                                          اصلی:                                  فرعی:             

در مواردي که هر یک از اقالم قانون مالیات هاي مستقیم؛ 95آیین نامه اجرایی موضوع ماده 3بر اساس تبصره ماده نکته:
اطالعاتی فرم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل براي هر یک از مودیان فاقد موضوعیت باشد، عدم تکمیل آن خللی به اعتبار 

.اظهارنامه وارد نخواهد کرد

۰ ۹ ۰ ۰

۱ ۳۱ ۳
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جدول اطالعات اختصاصی
حاتیتوضتیشرح و وضعفیرد

استیالزام١٠و٩شمارهجداوللیتکم»یبل«انتخابصورتدربلی❍د؟یاداشتھیانھیھز،یدرآمدتیفعالنظرموردسالدرایآ١
شودلیتکم٩شمارهجدول»ریخ«صورتدر

استیالزام٣شمارهجدوللیتکمتیفعالمحلبودنیاجارصورتدراجاری❏شخصی❏استفادهموردتیفعال) ی(ھامکانازیبرخ/ تمامتیوضع٢

استیالزام١شمارهجدوللیتکمت،یعضوصورتدر...................................................دیھستعضوآندرکھیاھینام اتحاد٣

استیالزام١شمارهجدوللیتکمت،یعضوصورتدر...................................................استان/شھرستان            اتاق اصناف۴

استیالزام۵جدول شماره لیتکم»یبل«صورت انتخاب دربلی❍)درآمداز(کسر اید؟بوده/ نرخ صفرمعافیھاتیفعالیمربوطھ دارایدر دوره مالایآ۵

استیالزام۶شمارهجدوللیتکم»یبل«انتخابصورتدربلی❍اید؟بودهمیھای مستقمالیاتقانون ١٧٢ماده....موضوع ویآموزشموسساتبھیپرداختکمکیدارامربوطھیمالدورهدرایآ۶

استیالزام٧شمارهجدوللیتکم»یبل«انتخابصورتدربلی❍) اتیمالاز(کسر ؟ایدبودهیاتیمالیبخشودگوتیمعافیمربوطھ دارایدر دوره مالایآ٧

استیالزام٨شمارهجدوللیتکم»یبل«انتخابصورتدربلی❍اید؟بودهطور مقطوع قبال پرداخت شده است ھ آن باتیکھ مالییدرآمدھایمربوطھ دارایدر دوره مالایآ٨

قدام نموده ایدبلی❍د؟یاداشتھیافتیدریمربوطھ واردات، صادرات و ما بھ ازایدر دوره مالایآ٩ بلی❍خیر  ❍؟   آیا نسبت بھ رفع تعھدات ارزی خود ا
استیالزام١٢شمارهجدوللیتکم»یبل«انتخابصورتدر

استیالزامآخربخشدریرسمحسابدارانمشخصاتلیتکم،»یبل«انتخاببابلی❍شود؟یم/ شدهگرفتھقراریدگیرسموردممق٢٧٢مادهموضوعمقرراتیاجرادرویرسمحسابدارانتوسطقانونی دفاترایآ١٠

بلی❍؟استمکلف بھ استفاده از صندوق مکانیزه فروش یا سامانھ فروشگاھی بودهیقیآیا شخص حق١١
یا از صندوق مکانیزه فروش یا سامانھ فروشگاھی استفاده کرده  در صورت مثبت بودن پاسخ آ

بلی❍خیر  ❍اید؟   

تیفعالسالنیاول❏اطالعبدون❏اجرا❏تیفعالعدم❏اعتراض❏یقطع❏صیتشخ❏باشد؟یمیامرحلھسال قبل شما در چھ یاتیپرونده مالتیوضعنیآخر١٢
بلی❍داشتھ است؟شیسال قبل افزااتیمشمول مالینسبت بھ درآمد ابرازیشما در سال جاراتیمشمول مالیدرآمد ابرازاآی١٣

تکمیل موارد زیر الزامی است:١۴و ١٣در ھر دو ردیف » بلی«در صورت انتخاب 

لایر):(درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل

لایر):(درآمد ابرازی مشمول مالیات سال جاری

:بھ درصد)(نسبت افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات سال جاری بھ سال قبل
بلی❍اید؟آیا بدھی مالیاتی سال قبل خود را تسویھ نموده١۴

شرکا تکمیل شودبھ تعداد۴-٣و ۴-٢ول شماره اجدھایردیف................تعداد شرکای تشکیل دھنده شراکت١۵
استیالزام١-٢شماره ی جدولدرکد رھگیریثبت،»یبل«انتخاببابلی❍باشید؟ثبت شده میقانونیآیا برای دوره مالی مربوط  دارای دفاتر ١۶

اقتصادیاطالعات مجوزھای فعالیت: ۱جدول شماره
مجوزانقضایتاریخ برداریتاریخ شروع بھرهمرجع صدورتاریخ صدورشماره مجوزنوع مجوز*ردیف

١
٢

)سایر۵(برداری)پروانھ بھره۴()پروانھ کسب/ فعالیت٣()کارت بازرگانی٢()تأسیس١(*نوع مجوز:

الکترونیکی)-مکانیزه(دفاترماشینی❍دفاتردستی❍: اطالعات دفاتر قانونی مؤدی۲جدول شماره 
دفاتر دستی١-٢جدول شماره 

مرجع صدورنوع دفترفیرد
کد رھگیریدفتراستفادهموردتعداد جلدمحل ثبتثبتخیتارشماره ثبت دفترثبت شرکتھا/سایر

❍شعبه❍،يدفتر مرکز❍ریسا❍کل❍روزنامھ١

❍شعبه❍،يمرکزدفتر❍ریسا❍کل❍روزنامھ٢
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)الکترونیکی-دفاتر ماشینی (مکانیزه٢-٢جدول شماره 
مورد استفاده دفترتاریخ نصبنوع بانک اطالعاتینام شرکت تولید کننده نرم افزارنام نرم افزار حسابداریردیف

❍شعبه❍دفتر مرکزي،١

)باید تکمیل شود، این جدول٢در سؤال » اجاری«در صورت انتخاب گزینه (اطالعات مالک/ مالکین: ۳جدول شماره 

)سایر۴()اداری٣()تجاری٢()مسکونی١(****مورد استفاده:حق واگذاری)۴()عرصھ و اعیان٣()اعیان٢()عرصھ١(***نوع ملک:)رایگان۴()رھن و اجاره٣()اجاره٢()رھن کامل١(**نوع قرارداد:)حقوقی٢(؛)حقیقی١(نوع شخص:*

:خالصه فھرست درآمدھای حاصل از شراکت۴جدول شماره 
ممق١٠١ماده تیقبل از کسر معافاتیدرآمد مشمول مال: محاسبه ۱-۴شمارهجدول

مبلغشرحردیف

)١٠نقل از جدول (زیان) ویژه(سود١

زیان) سنواتی(تعدیالت سود٢

٣

سود (زیان) خالصشود از اضافھ/ کسر می
مبلغشرح موضوعردیف

)٨نقل از جدول (سود حاصل از درآمدھایی کھ مالیات آن قبالً بھ طور مقطوع پرداخت شده۴

)۵نقل از جدول (معافیدرآمدھا۵

)٢+٣(-)۴+۵(جمع تعدیالت =۶

زیان سال جاری)(ممق١٠١درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت ماده ٧

نوعردیف
خانوادگی/نامنامشخص*

نام شخص حقوقی
شماره ملی/
شناسھ ملی

شناسھ مؤدی
د(شماره اقتصادی) قراردا تاریخ شماره 

د قراردا
شماره 
رھگیری

مدت 
قرارداد
ه) (ما

نوع
شماره پستیقرارداد **

پالک ثبتی
نوع

ملک***

مساحت
(متر 
مربع)

مورد 
استفاده
**** بخش فرعیاصلی

ثبتی

١
نشانی:

٢
نشانی:

٣
نشانی:

٤
نشانی:

٥
نشانی:
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)شریک اصلیشامل کلیه شرکاء از جمله (مشخصات شرکاء: ۲-۴شمارهجدول

نوعجنسیت*ردیف
شماره اقتصادییخانوادگنامنام**تابعیت

/یملشماره
کد فراگیر

اقتصادیشماره 
***ھمسر

نحوه
****شراکت

اقتصادیشماره 
نوعتلفن***ی**متوفکیشر

******تیمسئول
شروعخیتار

شراکت
از شراکتسھم
درصد)(

١

٢
٣

۴

۵
۶

٧

٨
٩

١٠

)ھر دو٣()غیر مستقیم()قھری٢()مستقیم()اختیاری١(****است.الزامی، تکمیل این بخش در صورتیکھ زوجین جزو شرکاء باشند***)خارجی٢()ایرانی١(**نوع تابعیت:)مرد٢()زن١(*جنسیت:
لئمس)٣(،یمالامورول ئمس)٢(ات،یول مالئمس)١(******استالزامیاین بخش )قھری باشد، تکمیل ٢(نحوه شراکت،***اگر ** لامورو اتیول ما ل، اموراتیول مالئمس)۵(اظھارنامھنیاارائھ ول ئمس)۴(یما کدامچیھ)۶(اظھارنامھنیاارائھ و یما

محاسبه مالیات سھم ھر شریک۳-۴شمارهجدول

رد
ی

شمارهف
اقتصادی

کیشر

سالانیسھم از ز
درآمدناخالص/یجار

اتیمالمشمول
تیمعافکسرازقبل

ممق١٠١ماده

یھانھیھز
یدرمان
مادهموضوع

ممق١٣٧

التیتسھ
یاعتبار

مسکن
درھابانکاز

ھایسال
٨٣تا ٧٩

خسارتسھم
دروارده

مقرراتیاجرا
ممق١۶۵ماده

ھای کمک
پرداختی

ده  موضوع ما
ممق١٧٢

مواردریسا
قابل کسر 
ازدرآمد 
مشمول 

**اتیمال

مشمول درآمد
اتیمال

قبل از کسر 
ماده تیمعاف

ممق١٠١

ازسھم
تیمعاف

١٠١ماده
ممق

مشمولدرآمد
اتیمال

کسرازبعد
مادهتیمعاف

ممق١٠١

استھالکسھم
یسنواتانیز

دییتامورد
سازمان

عوارضسھم

درآمدخالص
اتیمالمشمول

اتیمال
قھ ّ *متعل

تخفیف 
در نرخ
مالیات 
قھ ّ متعل

تیمعافسھم
یو بخشودگ

ل اتیما

خالص
اتیمال

قھ ّ متعل

یھاپرداخت
شدهانجام

اتیمالمانده
پرداختقابل اتاق

اصنافیبازرگان

١

٢

٣

۴
۵
۶

٧

٨

٩
١٠

جمع

ّقھ*مالیات  ود. شمشمول مالیات محاسبھ میدرآمدبر خالص ممق١٣١ی مقرر در ماده ھابر اساس اعمال نرخمتعل
نوع ، قابل کسر ازدرآمد مشمول مالیاتدراوم** در صورت تکمیل ستون سایر 

قید شود:نآ
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جدول باید تکمیل شود)این ۵در سؤال » بلی«در صورت انتخاب گزینھ (کسراز درآمدھا)(/نرخ صفر مالیاتی معافدرآمدھا: ۵دول شماره ج

/نرخ صفر مالیاتنوع درآمد معاف*
)ممق٨١ماده (ی کشاورزی و دامپروریھاناشی از فعالیت) درآمد١(
)درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط از محل ٢(

)ممق١٣٢ز) ماده (بند(جذب گردشگر خارجی یا اعزام زائر بھ عربستان ، عراق و سوریھ
دارای مجوز از وزارت (و مطبوعاتی ،و قرآنیی انتشاراتی ھا)در آمد ناشی از فعالیت٣(

)ممق١٣٩ماده بند ل (فرھنگ و ارشاد اسالمی) فرھنگی و ھنری
با اعمال سود(زیان) حاصل از )درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالھای غیر نفتی۴(

)ممق١۴١صدر ماده (تسعیر ارز ناشی از صادرات
با اعمال سود(زیان) حاصل از تسعیر کشاورزی)درآمد حاصل از صادرات محصوالت ۵(

)ممق١۴١صدر ماده (ارز ناشی از صادرات
با اعمال سود(زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از )درآمد حاصل از صادرات مواد خام۶(

)ممق١۴١قسمت اخیر ماده (صادرات
ترانزیت) بھ ایران وارد و ()درآمد حاصل از صادرات کاالھای مختلف کھ بھ صورت عبوری٧(

با اعمال سود(زیان) بدون تغییر در ماھیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند 
)ممق١۴١تبصره یک ماده (حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات

)ممق١۴٢ماده (ی فرش دستباف و صنایع دستیھا) درآمد کارگاه٨(
۴تا ١ی ھابندوموسسات اعتباری غیربانکی مجازموضوعسود سپرده وجوایز بانکھا )٩(

ممق١۴۵تبصره ماده 

)ممق١۴۵ماده ۵بند (سودو جوایز متعلق بھ اوراق مشارکت)١٠(
قانون ١٣ماده (ی اقتصادی در مناطق آزاد تجاریھا)درآمد ناشی از فعالیت١١(

چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری) 
)ممق١٣۴ماده (مراکز آموزشی غیر انتفاعی) درآمد مدارس و ١٢(
کیلومتری تھران و حوزه استحفاظی شھرھای ١٢٠ی واقع در شعاع ھا)کارخانھ١٣(

)٢٧/١١/١٣٨٠مصوب ممق١٣٨ماده ٣تبصره (بزرگ
) درآمد حاصل از حق اختراع یا حق اکتشاف برای مخترعین و مکتشفان و نیز درآمد ١۴(

ی ھاو تحقیقاتی مراکز دارای پروانھ تحقیق از وزارت خانھناشی از فعالیت پژوھشی
)ممق١۴۴ماده (ذیصالح

)ممق١۶٨موضوع ماده(ی مالیاتیھای حاصل از توافق نامھھا)فعالیت١۵(
ی تولیدی در قالب ھا)معافیت تامین مالی پروژه یا طرح و سرمایھ در گردش بنگاه١۶(

)ممقمکرر ١٣٨ماده (عقود مشارکتی
پنجم و ششم توسعھ )١٧( نین برنامھ پنجسالھ  یاتی قوا یر معافیت ھای مقرر در احکام مال سا

با ذکر مصادیق یر قوانین مربوط حسب مورد  یران و قانون بودجھ و سا جمھوری اسالمی ا
معافھای)سایر درآمد١٨(

جدول باید تکمیل شود)این ۶در سؤال » بلی«در صورت انتخاب گزینھ (ھای پرداختی: کمک۶جدول شماره 

ف
شرحردی

دریافت کننده کمکمشخصات 
نوع

کمک*

نحوه 
کمک 

**
درصد قابل قبولمبلغتاریخ پرداخت

از درآمد مشمول مالیات
ھای مالی پرداختیکمک

پذیرفتھ شده توسط سازمان شماره حسابنام

١

٢

٣

جمع
) غیر نقدی٢() نقدی١(:نحوه کمک** )سایر  ٣(ھای پذیرفتھ شده در قانون بودجھی پرداختی براساس حسابھا)کمک٢(ممق١٧٢)بر اساس ماده ١(ھای پرداختی :کمکنوع *

در »یبل«نھیدر صورت انتخاب گز(بخشودگی مالیاتی (کسر از مالیات)اخذ مالیات مضاعف واز مالیاتھای قابل کسر در راستای جلوگیری ھا ومعافیت:٧جدول شماره 
)شودلیتکمدیجدول بانیا٧سؤال 

جدول باید تکمیل شود)این ۸در سؤال » بلی«در صورت انتخاب گزینه (پرداخت شده استبه طور مقطوع قبالً ھادرآمدھایی که مالیات آن: ٨جدول شماره 

سایر)٣(م)،مق٧٨و ٥٩)انتقال حق واگذاری محل (مواد ٢م)، (مق٧٨و ٥٩)نقل و انتقال امالک(مواد ١(درآمد حاصل از: مقطوع*نوع درآمد

ردیف
درآمد نوع 

/نرخ معاف
*صفر مالیات

ھای مستقیم سھم درآمد ھزینھ/نرخ صفر مالیاتدرآمدمعاف
/نرخ صفر مالیاتمعاف

نرخ /ھای سھم درآمد معافسایر ھزینھ
صفر مالیات

/نرخ صفر سود (زیان) درآمد معاف
مالیات

١
٢
٣

جمع

ّقھمورد معافردیف نرخمالیات متعل
مورد معاف

بخشودگی میزان معافیت/
مالیاتی

ھایایرانگردی وجھانگردی برای پروانھمعافیت موضوع درآمد ابرازی کلیھ تاسیسات ١
)ممق١٣٢ماده » ر«بند (برداری کھ قبل از اجرای این قانون اخذ گردیده استبھره

مالیات پرداختی در سایر کشورھا مربوط بھ درآمدھای خارج از کشور٢
)ممق١٨٠تبصره ماده (

نصب و راه اندازیخرید، ھای انجام شده بابتھزینھکسراز مالیات معادل ٣
ممق١۶٩) ماده ٢(موضوع صدر تبصرهصندوق فروش تجھیزات سامانھ 

تی استفاده از سامانھ صندوق فروشبخشودگی مالیا۴
ممق١۶٩ماده )٢(موضوع قسمت اخیر تبصره

)ممق١۶٨(موضوع ماده اجتناب از اخذ مالیات مضاعفیموافقت نامھ ھاوانینقمالیات درآمدھای مشمول ۵

ریسا۶

جمع

شماره رسید مالیات پرداخت شدهی مقطوعدرآمدھازیان)(سودی مقطوعھادرآمد*مقطوع نوع درآمدردیف
پرداخت

شماره
تسلیم اظھارنامھرسید 

١

٢

٣

جمع



9از 6صفحه یاتیمالیندھاینظام اطالعات و فرآلیو تحلیدفتر طراح) ٩٨(بھمن ماه ١١٠١فرمشناسھیمشارکتگروه اول

صورت وضعیت مالی: ٩جدول شماره 

ھاداراییمبلغ خرید طی دوره سایر ثابت مشھودیھاداراییمبلغ خرید طی دوره  ی ثابت مشھود و سایر ھامبلغ خرید طی دوره دارای
:قید شودروبرودر جدولھادارای

: صورت سود و زیان١٠جدول شماره 
برای سال منتھی بھ ..../..../ ........

مانده سال قبلمانده سال جاریشرحردیف
)١٥و١٣(نقل از جدول شماره درآمدھای عملیاتی1

)١٦و١٤(نقل از جدول بھای تمام شده درآمدھای عملیاتیشود:کسر می2

زیان) ناخالص(سود3

حقوق، دستمزد و مزایا4

ھزینھ تبلیغات و بازاریابی5

لبات مشکوک6 الوصول و سوخت شدهھزینھ مطا

ھزینھ حسابرسی و حسابداری7

مشاوره مالی و حقوقیھزینھ 8

ھزینھ اجاره محل غیر از کارخانھ9

ھای فروش، اداری و عمومیسایر ھزینھ10

ھای فروش، اداری و عمومیجمع ھزینھ11

زیان) ناشی از فروش ضایعات(سود12

ھای ارزی عملیاتیھا و بدھیزیان) ناشی از تسعیر دارایی(سود13

عملیاتییسایر درآمدھا14

ھای عملیاتیسایر ھزینھ15

ھای عملیاتیخالص سایر درآمدھا و ھزینھ16

زیان) عملیاتی(سود17

غیر منقولیھاداراییزیان) ناشی از فروش (سود18

ھازیان) ناشی از فروش سایر دارایی(سود19

زیان) حاصل از فروش مواد اولیھ(سود20

ھای ارزی غیرمرتبط با عملیات اصلیھا و بدھیداراییزیان) ناشی از تسعیر (سود21

ھای غیر عملیاتیسایر درآمدھا و ھزینھ22

ھای غیر عملیاتیخالص سایر درآمدھا و ھزینھ23

ھای مالیھزینھ24

زیان) ویژه(سود25

قید شود.زیر،در جدول ١٠)جدول ١٠بخشی از ردیف(ایو ھمچنین خریدھای ھزینھ٢٠و١٩،١٨،١٢ھای ناخالص فروش ردیف
یر داراییمبلغ فروشھای غیرمنقولداراییمبلغ فروشضایعاتمبلغ فروش سایر خریدھا)(ایمبلغ خریدھای ھزینھمواد اولیھمبلغ فروشھاسا

... . .. در تاریخ ..../..../ ..
نه ھادارایی لکا ھا بدھیو حقوق ما

ابتدای دورهپایان دورهشرحابتدای دورهپایان دورهشرح
سرمایھثابت مشھوددارایی ھای

انباشتھ) زیان ( سود نامشھوددارایی ھای
ذخیره مزایای پایان خدمتھاسایر دارایی
تسھیالت مالی دریافتیھاپیش پرداخت

از جدول و کاالموجودی مواد  نقل  )١٠(

ذخیره مالیات
پرداختنی ھای تجاری و سایر 

پرداختنی ھا
ھاپیش دریافتھاو سایردریافتنیتجاریھایدریافتنی

موجودی نقد

لکانهجمعھاجمع دارایی ھا بدھیوحقوق ما



9از 7صفحه یاتیمالیندھاینظام اطالعات و فرآلیو تحلیدفتر طراح) ٩٨(بھمن ماه ١١٠١فرمشناسھیمشارکتگروه اول

مواد و کاالی: موجود١١جدول شماره ه 

جدول باید تکمیل شود)این ٩در سؤال » بلی«در صورت انتخاب گزینھ (دریافتیازایصادرات و ما به واردات،: فھرست١٢شماره جدول

صادرات
ما به ازای صادرات

واردات کاال*دریافت ارزی

دریافت 
ریالی

ف
ردی

ک
کد گمر

ص کننده
ترخی

شماره کوتاژ
اظھارنامھ کمرکی

صی
صا

شماره اخت
ص خارجی

شخا
ا

کد کاال

شرح کاال

ی درات ارزش کاالی صا

مبلغ ارزی

صد بھره 
در

ی ازنرخ 
مند

صفر مالیاتی

نوع ارز

شماره حساب
واریزیبانکی ارز 

ک
کد گمر

ص کننده
ترخی

شماره کوتاژ
اظھارنامھ کمرکی

صی
صا

شماره اخت
ص خارجی

شخا
ا

کد کاال

شرح کاال

ی ارزش کاالی واردات

مبلغ ارزی

نوع ارز

مبلغ ارزیمعادل ریالی

نوع ارز

معادل ریالی

1
2
3
4
5
6
7
8
9

جمع

شرح حسابردیف
سال جاری

موجودی سال قبل بھای تمام شده
ابتدای دوره در 

د/ تولید خری
طی دوره

فروش/ مصرف
طی دوره

بھای تمام شده
خالص موجودیذخیره کاھش ارزشدر پایان دوره

کاالی ساختھ شده١
کاالی در جریان ساخت٢
مواد اولیھ مستقیم٣
مواد کمکی و بستھ بندی۴
قطعات و لوازم یدکی۵
کاالی امانی نزد دیگران۶
ھاسایر موجودی٧
مواد و کاالی در راه٨

جمع



9از 8صفحه یاتیمالیندھاینظام اطالعات و فرآلیو تحلیدفتر طراح) ٩٨(بھمن ماه ١١٠١فرمشناسھیمشارکتگروه اول

داخلی و خارجی)(فروش: اطالعات١٣جدول شماره 

اخالصفروشفروشنوع :شودیمکسرن
فاتیتخفوفروشازبرگشت

فروشخالص
یجارلسا

فروشخالص
قبلسال

یداخل
صادرات)(یخارج

جمع

داخلی و خارجی)(: بھای تمام شده کاالی فروش رفته١٤جدول شماره 
خارجی)(مبلغداخلی)(مبلغشرحردیف

مواد مستقیم مصرفی١

دستمزد مستقیم٢

سربار ساخت٣

ھای تولیدجمع ھزینھ۴

ساخت اول دورهشود موجودی کاالی در جریاناضافھ می۵

شود موجودی کاالی در جریان ساخت پایان دورهکسر می۶

بھای تمام شده کاالی تولید شده٧

شود کاالی ساختھ شده/ موجودی کاالی اول دورهاضافھ می٨

شودکاالی خریداری شده طی دورهاضافھ می٩

ی فروشکاالی آماده١٠

کاالی پایان دورهشود موجودی کسر می١١

سایرشود میکسر) (اضافھ١٢

نقل بھ صورت سود و زیان)(بھای تمام شده کاالی فروش رفتھ١٣



9از 9صفحه یاتیمالیندھاینظام اطالعات و فرآلیو تحلیدفتر طراح) ٩٨(بھمن ماه ١١٠١فرمشناسھیمشارکتگروه اول

)شدهبھ ترتیب بیشترین درآمد شناسایی ()وخارجیداخلی(: درآمد ناخالص پیمانکاری/ ارائه خدمت١٥شمارهجدول

نام کارفرماردیف
نوع 

تابعیت 
کارفرما

ملی/ شناسھ ملی/شماره
باع خارجیکد ت ا دشماره اقتصادیفراگیر  نوع درآمدموضوع قراردا

مبلغ کار گواھی شده
ھا)صورت وضعیت(

طی سال مورد رسیدگی

درآمد شناسایی ناخالص دریافتی طی سال مورد رسیدگی
شده لحسابعلیپیش دریافت صورت ا

وضعیت
١

٢

٣

۴

۵

نقل از فھرست ضمیمھ)(جمع سایر قراردادھای داخلی

نقل از فھرست ضمیمھ)(جمع سایر قراردادھای خارجی

جمع درآمد ناخالص پیمانکاری داخلی

جمع درآمد ناخالص پیمانکاری خارجی

جمع کل

)خارجی٢()داخلی١(نوع درآمد:)خارجی٢()ایرانی١(کارفرما:نوع تابعیت 
از :توجھ دھا بیش  ً در صورتی کھ تعداد قراردا .A۴باشد، صورت ریز بر مبنای این جدول را در برگ فقره می١٠لطفا مایید ... برگضمیمھ ن . .. . . .. . . . . . . . . . تعداد صفحات پیوست: 

داخلی و خارجی)(بھای تمام شده کار انجام شده پیمانکاری/ خدمات:١٦شمارهجدول
خارجی)(مبلغداخلی)(مبلغشرحردیف

مواد و مصالح مصرفی١

حقوق و دستمزد٢

ھزینھ پیمانکاران دست دوم٣

کرایھ ماشین آالت۴

آالتاستھالک ماشین۵

ھاسایر ھزینھ۶

شده دورهجمع کل بھای تمام ٧
شود: بھای تمام شده کار در جریان اول دوره *اضافھ می٨

شود: بھای تمام شده کار در جریان پایان دوره *کسر می٩

نقل بھ صورت سود و زیان)(جمع کل بھای تمام شده پیمانکاری/ خدمات١٠
شود.حسابداری مربوطھ حسب مورد تکمیل استانداردھای*بر اساس 

باشد:مندرجات اظھارنامھ تسلیمی مورد تأیید اینجانب میصحت
)مسئول مشارکت(اظھارنامھه کنندمشخصات تھیھ 

نماینده مؤدیشماره ملینام و نام خانوادگی
قانونی

شماره مجوز/
وکالت نماینده قانونی*

تاریخ مجوز/
امضاءوکالت نماینده قانونی*

❍❍
را تکمیل نمایید.فوق جدولدرصورتی کھ نماینده قانونی ھستید، *

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

خانوادگی:نامنام:

شماره ملی:شماره شناسنامھ:نام پدر:

مشخصات حسابرس/ مؤسسه حسابرسی

خانوادگی/ نام مؤسسھ حسابرسی:نام و نامحسابرس/ مؤسسھ حسابرسی:شماره اقتصادی حقوقی❍حقیقی❍نوع شخص: 

شماره ملی/ شناسھ ملی:شماره شناسنامھ/ شماره ثبت:فقط شخص حقیقی):(نام پدر

ممق۲۷۲مشخصات حسابداران رسمی در اجرای مقررات موضوع ماده 

:نام مؤسسھ حسابرسی/ خانوادگینامنام و حسابرس/ مؤسسھ حسابرسی:شناسھ مؤدی (شماره اقتصادی) حقوقی❍حقیقی❍نوع شخص:

شماره ملی/ شناسھ ملی:شماره شناسنامھ/ شماره ثبت::(فقط شخص حقیقی)نام پدر 

:(بھ جز سازمان حسابرسی کشور)شماره عضویت در جامعھ تاریخ قرارداد:شماره قرارداد:
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