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حقوقی اظھارنامه مالیات بر درآمد اشخاص 
)ممق۱۱۰(موضوع ماده 

F٠٠١-١٠-١٠
١ویرایش 

عملکرد سال منتھی بھ :

شود:این قسمت توسط اداره امورمالیاتی تکمیل می

نوع نسخھ اظھارنامھ:ھ اظھارنامھ:نسخشماره اظھارنامھ:محل بارکد

:نوع شخص حقوقی**و نوع ماھیت شخص حقوقی*

شخص حقوقیهاي بانکی مربوط به فعالیت اطالعات حساب

نام شعبھ نام بانکشماره حسابردیف
بانکی

موجودی اول 
دوره

مانده حسابگردش حساب جمع بستانکارمع بدھکارج
١

اداره امور مالیاتیاداره کل امور مالیاتی*/کد فراگیر اتباع خارجیملیشناسھ 
(واحد مالیاتی)

شماره کالسھ پرونده

نام اداره کل امور مالیاتیکدنام اداره کل امور مالیاتیکدامور مالیاتینام اداره کلکدنام اداره کل امور مالیاتیکدنام اداره کل امور مالیاتیکدنام اداره کل امور مالیاتیکد
مازندران١٢کردستان٢٢خوزستان١۶اصفھان٢٠جنوب استان تھران (شھر ری)۴۶مرکز تھران٣۶
مرکزی۴۴کرمان١٨زنجان٢٩ایالم٢٧شمال استان تھران (شمیرانات)۵١غرب تھران٣۴
ھرمزگان٢٣کرمانشاه١۵سمنان٩٩بوشھر٨٨غرب استان تھران (شھریار)۵٢شمال تھران۴٠
ھمدان٢۴کھکیلویھ و بویراحمد٢٨سیستان و بلوچستان۶۶چھار محال بختیاری٢۵شرق استان تھران (بومھن)۵٣شرق تھران٣۵
یزد٧٧گلستان۶۴فارس١٧خراسان جنوبی٣١آذربایجان شرقی١٣جنوب تھران٣٢
* اداره کل امور مالیاتیگیالن۵۵قزوین۶٣خراسان رضوی١٩آذربایجان غربی١۴مؤدیان بزرگ تھران٣٩ لرستان٢۶قم۶٢خراسان شمالی٢١اردبیل۶١البرز۴٩

مشخصات شخص حقوقی
شماره اقتصادی:تجاری:نام :نام

خارجی❍ایرانی❍نوع تابعیت:کد فعالیت:شخص حقوقی**:نوع حقوقی*:نوع ماھیت شخص 
کشور:

کدشعبھ:تعداد شعب:شماره ثبت:محل ثبت:تاریخ ثبت:

تلفن ھمراه:نمابر:تلفن:

نوع 
نوع شخصیت حقوقیتنوع ماھینوع شخصیت حقوقینوع ماھیتنوع شخصیت حقوقیماھیت

شرکت❍

شرکت سھامی خاص❍
ب

مؤسسه/❍
صندوق

بمؤسسھ❍

شرکت خارجی❍
شرکت خارجی❍

خیریھ و عام المنفعھمؤسسھ❍

شعبھ شرکت خارجی❍مؤسسھ غیر تجارتی❍شرکت سھامی عام❍

نمایندگی شرکت خارجی❍مؤسسھ غیر تجارتی غیر انتفاعی❍شرکت با مسئولیت محدود❍

صندوق دولتی❍شرکت تضامنی❍

❍

نمایندگی
کشور خارجی/ 

هاي سازمان
المللیبین

❍
ھ/ کنسولگری/ دفتر حافظ  سفارتخان

منافع

دفتر/ نمایندگی سازمان ملل❍صندوق غیر دولتی❍شرکت مختلط غیر سھامی❍

شرکت مختلط سھامی❍

تشکل❍

المللیسازمان بین❍ھای تعاونی متعارفدیھاتحا❍

ایسازمان منطقھ❍)NGOسازمان غیر دولتی (❍شرکت نسبی❍

ی ھاشرکت❍
تعاونی

شرکت تعاونی متعارف❍
)CBOسازمان مبتنی بر جوامع محلی (❍

ایسازمان صنفی و حرفھ❍

شرکت تعاونی سھامی عام❍

شکل سیاسیت❍

❍
مربوط بھ انجمن ھا و ھیت ھای مذھبی

اقلیت ھای دینی مذکور در قانون اساسی 
جمھوری اسالمی ایران

شرکت تعاونی سھامی ❍
خاص

وزارتخانه/❍
مؤسسه دولتی

وزارتخانھ❍

شرکتھای ❍
دولتی

دولتی/ سازمانمؤسسھ❍شرکت سھامی دولتی❍

امی خاص شرکت سھ❍
دولتی

شرکت دولتی (بر اساس مصوبات قانونی)❍

قوفات❍ مو
عامموقوفھ❍
موقوفھ خاص❍

مؤسسه و نهاد❍
عمومی غیر دولتی

اصلی❍

❍
شرکت تابعھ شھرداری

از  متعلق بھ شھرداری)٪۵٠(سھام بیش 

اقامتگاه قانونی
نوع فعالیت

اصلی:کد فعالیت 

کد فعالیت فرعی:

تاریخنام تجاري:
آغاز فعالیت

دفتر قانونی مستقل
ندارد❍دارد❍

پستی:کدشھرستان:استان:
نشانی:

۰ ۰۹۰

١٣
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٢
٣
۴
۵

اطالعات اختصاصی-الفبخش
توضیحاتشرح و وضعیتردیف

نتخاب بلی❍نام داشتھ است؟تغییرشخص حقوقیآیا ١ نام قبلی:»بلی«با ا

نتخاب بلی❍آدرس داشتھ است؟تغییرشخص حقوقیآیا ٢ آدرس قبلی:»بلی«با ا

الزامی است٢٢با اجاری بودن محل فعالیت تکمیل جدول شماره اجاری❏شخصی ❏:وضعیت تمام/ برخی از مکان(ھای) فعالیت مورد استفاده٣

..شماره رسید: دارد❍شماره رسید تسلیم اظھارنامھ تغییرات سرمایھ (در دوره مربوطھ)٤ .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .

برای فعالیت خود دارای مجوز فعالیت از مراجع مربوط حقوقیشخص ایا٥
نتخاب بلی❍بوده است؟ لزامی١، تکمیل جدول شماره »بلی«با ا استا

نتخاب بلی❍بازارھای بورس پذیرفتھ شده است؟درشخص حقوقیآیا سھام ۶ استالزامی۴، تکمیل جدول شماره »بلی«با ا

الزامی است١-٣یجدول شماره ثبت کد رھگیری در، »بلی«با انتخاب بلی❍ونی ثبت شده می باشد؟دفاتر قانآیا شخص حقوقی دارای٧

نتخاب بلی❍؟آیا شخص حقوقی در سال مورد گزارش، استھالک زیان سنواتی داشتھ است٨ استالزامی٧، تکمیل جدول شماره »بلی«با ا

ممق٢٧٢ررات موضوع ماده توسط حسابداران رسمی در اجرای مققاونی آیا دفاتر ٩
نتخاب بلی❍شود؟مورد رسیدگی قرار گرفتھ شده/ می ، تکمیل مشخصات حسابداران رسمی»بلی«با ا

استالزامیبخش آخر 

مانھ فروشگاھی بودهیشخص حقوقآیا ١٠ نیزه فروش یا سا فاده از صندوق مکا یا از صندوقبلی❍؟استمکلف بھ است مکانیزه فروش یا سامانھ فروشگاھی در صورت مثبت بودن پاسخ آ
اید؟    فاده کرده  بلی❍خیر  ❍است

درآمد)مینرخ صفر/ھای معافدر دوره مالی مربوطھ دارای فعالیتشخص حقوقیآیا ١١ نتخاب بلی❍باشد؟(کسر از  الزامی است۶و ۵، تکمیل جداول شماره »بلی«با ا

یاتی ی معافیت و بخشودگی در دوره مالی مربوطھ داراشخص حقوقیآیا ١٢ لیات)میمال نتخاب بلی❍باشد؟ (کسر از ما استالزامی٩، ٨، تکمیل جداول »بلی«با ا

نتخاب بلی❍ق.م.م می باشد؟١٣٢معافیت ھای موضوع مادهدر دوره مالی مربوطھ دارای شخص حقوقیآیا ١٣ لزا٦جدول شماره ١٢الی ٢ردیف ھای ، تکمیل »بلی«با ا می حسب مورد ا
است

ما بھ ازای دریافتی داشتھ است؟در دورهشخص حقوقیآیا ١٤ درات و  قدام نموده ایدبلی❍مالی مربوطھ واردات، صا بلی❍خیر  ❍؟   آیا نسبت بھ رفع تعھدات ارزی خود ا
نتخاب  استالزامی٢١، تکمیل جدول شماره »بلی«با ا

نتخاب بلی❍گذاری خارجی داشتھ است؟در دوره مالی مربوطھ جذب سرمایھشخص حقوقیآیا ١٥ استالزامی٢٣، تکمیل جدول شماره »بلی«با ا

نتخاب بلی❍کمک ھای مالی پرداختی داشتھ است؟ھدر دوره مالی مربوطشخص حقوقیآیا ١٦ استالزامی١٠، تکمیل جدول شماره »بلی«با ا

/نذر/بریھ ولی جایزه دولتی/موقوفھدوره مالی مربوطھ درشخص حقوقیآیا ١٧
نتخاب بلی❍فقیھ/خمس/زکات/ھدیھ/کمک و وجوه نقدی و غیر نقدی، دریافت نموده است؟ استالزامی٢٤، تکمیل جدول شماره »بلی«با ا

لین سال فعالیتاو❏بدون اطالع❏اجرا❏عدم فعالیت ❏اعتراض❏قطعی❏تشخیص❏باشد؟ای میچھ مرحلھدرشخص حقوقیقبل خرین وضعیت پرونده مالیاتی سال آ١٨

سال جاری نسبت بھ درشخص حقوقیآیا درآمد ابرازی مشمول مالیات ١٩
بلی❍درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل افزایش داشتھ است؟

تکمیل موارد زیر الزامی است:٢٠و ١٩در ھر دو ردیف » بلی«در صورت انتخاب 
:(لایر)درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل 

:(لایر)د ابرازی مشمول مالیات سال جاری درآم

:(بھ درصد)نسبت افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات سال جاری بھ سال قبل 
بلی❍؟ستابدھی مالیاتی سال قبل خود را تسویھ نمودهیشخص حقوقآیا ٢٠

فعالیت هاي اقتصادي: اطالعات مجوزهاي 1شماره جدول 
مجوزانقضایتاریخ برداریتاریخ شروع بھرهمرجع صدوراریخ صدورتشماره مجوزنوع مجوز*ردیف

١
٢
٣
۴
۵

برداری، )پروانھ بھره۶کارگاه، ()کارت شناسایی ۵، (...)قرارداد استخراج و فروش معادن و۴)اعالمیھ تأسیس کارگاه/ کارخانھ، (٣)کارت بازرگانی، (٢)مجوز تاسیس کارگاه/ کارخانھ، (١: (*نوع مجوز
)مجوز ١١()گواھی فعالیت خدماتی،١٠)گواھی نوسازی، بازسازی و تکمیل واحدھای صنعتی و معدنی، (٩)مجوزھای فعالیت صادره از جانب سازمان بورس اوراق بھادار، (٨)گواھی دانش بنیان، (٧(

)سایر١٢(در پارک فناوری،تفعالی
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عضاي هیئت مدیره و مدیر عامل: اسامی ا2شماره جدول 
۵عضو ۴عضو ٣عضو ٢عضو ١عضو مدیر عامل شرح

نوع شخص*
نوع تابعیت**

نام و نام خانوادگی/
نام شخص حقوقی

/شماره ثبتشماره شناسنامھ/
شماره گذرنامھ اشخاص خارجی

تاریخ تولد/تاریخ ثبت
محل صدور/ثبت

نام پدر
شماره ملی/شناسھ ملی/

کد فراگیر
شماره اقتصادی

مدیر عامل *سمت**
***نوع مسئولیت*
تعداد سھام
درصد سھام

عضویت از تاریخ
عضویت تا تاریخ

تغیرات آگھی

روزنامھ رسمی کشور
(اعضاء ھیات مدیره)

پستیکد
/نشانی محل سکونت

اقامتگاه قانونی
عضو ھیات مدیره)۴(،نایب رئیس ھیات مدیره)٣، (رئیس ھیات مدیره)٢(،مدیر عامل)١***سمت: (خارجی)٢)ایرانی، (١**نوع تابعیت: (حقوقی)٢، (حقیقی)١*نوع شخص: (

غیر موظف)٢(،موظف)١: (***نوع مسئولیت*
الکترونیکی)-ماشینی (مکانیزهدفاتر❍دستیدفاتر❍اطالعات دفاتر قانونی مؤدي:3شمارهجدول

دستیدفاتر1-3جدول شماره 

الکترونیکی)-دفاتر ماشینی (مکانیزه2-3جدول شماره 

)باید تکمیل شوداین جدول،٦سؤال در » بلی«(در صورت انتخاب گزینھ : جزییات پذیرش بورس سهام4شمارهجدول

)فرا بورس خارجی۴س خارجی، ()بازار بور٣)فرا بورس داخلی، (٢)بازار بورس داخلی، (١پذیرفتھ شده در (*وضعیت پذیرش بورس سھام: 
)خیر٢)بلی (١(:ارائھ گواھی بورس***)سایر ۶)فلزات، (۵)نفت و محصوالت پتروشیمی، (۴)ارز، (٣)کاال، (٢)سھام، (١(**نوع بازار بورس:

نوع دفترردیف
صدور مرجع

ثبت شرکتھا/ 
سایر

شماره 
ثبت 
دفتر

تاریخ 
ثبت

محل 
ثبت

تعداد 
کد رھگیریمورد استفاده دفترجلد

١
❍شعبه❍دفتر مرکزي،❍سایر❍کل ❍روزنامھ 

❍شعبه❍دفتر مرکزي،❍سایر❍کل ❍روزنامھ ٢

❍شعبه❍دفتر مرکزي،❍سایر❍کل ❍روزنامھ ٣

نام شرکت تولید کننده نرم نام نرم افزار حسابداریردیف
مورد استفاده دفترتاریخ نصباتینوع بانک اطالعافزار

❍شعبه❍دفتر مرکزي،١

ردیف
وضعیت 
پذیرش

بورس سھام*

نوع 
بورس**

ارائھ گواھی 
بورس***

آزاد در بورس سھامورسگواھی پذیرش در بورس/ فراببورس خارجی تاریخ خروجسھام شناور 
از بورس/ 
فرابورس درصدتعدادتاریخشمارهنامکشور

١

٢

٣

۴

۵

شماره
تاریخ
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محاسبه مالیات-بخش ب
مبلغشرحردیف

)١٢(نقل از جدول (زیان ) ویژه/ سود ١

واتی(زیان)سن/ تعدیالت سود ٢

٣

شود بھ (از) سود (زیان) ویژهاضافھ /کسر می
مبلغشرح موضوعردیف

)۶(نقل از جدول / نرخ صفر درآمدھای معاف کسر می شود ٤

)١٢(نقل از جدول اتفاقیدرآمدھای کسر می شود خالص ٥

)١٠ول ھای مالی پرداختی ( نقل از جدشود: مازاد کمکاضافھ می٦

جمع تعدیالت=٧±٦+٥-٤-٣±٧٢

ھای غیر معاف سال جاریزیان ناشی از فعالیت٨

درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیالت٩

)٧استھالک زیان انباشتھ از سنوات قبل (مورد تأیید سازمان) (نقل از جدول ١٠

ق م م١٦٥خسارت وارده در اجرای مفاد ماده ١١

د مشمول مالیات ناخالصدرآم١٢

سھم اتاق بازرگانی١٣

ابرازیدرآمد مشمول مالیات خالص ١٤

ّقھ١٥ ق.م.م١٠٥بھ نرخ ماده مالیات متعل

)٨ھای مالیاتی (نقل از جدول بخشودگی١٦

ّقھ (موضوع تبصره ١٧ م)مق١٠۵ماده ٧تخفیف در نرخ مالیات متعل

ق.م.م١٠٥رخ ماده بھ نپرداختمالیات قابل ١٨

درآمد مشمول مالیات اتفاقی١٩

ق.م.م١٣١درآمد اتفاقی بھ نرخ ماده مالیات ٢٠

ھای انجام شده پرداخت٢١

مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظھارنامه

این جدول باید تکمیل شود)،١١ل در سؤا» بلی«انتخاب گزینھ (در صورت :درآمدهایی که مالیات آنها قبالً به صورت مقطوع پرداخت شده است5شمارهجدول 

ان) درآمدھای مقطوعدرآمدھای مقطوعنوع درآمد مقطوع*ردیف پرداختمالیات پرداخت شدهسود (زی شمارهشماره رسید 
رسید تسلیم اظھارنامھ

١

٢

٣

۴

۵

جمع

قانون ٧٧درآمد حاصل از بساز بفروشی (ماده )٣()، ممق٧٨و ۵٩)انتقال حق واگذاری محل (مواد٢م)،  (مق٧٨و ۵٩)نقل و انتقال امالک(مواد ١(درآمد حاصل از*نوع درآمد مقطوع: 
)نقل و انتقال سھام و ۵م)،(مق١٠۵ماده ۴یر (تبصره ھای سرمایھ پذالشرکھ دریافتی از شرکتدرآمد حاصل از سود سھام یا سھم)۴)، (ممق٣١/٠۴/١٣٩۴قبل از اصالحیھ مورخ 

)نقل و انتقال سھام و حق تقدم سھام ٧م)، (مق١۴٣ماده ٢) اندوختھ صرف سھام (تبصره ۶م) (مق١۴٣ماده ١ھا (تبصره در سایر شرکتشرکاءالشرکھ الشرکھ و حق تقدم سھام و سھمسھم
) سایر٩(م، مق١٠٧ھای خارجی ناشی از ماده شعب یا نمایندگیازتی )دریاف٨(،)مممکرر ق١۴٣شرکتھا (ماده 
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جدول باید تکمیل شود)این ،١١در سؤال » بلی«(در صورت انتخاب گزینھ (کسر از درآمدها) /نرخ صفر مالیات : درآمدهاي معاف6شمارهجدول

ھای مستقیم درآمد ھزینھجمع کل درآمددرآمد حاصلردیف
ر مالیات/نرخ صفمعاف

ھای سھم از ھزینھ
مشترک

درآمد )زیان(سود
/نرخ صفر مالیاتمعاف

)ممق٨١ھای کشاورزی و دامپروری (ماده فعالیت١
)ممق١٣٢معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحد ھای تولیدی یا معدنی( ماده تولیدی وھایفعالیت٢
)ممق١٣٢تل ھا و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیر دولتی ( ماده درآمد ھای خدماتی بیمارستان ھا، ھ٣

کھ دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند. یافزایش پنجاه درصدی نیروی کار شاغل واحد ھای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز۴
)ممق١٣٢(بند ب ماده 

مالیات بھ نرخ صفر برای واحد ھای اقتصادی واقع در شھرک ھای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادیافزایش دوره برخورداری محاسبھ ۵
)ممق١٣٢( بند پ ماده 

)ممق١٣٢) بند (ث) ماده ١(ردیف(در مناطق کمتر توسعھ یافتھسرمایھ گذاری افزایش زمان برخورداری محاسبھ مالیات بھ نرخ صفر برای ۶
)ممق١٣٢) بند (ث) ماده ٢مناطق (ردیف (در سایرسرمایھ گذاری براین برخورداری محاسبھ مالیات بھ نرخ صفرافزایش زما٧
)ممق١٣٢ماده (ث) بند )٢ردیف (درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیر دولتی ( ذیل٨
)ممق١٣٢ماده (ث) ) بند٢ردیف (مجدد ( ذیل سرمایھ گذاری مشوق ٩

)ممق١٣٢خارجی (بند (ح) ماده سرمایھ گذاری افزایش درصد مشوق مشارکت ١٠

ایراندرھای خارجی با استفاده از ظرفیت واحدھای تولیدی داخلیمحصوالت تولیدی شرکتاز%٢٠صادرات حداقل ١١
)ممق١٣٢(صدر بند خ ماده 

م زائر بھ اارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط از محل جذب گردشگر خارجی یا اعزدرآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی د١٢
)ممق١٣٢عربستان ، عراق و سوریھ (بند (ز) ماده 

)٢٧/١١/١٣٨٠م مصوب مق١٣٨ماده ٣(تبصره کیلومتری تھران و حوزه استحفاظی شھرھای بزرگ١٢٠کارخانھ ھای واقع در شعاع ١٣
)ممق١٣٩ماده بند ل (ھای انتشاراتی و مطبوعاتی ،و قرآنی(دارای مجوز از وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی) فرھنگی و ھنری ناشی از فعالیتدرآمد ١۴
م)مق١۴١( صدر ماده با اعمال سود(زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالھای غیر نفتی ١۵
)ممق١۴١( صدر ماده با اعمال سود(زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادراتدرآمد حاصل از صادرات محصوالت کشاورزی١۶
)ممق١۴١( قسمت اخیر ماده با اعمال سود(زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادراتدرآمد حاصل از صادرات مواد خام ١٧

راز صادرات کاالھای مختلف کھ بھ صورت عبوری(ترانزیت) بھ ایران وارد و بدون تغییر در ماھیت یا با انجام کاری بدرآمد حاصل ١٨
)ممق١۴١(تبصره یک ماده با اعمال سود(زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادراتروی آن صادر می شوند  

)ممق١۴٢ھای فرش دستباف و صنایع دستی (ماده کارگاه١٩
ممق١۴۵تبصره ماده ۴تا ١موضوع بندھای  سسات اعتباری غیربانکی مجاز ؤموھاجوایز بانکود سپرده وس٢٠
)ممق١۴۵ماده ۵بند اوراق مشارکت (ود و جوایز متعلق بھ س٢١
مناطق آزاد تجاری)قانون چگونگی اداره ١٣عالیت ھای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ( ماده ف٢٢
)ممق١٣۴دارس و مراکز آموزشی غیر انتفاعی (ماده م٢٣
)ممقمکرر ١۴٣ماده ١گذاری(تبصره ھای سرمایھندوقص٢٤
م)مق١۴۴حق اختراع یا حق اکتشاف برای مخترعین و مکتشفان (ماده ٢٥
)ممق١٣٣(ماده … ھای تعاونی روستایی، عشایری و شرکتی وفعالیت ھای صندوق حمایت از توسعھ بخش کشاورز٢٦
ممق٢ماده ۴معافیت موضوع بند ٢٧
ھای دانش بنیان)قانون حمایت از شرکت٣ھای دانش بنیان(بخش الف ماده شرکت٢٨

قع ٢٩ ھای دانش بنیان)قانون حمایت از شرکت٩(مادهی فناوریو شھرک ھافناوری علم و ھای در پارکواحدھای پژوھشی و فناوری و مھندسی وا

قانون توسعھ ابزارھای مالی)١١(ماده درآمدھای نھادھای واسط٣٠
)ممق١۶٨ھای مالیاتی(موضوع ماده ھای حاصل از توافقنامھعالیتف٣١
)ممقمکرر ١٣٨ولیدی در قالب عقود مشارکتی (ماده عافیت تامین مالی پروژه یا طرح و سرمایھ در گردش بنگاه ھای تم٣٢
م)مق١٣٩دایا، درآمدھا و دریافتی نقدی و غیرنقدی (ماده ھ٣٣
م)مق١٣٩ماده ١ھای غیرانتفاعی (تبصره رآمدھای حاصل از فعالیتد٣٤

٣٥
نین  نین برنامه پنجساله پنجم و ششم توسعه جمهوري اسالمی ایران و قانون بودجه و سایر قوا یاتی قوا ل مربوط سایر معافیت هاي مقرر در احکام ما

با ذکر مصادیق. (درصورت تعدد مصادیق این ردیف قابل تکرار است.)حسب مورد 
ھای معاف سایر فعالیت٣٦
) ٥مالیات مقطوع (از جدول شماره ھای مشمول فعالیت٣٧

از مالیات/نرخ صفرھای معافجمع کل فعالیت
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جدول باید تکمیل شود)این ،٨ل در سؤا» بلی«(در صورت انتخاب گزینھ : استهالك زیان سنواتی7شمارهجدول
مبلغشرحردیف

زیان سنوات قبل طبق دفاتر1

د سازمان امور مالیاتیمانده زیان سنوات قبل مورد تأیی2

)ممق١۴٨ماده ١٢میزان استھالک زیان سنواتی (بند 3

مانده زیان سنواتی طبق دفاتر

مانده زیان سنواتی مورد تأیید سازمان امور مالیاتی

)جدول باید تکمیل شوداین ،١٢ل در سؤا» بلی«(در صورت انتخاب گزینھ کسر از مالیات)(یمالیاتي هابخشودگیوها معافیت:8شمارهجدول
ّقھمالیات سود مشمول مالیات*مورد بخشودگیردیف میزان بخشودگی**نرخ مورد بخشودگیمتعل

1

2

3

جمع

*مورد بخشودگی:
)ممق۵١٠ماده ۶(تبصره ابرازیتا سقف درآمد مشمول مالیات ھای تعاونی)شرکت١(
)٢٧/١١/١٣٨٠م مصوب مق١٣٨و بازسازی واحدھای صنعتی و معدنی (ماده توسعھ، نوسازی )٢(
معافیت موضوع درآمد ابرازی کلیھ تاسیسات ایرانگردی وجھانگردی برای پروانھ ھای بھره برداری کھ قبل از اجرای این )٣(

م)مق١٣٢ماده » ر«قانون اخذ گردیده است( بند 
ممق١٣٢ماده » خ«رجی برای تولید محصوالت با نشان معتبرموضوع قسمت اخیر بند تخفیف در نرخ مالیاتی شرکتھای خا)۴(
ممق١٣٢بخشودگی مالیاتی ھزینھ ھای تحقیقاتی و پژوھشی موضوع بند (س) ماده )٥(
سھام شناور آزاد%٢٠کمتر از -م) مق١۴٣کاالھای فروش رفتھ در بازار بورس کاال ( ماده )٦(
کمتر از -م)مق١۴٣ھا برای معاملھ در بازارھای بورس داخلی یا خارجی پذیرفتھ شده است (ماده ھایی کھ سھام آنشرکت)٧(

سھام شناور آزاد%٢٠

ھا برای معاملھ خارج از بازارھای بورس داخلی یا خارجی پذیرفتھ شده است مورد تایید ھایی کھ سھام آنشرکت)٨(
سھام شناور آزاد%٢٠کمتر از -م)مق١۴٣سازمان (ماده 

سھام شناور آزادو بیشتر %٢٠-م) مق١۴٣کاالھای فروش رفتھ در بازار بورس کاال ( ماده )٩(
-م)مق١۴٣ھا برای معاملھ در بازارھای بورس داخلی یا خارجی پذیرفتھ شده است (ماده ھایی کھ سھام آنشرکت)١٠(

سھام شناور آزادو بیشتر%٢٠
ھا برای معاملھ خارج از بازارھای بورس داخلی یا خارجی پذیرفتھ شده است مورد تایید ھایی کھ سھام آنشرکت)١١(

سھام شناور آزادو بیشتر %٢٠-م)مق١۴٣سازمان (ماده 
م)مق١٨٠مالیات پرداختی در سایر کشورھا مربوط بھ درآمدھای خارج از کشور (تبصره ماده )٢١(
م)مق١۶٨ھای مالیاتی(موضوع ماده ھای حاصل از توافقنامھفعالیت) ١٣(
ھاسایر بخشودگی)٤١(

.شودنقل٩باشد، باید اطالعات از جدول شماره)٢٧/١١/١٣٨٠مصوب ممق١٣٨)توسعھ، نوسازی و بازسازی واحدھای صنعتی و معدنی (ماده ٢در صورتی کھ مورد بخشودگی (توجھ:
شودگی:**نرخ مورد بخ

باشد؛) ٥ورد بخشودگی (اگر م٪١٠) باشد؛١اگر مورد بخشودگی (٢۵٪
رخ بر اساس قانون مربوطھ درج شودبرای سایر موارد ن) باشد٤) و (٣اگر مورد بخشودگی (٪۵٠

.اعمال می شوند٠٣/٠٣/١٣٩٦مورخ٣٥/٩٦/٢٠٠نرخ ھای مورد بخشودگی با رعایت مفاد بخشنامھ شماره نکته: 
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جدول باید تکمیل شود)این،١٢سؤال در » بلی«(در صورت انتخاب گزینھ )27/11/1380مصوب ممق138اي صنعتی و معدنی (ماده توسعه، نوسازي و بازسازي واحده:9شمارهدولج

.ممق105مالیات متعلّق موضوع ماده %50بخشودگی شودگی =نرخ مبلغ بخ

جدول باید تکمیل شود)این ،١٦در سؤال» بلی«(در صورت انتخاب گزینھ هاي مالی پرداختیثبت کمک:10شمارهجدول

) غیر نقدي2) نقدي (1(نحوه کمک ** ) سایر3بودجه (قانون هاي پذیرفته شده در هاي پرداختی بر اساس حساب) کمک2(ممق172هاي پرداختی بر اساس ماده ) کمک1(هاي پرداختی نوع کمک* 

شماره گواھی توسعھردیف
سھم از مخارج توسعھ از ھای مصرفی طرح توسعهھزینهسود ابرازی

تسود مشمول مالیا
مالیات متعلّق موضوع

مبلغ بخشودگیممق١٠۵ماده  سود حاصل از منابع 
و مقطوعدرآمدی معاف

بع  سود حاصل از منا
مازاد ھزینھ انتقالی از ھزینھ سال جاریجمع سوددرآمدی مشمول مالیات

جمع ھزینھسنوات قبل

١

٢

٣

جمع

درصد قابل قبولمبلغتاریخ پرداختنحوه کمک **نوع کمک*دریافت کننده کمکمشخصات شرحردیف
درآمد مشمول مالیاتاز 

ھای مالی پرداختیکمک
پذیرفتھ شده توسط سازمان

ھای مالی پرداختیمازاد کمک
پذیرفتھ نشده توسط سازمان شماره حسابنام

١

٢

٣

جمع
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صورت وضعیت مالی:11شمارهجدول
تاریخ.../..../....در

ابتدای دوره پایان دوره شرح ابتدای دوره پایان دوره شرح

حقوق مالکانه و بدھی ھا دارایی ھا
مالکانھوق حق جاریغیرھای دارایی

سرمایھ (ارزش دفتری)ثابت مشھوددارایی ھای
افزایش سرمایھ در جریان سرمایھ گذاری در امالک

صرف سھام نامشھوددارایی ھای
صرف سھام خزانھ بلند مدتھایگذاریسرمایھ

اندوختھ قانونی لند مدت ھاندوختھسایر ادریافتنی ھای ب
و سایر سودھای مازاد تجدید ارزیابی 

تحقق نیافتھ سایر دارایی ھا
)١٣(نقل از جدول سود(زیان)انباشتھ

سھام خزانھ
دارایی ھای غیرجاریجمع

حقوق مالکانھجمع 
بدھی ھا بدھی ھای غیرجاریدارایی ھای جاری

پرداختنی ھای بلند مدت ھاپرداختپیش

بلند مدتتسھیالت مالی  )١٤(نقل از جدول مواد و کاالموجودی
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

ھای جاریبدھی جمع بدھی ھای غیر جاری
ھای کوتاه مدتگذاریسرمایھ

موجودی نقد
بدھی ھای جاری

پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھاھای غیر جاری نگھداری شده برای فروشدارایی 
مالیات پرداختنی

سود سھام پرداختنی

جاری شرکاء/ سھامداران

تسھیالت مالی
ذخایر

پیش دریافت ھا
بدھی ھای مرتبط با دارایی ھای غیر 

روشجاری نگھداری شده برای ف
جاری شرکاء/ سھامداران

ای جاریجمع بدھی ھدارایی ھای جاریجمع
جمع بدھی ھا

ھا و بدھیمالکانھجمع حقوق  ھاداراییجمع

ھاداراییمبلغ خرید طی دوره سایر ثابت مشھودمبلغ خرید طی دوره دارایی ھای

:قید شودروبروھا در جدولیمشھود و سایر دارایی ھای ثابت یمبلغ خرید طی دوره دارا
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صورت سود و زیان:12شمارهجدول
.....برای سال منتھی به  . .. /..../....

مانده سال قبلمانده سال جاریشرحردیف

)١٨و١٦(نقل از جدول شماره درآمدھای عملیاتی1

)١٩و١٧از جدول قل ن(بھای تمام شده درآمدھای عملیاتی:شودکسر می2

سود (زیان) ناخالص3

حقوق، دستمزد و مزایاھزینھ 4

ھزینھ حق حضور در جلسات ھیأت مدیره5

مشاورهھزینھ 6

ھزینھ اجاره محل غیر از کارخانھ7

سایر ھزینھ ھای فروش، اداری و عمومی8

ھای فروش، اداری و عمومیجمع ھزینھ9

ش دریافتنی ھاھزینھ کاھش ارز10

فروش ضایعاتناشی از سود11

ھای ارزی ھا و بدھیناشی از تسعیر داراییسود12

عملیاتیی سایر درآمدھا13

ناشی از فروش ضایعاتزیان14

ھای ارزیھا و بدھیناشی از تسعیر داراییزیان15

عملیاتیھایھزینھسایر16

سود (زیان) عملیاتی17

غیر منقولدارایی ھایناشی از فروش ن)سود (زیا18

ھاناشی از فروش سایر داراییسود (زیان)19

سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیھ20

سود (زیان) حاصل از فروش سرمایھ گذاری21

ھای ارزی غیرمرتبط با عملیات اصلیھا و بدھیناشی از تسعیر داراییسود (زیان)22

الشرکھسود سھام/ سھم23

سود حاصل از اوراق مشارکت 24

ھای سرمایھ گذاریسپردهسود 25

درآمد اجاره26

جدول محاسبھ مالیات)٥( نقل بھ ردیف خالص درآمدھای اتفاقی27

)١٠(نقل از جدول شماره ھای مالی پرداختیکمک28

ھای غیر عملیاتیسایر درآمدھا و ھزینھ29

ھای غیر عملیاتیو ھزینھخالص سایر درآمدھا30

ھای مالیھزینھ31

(زیان ) ویژه/ سود 32

ھزینھ مالیات بر درآمد سال جاری33

قبلھایھزینھ مالیات بر درآمد سال34

از کسر مالیاتبعد(زیان) سود35

در جدول ذیل قید شود.،١٢)جدول ١٦و ھمچنین خریدھای ھزینھ ای(بخشی از ردیف٢٠و١٤،١٨،١٩ناخالص فروش ردیف ھای 

مبلغ خریدھای ھزینھ ای (سایر مبلغ فروش  مواد اولیھمبلغ فروش سایر دارایی ھامبلغ فروش دارایی ھای غیرمنقولمبلغ فروش  ضایعات
خریدھا)
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: گردش حساب سود (زیان) انباشته13شمارهجدول
. .. .. .. . /. .. ./. .. براي سال منتهی به .

سال قبلسال جاریشرحردیف

)12جدول شماره از کسر مالیات(نقل از بعدسود (زیان) 1
سود (زیان) انباشتھ ابتدای سال2

اصالح اشتباھات3

تغییر در رویھ ھای حسابداری4

تعدیل شده-انباشتھ ابتدای سال سود (زیان)5

ھااز اندوختھانتقال6

صیصقابل تخسود7

سودتخصیص
سود سھام مصوب8

قانونیاندوختھ9

افزایش سرمایھ10

افزایش سرمایھ در جریان11

ھااندوختھسایر12

خرید سھام خزانھ13

فروش سھام خزانھ14

حاصل از فروش سھام خزانھسود (زیان)15

ھیئت مدیرهپاداش16

سایر17

صیص سودتخجمع18

(نقل بھ ترازنامھ)سود (زیان) انباشتھ در پایان سال19

: موجودي مواد و کاال14شمارهجدول

بر اساس قیمت تمام شده: بھای فروش رفتھ/ مصرف طی دوره*
الشرکھ)(بھ ترتیب بیشترین تعداد سھام/ میزان سھم: سرمایه15شمارهجدول

نوعردیف
شخص*

نوع
تابعیت**

نام خانوادگی/نام و
نام شخص حقوقی

/شماره ملی/ شناسھ ملی
کد فراگیر

نوع
/سھامدرصدتعداد سھام***مالکیت

الشرکھسھم
مبلغ کل

الشرکھسھام / سھم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
درصد۵جمع سایر سھامداران/ شرکاء دارنده بیش از 11
الشرکھ)صد سھام/ سھمدر۵کمتر یا مساوی سایرین (جمع دارندگان12

جمع ( نقل بھ ترازنامھ)

) شرکت خارجی۵()شھرداری۴)نھادھای عمومی، (٣)دولتی، (٢، (خصوصی)١(*نوع مالکیت: **)خارجی؛ ٢)ایرانی، (١**نوع تابعیت: ()حقوقی٢)حقیقی، (١(*نوع شخص: 
ً در وجهت طفا از صورتی : ل یش  د سهامداران ب فر می10که تعدا ین جدول باشن بر مبناي ا . برگنمایید.پیوست A4در برگ را د، صورت ریز  . . . . . . تعداد صفحات پیوست: 

شرح حسابردیف
سال جاری

موجودی سال 
قبل بھای تمام شده

در ابتدای دوره
خرید/ تولید

طی دوره
بھای فروش رفتھ/ 

بھای تمام شدهتعدیالت*مصرف طی دوره
هدر پایان دور

ذخیره کاھش 
خالص موجودیارزش

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
در راهمواد و کاالی٨

جمع
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: اطالعات فروش (داخلی و خارجی)16جدول شماره 

اخالصنوع فروش :کسر می شودفروش ن
برگشت از فروش و تخفیفات

خالص فروش
سا ل جاری

خالص فروش
سال قبل

داخلی
خارجی (صادرات)

جمع

: بهاي تمام شده کاالي فروش رفته (داخلی و خارجی )17جدول شماره 

(بھ ترتیب بیشترین درآمد شناسایی شده)درآمد ناخالص پیمانکاري/ ارائه خدمت(داخلی وخارجی): 18شمارهجدول

نوعردیف
نوعنام کارفرماشخص

تابعیت

ملی/ شناسھ شماره
لی/م

کد فراگیر
دشماره اقتصادی نوع درآمدموضوع قراردا

مبلغ کار گواھی شده
ھا)(صورت وضعیت

طی سال مورد رسیدگی

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

١

٢
٣

۴

۵

جمع سایر قراردادھای داخلی(نقل از فھرست ضمیمھ)
جمع سایر قراردادھای خارجی (نقل از فھرست ضمیمھ)

جمع درآمد ناخالص پیمانکاری داخلی

جمع درآمد ناخالص پیمانکاری خارجی

جمع کل
)خارجی٢(،)داخلی١نوع درآمد: ()خارجی٢(،)ایرانی١تابعیت: (نوع )حقوقی٢)حقیقی، (١نوع شخص: (

ً در صورتی کھ تعداد قراردادھا بیش از :توجھ ...... برگتعداد صفحات پیوست: ضمیمھ نمایید.A۴باشد، صورت ریز بر مبنای این جدول را در برگ فقره می١٠لطفا

اري/ خدمات(داخلی و خارجی )بهاي تمام شده کار انجام شده پیمانک: 19شمارهجدول
جمعمبلغ(خارجی)مبلغ(داخلی)شرحردیف

مواد و مصالح مصرفی١

حقوق و دستمزد٢

ھزینھ پیمانکاران دست دوم٣

کرایھ ماشین آالت۴

آالتاستھالک ماشین۵

ھاسایر ھزینھ۶

جمع کل بھای تمام شده دوره٧

بھای تمام شده کار در جریان اول دوره *شود: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/ خدمات ١٠
*بر اساس استاندارد ھای حسابداری مربوطھ حسب مورد تکمیل شود.

انتعداد کارکن:20شمارهجدول
پایان سالکاھشافزایشابتدای سالشرحردیف

تعداد کارکنان تولیدی و خدماتی١

تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش٢

جمع کل٣

جمع)(خارجیمبلغ)(داخلیمبلغشرحردیف

مواد مستقیم مصرفی١

دستمزد مستقیم٢

سربار ساخت٣

ھای تولیدجمع ھزینھ۴

شود موجودی کاالی در جریان ساخت اول دورهاضافھ 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 دوره اضافھ می٩

فروشآمادهٔ کاالی ١٠

ورهشود موجودی کاالی پایان دکسر می١١

شود سایراضافھ (کسر) می١٢

(نقل بھ صورت سود و زیان)بھای تمام شده کاالی فروش رفتھ ١٣
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)ودجدول باید تکمیل شاین ،١٤ل در سؤا» بلی«(در صورت انتخاب گزینھ دریافتیازايصادرات و ما به واردات،: فهرست21شماره جدول

صادرات
ما به ازای صادرات

دریافت ریالیواردات کاال*دریافت ارزی

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 یارزش کاالی صا
مبلغ ارز

درصد بھره مندی 
از نرخ صفر 

لیاتی ما

نوع ارز

ب
سا

شماره ح
بانکی ار

یز 
واریز

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

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

جمع١٠
*در صورت داشتن واردات و عدم وجود صادرات فقط قسمت واردات تکمیل شود.

)جدول باید تکمیل شوداین،٣سؤال در » اجاری«(در صورت انتخاب گزینھ ت مالک/ مالکیناطالعا: 22شماره جدول

محل)حق واگذاری۴)عرصھ و اعیان؛ (٣)عیان؛ (٢)عرصھ؛ (١(***نوع ملک:)رایگان۴(؛)رھن و اجاره٣اره؛ ()اج٢)رھن کامل؛ (١(**نوع قرارداد:) خارجی٣()حقوقی٢)حقیقی؛ (١(نوع شخص:*
)سایر۴)اداری؛ (٣)تجاری؛ (٢)مسکونی؛ (١(****مورد استفاده:

)ل شودباید تکمیاین جدول،١٥سؤال در » بلی«در صورت انتخاب گزینھ (گذاري خارجیاطالعات سرمایه:32شمارهجدول

نوعردیف
تاریختابعیتگذار خارجینام سرمایھشخص*

گذاری در ایرانسرمایھ
موضوع

مدتدرصد مشارکت**گذارینحوه سرمایھنوع ارزمبلغ سرمایھ واردهسرمایھ وارده
***روش سرمایھ گذاریسرمایھ گذاری در ایران

ف
ردی

نوع
خانوادگی/نامنامشخص*

نام شخص حقوقی
شماره ملی/
شناسھ ملی

شناسھ مؤدی 
قراردادمدت گیریشماره رهقراردادتاریخ قراردادشماره (شماره اقتصادی)

(ماه)
نوع
نوعپستیشماره **قرارداد 

ملک***
مساحت

****مورد استفاده(متر مربع)

١
نشانی:

٢
نشانی:

٣
نشانی:

۴
نشانی:

۵
نشانی:
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١

٢

٣

جمع

)سایر۵؛ (Buy Back)۴؛ (BOT)٣)مشارکت مدنی؛ (٢)مستقیم؛ (١(گذاری: **روش سرمایھ*)غیر نقدی٢)نقدی؛ (١(گذاری: *نحوه سرمایھ*)حقوقی٢)حقیقی، (١شخص: (*نوع 

جدول باید تکمیل شود)این ،١٧در سؤال » بلی«صورت انتخاب گزینھ (دردریافتیجایزه دولتی/موقوفه/نذر/بریه ولی فقیه/خمس/زکات/هدیه/کمک و وجوه نقدي و غیر نقدي: ثبت 24شمارهجدول

) غیر نقدي2) نقدي (1(نحوه کمک * 

باشد:صحت مندرجات اظهارنامه تسلیمی مورد تأیید اینجانب می
مجاز)اظھارنامھ (دارنده امضایکننده مشخصات تھیھ 

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

خانوادگی:نامنام:شناسھ مؤدی (شماره اقتصادی) نماینده قانونی:

شماره ملی:شماره شناسنامھ:نام پدر:

مھر و امضاءسمت:

حسابرس مؤدي،ور مالیاطالعات مدیر ام
مشخصات مدیر امور مالی مؤدی

:خانوادگینام:نام
شماره ملی:شماره شناسنامھ:نام پدر:

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

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

ممق۲۷۲حسابداران رسمی در اجرای مقررات موضوع ماده مشخصات 

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

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

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

ارزش بھ لایردریافتتاریخ نحوه کمک *نام پرداخت کنندهشرحردیف

١
٢

جمع


