
 13از  1صفحه  ( دفتر خدمات مؤدیان 79)دی ماه  111۴شناسه فرم  اشخاص حقوقی
 

 

 حقوقی اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص 
 (م م ق ۱۱۱)موضوع ماده 

F11-11-111  6ویرایش 

 
 

  عملکرد سال منتهی به :                                    

 شود: این قسمت توسط اداره امورمالیاتی تکمیل می

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

 

 

 

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

 

 

 شخص حقوقیهای بانکی مربوط به فعالیت  اطالعات حساب

 نام بانک شماره حساب ردیف
نام شعبه 

 بانکی

موجودی اول 

 دوره

 گردش حساب
 مانده حساب

 جمع بستانکار جمع بدهکار

1        

2        

3        

 /کد فراگیر اتباع خارجیملیشناسه 
 اداره کل امور مالیاتی*

 اداره امور مالیاتی
 )واحد مالیاتی(

 

 شماره کالسه پرونده

 مالیاتینام اداره کل امور  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

 

 نام اداره کل امور مالیاتی کد

 مازندران 1۰ کردستان ۰۰ خوزستان 1۳ اصفهان ۰1 جنوب استان تهران )شهر ری( ۴۳ مرکز تهران ۶۳

 مرکزی ۴۴ کرمان 1۱ زنجان ۰7 ایالم ۰9 شمال استان تهران )شمیرانات( ۱1 غرب تهران ۶۴

 هرمزگان ۰۶ کرمانشاه 1۱ سمنان 77 بوشهر ۱۱ غرب استان تهران )شهریار( ۱۰ شمال تهران ۴1

 همدان ۰۴ کهکیلویه و بویراحمد ۰۱ سیستان و بلوچستان ۳۳ چهار محال بختیاری ۰۱ شرق استان تهران )بومهن( ۱۶ شرق تهران ۶۱

 یزد 99 گلستان ۳۴ فارس 19 خراسان جنوبی ۶1 آذربایجان شرقی 1۶ جنوب تهران ۶۰

 گیالن ۱۱ قزوین ۳۶ خراسان رضوی 17 آذربایجان غربی 1۴ مؤدیان بزرگ تهران ۶7
 * اداره کل امور مالیاتی

 لرستان ۰۳ قم ۳۰ خراسان شمالی ۰1 اردبیل ۳1 البرز ۴7

 مشخصات شخص حقوقی
 شماره اقتصادی: تجاری:نام  :نام

 کد فعالیت: شخص حقوقی**:نوع  نوع ماهیت شخص حقوقی*:
 خارجی❍ ایرانی❍نوع تابعیت:

 کشور:

 کدشعبه: تعداد شعب: شماره ثبت: محل ثبت: تاریخ ثبت:

 تلفن همراه: نمابر: تلفن:

نوع 

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

 شرکت❍

 شرکت سهامی خاص ❍
 ب

 
 مؤسسه/❍

 صندوق

 ب مؤسسه ❍

 شرکت خارجی ❍
 شرکت خارجی ❍

 خیریه و عام المنفعه مؤسسه ❍

 شعبه شرکت خارجی ❍  مؤسسه غیر تجارتی ❍  شرکت سهامی عام ❍

 خارجینمایندگی شرکت  ❍  مؤسسه غیر تجارتی غیر انتفاعی ❍  شرکت با مسئولیت محدود ❍

  صندوق دولتی ❍  شرکت تضامنی ❍

❍ 

 نمایندگی

کشور خارجی/ 

های  سازمان

 المللی بین

❍ 
ه/ کنسولگری/ دفتر حافظ  سفارتخان

 منافع

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

  شرکت مختلط سهامی ❍

 
 تشکل❍

 المللی سازمان بین ❍  های تعاونی متعارف اتحادیه ❍

 ای سازمان منطقه ❍  (NGOسازمان غیر دولتی ) ❍  شرکت نسبی ❍

ی ها شرکت❍

 تعاونی

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

  
  

  ای سازمان صنفی و حرفه ❍ 
 

 

 شرکت تعاونی سهامی عام❍

  تشکل سیاسی ❍ 

 ❍ 
مربوط به  انجمن ها و هیت های مذهبی

اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی 

 جمهوری اسالمی ایران

شرکت تعاونی سهامی ❍

 خاص
 

 

 وزارتخانه/❍

 مؤسسه دولتی

 وزارتخانه ❍
 

 

شرکتهای ❍

 دولتی

  دولتی / سازمانمؤسسه ❍  شرکت سهامی دولتی❍
 

شرکت سهامی خاص ❍

 دولتی

 شرکت دولتی )بر اساس مصوبات قانونی( ❍ 
 

 

 موقوفات❍
 عام موقوفه  ❍      

 موقوفه خاص  ❍      

 

 

 مؤسسه و نهاد❍

 عمومی غیر دولتی

  اصلی ❍
 

 ❍ 
 شرکت تابعه شهرداری

از   متعلق به شهرداری( ۰۵٪)سهام بیش 
 

 

 اقامتگاه قانونی

 نوع فعالیت
 

 کد فعالیت اصلی:
 

 کد فعالیت فرعی:

 تاریخ نام تجاری:

 آغاز فعالیت

 دفتر قانونی مستقل  

 ندارد❍ دارد❍

 پستی: کد شهرستان: استان:

 نشانی:

 

۱ ۱ ۹ ۱ 
 

1۶ 
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۴        

٪        
 

 اطالعات اختصاصی -الف بخش

 توضیحات شرح و وضعیت ردیف

نتخاب  بلی❍    نام داشته است؟ تغییر شخص حقوقیآیا  1  نام قبلی:«بلی»با ا

نتخاب  بلی❍ آدرس داشته است؟ تغییر شخص حقوقیآیا  2  آدرس قبلی:«بلی»با ا

 الزامی است 22با اجاری بودن محل فعالیت تکمیل جدول شماره  اجاری❏شخصی ❏ :وضعیت تمام/ برخی از مکان)های( فعالیت مورد استفاده 3

....  شماره رسید:  دارد❍ دوره مربوطه( شماره رسید تسلیم اظهارنامه تغییرات سرمایه )در 4 . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . 

5 
برای فعالیت خود دارای مجوز فعالیت از مراجع مربوط  شخص حقوقی ایا

 بوده است؟
نتخاب  بلی❍ لزامی1، تکمیل جدول شماره «بلی»با ا  است ا

نتخاب  بلی❍ بازارهای بورس پذیرفته شده است؟ در شخص حقوقیآیا سهام  ۶  است الزامی ۴، تکمیل جدول شماره «بلی»با ا

 الزامی است 1-3یجدول شماره  ثبت کد رهگیری در، «بلی»با انتخاب  بلی❍ دفاتر قانونی ثبت شده می باشد؟ آیا شخص حقوقی دارای 7

نتخاب  بلی❍ استهالک زیان سنواتی دارد؟ 8  است الزامی 7، تکمیل جدول شماره «بلی»با ا

9 
 م م ق 272توسط حسابداران رسمی در اجرای مقررات موضوع ماده قاونی آیا دفاتر 

 شود؟ مورد رسیدگی قرار گرفته شده/ می
 بلی❍

نتخاب   ، تکمیل مشخصات حسابداران رسمی«بلی»با ا

 است الزامیبخش آخر 

مانه فروشگاهی  یشخص حقوقآیا  1۰ نیزه فروش یا سا فاده از صندوق مکا  بلی❍ ؟است بودهمکلف به است
یا از صندوق مکانیزه فروش یا سامانه فروشگاهی  در صورت مثبت بودن پاسخ آ

اید؟    فاده کرده   بلی❍خیر  ❍است

از درآمد( های معاف می در دوره مالی مربوطه دارای فعالیت شخص حقوقیآیا  11 نتخاب  بلی❍ باشد؟)کسر   الزامی است ۶و  ٪، تکمیل جداول شماره «بلی»با ا

یاتی در دوره مالی مربوطه دارای معافیت و بخشودگی  شخص حقوقیآیا  12 لیات( میمال نتخاب  بلی❍ باشد؟ )کسر از ما  است الزامی 9، 8، تکمیل جداول «بلی»با ا

 بلی❍ ق.م.م می باشد؟132معافیت های موضوع مادهدر دوره مالی مربوطه دارای  شخص حقوقیآیا  13
نتخاب  لزامی 6جدول شماره  12الی  2ردیف های ، تکمیل «بلی»با ا حسب مورد ا

 است

ما به ازای دریافتی داشته است؟ در دوره شخص حقوقیآیا  14 درات و  نتخاب  بلی❍ مالی مربوطه واردات، صا  است الزامی 21، تکمیل جدول شماره «بلی»با ا

نتخاب  بلی❍ گذاری خارجی داشته است؟ در دوره مالی مربوطه جذب سرمایه شخص حقوقیآیا  15  است الزامی 23، تکمیل جدول شماره «بلی»با ا

نتخاب  بلی❍ در دوره مالی مربوط کمک های مالی پرداختی داشته است؟ شخص حقوقیآیا  16  است الزامی 1۰، تکمیل جدول شماره «بلی»با ا

17 
جایزه دولتی/موقوفه/نذر/بریه ولی دوره مالی مربوطه  در شخص حقوقیآیا 

 فقیه/خمس/زکات/هدیه/کمک و وجوه نقدی و غیر نقدی، دریافت نموده است؟
نتخاب  بلی❍  است الزامی  24 ، تکمیل جدول شماره «بلی»با ا

 اولین سال فعالیت❏بدون اطالع❏اجرا❏عدم فعالیت ❏اعتراض❏قطعی❏تشخیص❏ باشد؟ ای می چه مرحله در شخص حقوقیقبل خرین وضعیت پرونده مالیاتی سال آ 18

19 
سال جاری نسبت به  در شخص حقوقیآیا درآمد ابرازی مشمول مالیات 

 درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل افزایش داشته است؟
 بلی❍

 تکمیل موارد زیر الزامی است: ۰1و  17در هر دو ردیف « بلی»در صورت انتخاب 

 :)لایر(درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل 
 

 :)لایر(درآمد ابرازی مشمول مالیات سال جاری 

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

 بلی❍ ؟ستا بدهی مالیاتی سال قبل خود را تسویه نموده یشخص حقوقآیا  2۰ 

 فعالیت های اقتصادی: اطالعات مجوزهای 1شماره جدول 

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

1       

2       

3       

۴       

٪       
(پروانه ۶(کارت شناسایی کارگاه، )٪، ) ...(قرارداد استخراج و فروش معادن و۴کارخانه، )(اعالمیه تأسیس کارگاه/ 3(کارت بازرگانی، )2(مجوز تاسیس کارگاه/ کارخانه، )1: )*نوع مجوز

(گواهی فعالیت 1۰(گواهی نوسازی، بازسازی و تکمیل واحدهای صنعتی و معدنی، )9(مجوزهای فعالیت صادره از جانب سازمان بورس اوراق بهادار، )8(گواهی دانش بنیان، )7برداری، ) بهره

لی11) خدماتی،  (سایر12) در پارک فناوری، ت(مجوز فعا
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 : اسامی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل 2شماره جدول 
 شرح مدیر عامل 1عضو ۰عضو ۶عضو ۴عضو ۱عضو

 نوع شخص*      

 نوع تابعیت**      

      
 نام و نام خانوادگی/

 نام شخص حقوقی

      
 /شماره ثبت شماره شناسنامه/

 اشخاص خارجیشماره گذرنامه 

 تاریخ تولد/تاریخ ثبت      

 محل صدور/ثبت      

 نام پدر      

      
 شماره ملی/شناسه ملی/

 کد فراگیر

 شماره اقتصادی      

 *سمت** مدیر عامل     

 ***نوع مسئولیت*      

 تعداد سهام      

 درصد سهام      

 عضویت از تاریخ      

 تاریخعضویت تا       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تغیرات  آگهی         

    روزنامه رسمی کشور    

 )اعضاء هیات مدیره(    

 پستی کد      

      
 /نشانی محل سکونت

 اقامتگاه قانونی
عضو هیات مدیره(۴) ،نایب رئیس هیات مدیره(3، )هیات مدیرهرئیس (2) ،مدیر عامل(1***سمت: ) خارجی(2(ایرانی، )1**نوع تابعیت: ) حقوقی(2، )حقیقی(1*نوع شخص: )

 غیر موظف(2) ،موظف(1: )***نوع مسئولیت* 

 الکترونیکی(-ماشینی )مکانیزه دفاتر❍ دستی دفاتر❍  اطالعات دفاتر قانونی مؤدی : 3 شماره جدول

 دستی دفاتر 1-3جدول شماره 

 الکترونیکی(-دفاتر ماشینی )مکانیزه 2-3جدول شماره 

 (باید تکمیل شود این جدول ،6سؤال در « بلی»)در صورت انتخاب گزینه  پذیرش بورس سهام: جزییات  ۴ شماره جدول

 (فرا بورس خارجی۴(بازار بورس خارجی، )3(فرا بورس داخلی، )2(بازار بورس داخلی، )1پذیرفته شده در )*وضعیت پذیرش بورس سهام: 

 (خیر2(بلی )1) :ارائه گواهی بورس ***  (سایر ۶(فلزات، )٪(نفت و محصوالت پتروشیمی، )۴(ارز، )3(کاال، )2(سهام، )1) **نوع بازار بورس:

  

 نوع دفتر ردیف
 صدور  مرجع

 ثبت شرکتها/ سایر

شماره 

ثبت 

 دفتر

تاریخ 

 ثبت

محل 

 ثبت

تعداد 

 جلد
 کد رهگیری مورد استفاده دفتر

  ❍شعبه ❍دفتر مرکزی،       ❍سایر  ❍کل  ❍روزنامه  1

  ❍شعبه ❍دفتر مرکزی،       ❍سایر ❍کل  ❍روزنامه  2

  ❍شعبه ❍دفتر مرکزی،       ❍سایر  ❍کل  ❍روزنامه  3

 نام نرم افزار حسابداری ردیف
نام شرکت تولید کننده نرم 

 افزار
 مورد استفاده دفتر تاریخ نصب نوع بانک اطالعاتی

 ❍شعبه ❍دفتر مرکزی،     1

 ردیف

وضعیت 

 پذیرش

 بورس سهام*

 نوع بورس**
ارائه گواهی 

 بورس***

آزاد در بورس سهام گواهی پذیرش در بورس/ فرابورس بورس خارجی  تاریخ خروج سهام شناور 

از بورس/ 

 فرابورس
 درصد تعداد تاریخ شماره نام کشور

1           

2           

3           

۴           

٪           

 شماره

 تاریخ
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 محاسبه مالیات -بخش ب

 مبلغ شرح ردیف

  (12)نقل از جدول  )زیان ( ویژه/ سود  1

  )زیان(سنواتی/ تعدیالت سود  2

3 

 زیان( ویژهشود به )از( سود  اضافه /کسر می( 
 مبلغ شرح موضوع ردیف

   

   

   

   
 

 

  (۶درآمدهای معاف )نقل از جدول کسر می شود  4

  (12)نقل از جدول  اتفاقیدرآمدهای کسر می شود خالص  5

  (1۰های مالی پرداختی ) نقل از جدول  شود: مازاد کمک اضافه می 6

  جمع تعدیالت   =9 ۰±۶-4-6+6± 7

  های غیر معاف سال جاری ناشی از فعالیتزیان  8

  درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیالت 9

  (7استهالک زیان انباشته از سنوات قبل )مورد تأیید سازمان( )نقل از جدول  1۰

  ق م م 165خسارت وارده در اجرای مفاد ماده  11

  درآمد مشمول مالیات ناخالص 12

  سهم اتاق بازرگانی 1۶

  ابرازیدرآمد مشمول مالیات خالص  14

ّقه 15   ق.م.م 1۰5به نرخ ماده  مالیات متعل

  (8های مالیاتی )نقل از جدول  بخشودگی 16

ّقه )موضوع تبصره  19   م( م ق ٪1۰ماده  7تخفیف در نرخ مالیات متعل

  ق.م.م 116به نرخ ماده  پرداختمالیات قابل  18

  اتفاقیدرآمد مشمول مالیات  19

  ق.م.م 1۶1درآمد اتفاقی به نرخ ماده مالیات  2۰

  های انجام شده  پرداخت 21

  مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه

 

 این جدول باید تکمیل شود( ،11ل در سؤا« بلی»)در صورت انتخاب گزینه  :درآمدهایی که مالیات آنها قبالً به صورت مقطوع پرداخت شده است ۵ شماره جدول 

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

 رسید تسلیم اظهارنامه

1       

2       

3       

۴       

٪       

      جمع

 77درآمد حاصل از بساز بفروشی )ماده (3)(، م م ق 78و  9٪(انتقال حق واگذاری محل )مواد2م(،  ) م ق 78و  9٪امالک)مواد (نقل و انتقال 1) درآمد حاصل از*نوع درآمد مقطوع: 
(نقل و انتقال سهام و ٪م(،) م ق ٪1۰ماده  ۴های سرمایه پذیر )تبصره  الشرکه دریافتی از شرکت درآمد حاصل از سود سهام یا سهم(۴(، )م م ق 31/۰۴/139۴قانون قبل از اصالحیه مورخ 

(نقل و انتقال سهام و حق تقدم 7م(، ) م ق 1۴3ماده 2( اندوخته صرف سهام )تبصره ۶م( ) م ق 1۴3ماده 1ها )تبصره  در سایر شرکت شرکاءالشرکه  الشرکه و حق تقدم سهام و سهم سهم

 ( سایر9)م،  م ق 1۰7ی ناشی از ماده های خارج شعب یا نمایندگی از(دریافتی 8) ،(م م مکرر ق 1۴3سهام شرکتها )ماده 



 

 13از  5صفحه  ( دفتر خدمات مؤدیان 79)دی ماه  111۴شناسه فرم  اشخاص حقوقی
 

 جدول باید تکمیل شود(این  ،11در سؤال « بلی»)در صورت انتخاب گزینه )کسر از درآمدها( /نرخ صفر مالیات  : درآمدهای معاف ۶ شماره جدول

 جمع کل درآمد درآمد حاصل ردیف
های مستقیم درآمد  هزینه

 /نرخ صفر مالیاتمعاف

های  سهم از هزینه

 مشترک

درآمد  (زیان)سود

 /نرخ صفر مالیاتمعاف

     (م م ق 81های کشاورزی و دامپروری )ماده  فعالیت 1

     (م م ق 132معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحد های تولیدی یا معدنی) ماده  تولیدی و های فعالیت 2

     (م م ق 132درآمد های خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیر دولتی ) ماده  3

۴ 
که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند.  یتولیدی و خدماتی و سایر مراکزافزایش پنجاه درصدی نیروی کار شاغل واحد های 

 (م م ق 132)بند ب ماده 
    

٪ 
 افزایش دوره برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای واحد های اقتصادی واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی

 (م م ق 132) بند پ ماده 
    

۶ 
 در مناطق کمتر توسعه یافتهسرمایه گذاری افزایش زمان برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای 

 (م م ق132( بند )ث( ماده 1)ردیف)
    

     (م م ق132( بند )ث( ماده 2مناطق )ردیف ) در سایرسرمایه گذاری  برای افزایش زمان برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر 7

     (م م ق 132ماده )ث( بند  (2ردیف ) حمل و نقل اشخاص حقوقی غیر دولتی ) ذیلدرآمد  8

     (م م ق 132ماده )ث(  ( بند2ردیف )مجدد ) ذیل سرمایه گذاری مشوق  9

     ( م م ق 132خارجی )بند )ح( ماده سرمایه گذاری افزایش درصد مشوق مشارکت  1۰

11 
 ایران در های خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی تولیدی شرکتمحصوالت  از% 2۰صادرات حداقل 

 (م م ق 132)صدر بند خ ماده 
    

12 
م زائر به عربستان ادرآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط از محل جذب گردشگر خارجی یا اعز

 (م م ق 132، عراق و سوریه )بند )ز( ماده 
    

13 
 تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ یکیلومتر 12۰ع در شعاع واقکارخانه های 

 (27/11/138۰مصوب  م م ق138ماده  3)تبصره 
    

     (م م ق 139ماده بند ل )های انتشاراتی و مطبوعاتی ،و قرآنی)دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( فرهنگی و هنری  درآمد ناشی از فعالیت 1۴

     (م م ق 1۴1) صدر ماده  با اعمال سود)زیان( حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادراتدرآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای غیر نفتی  1٪

     (م م ق 1۴1صدر ماده )  با اعمال سود)زیان( حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات درآمد حاصل از صادرات محصوالت کشاورزی 1۶

     (م م ق 1۴1) قسمت اخیر ماده  با اعمال سود)زیان( حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادراتدرآمد حاصل از صادرات مواد خام  17

18 
روی  ردرآمد حاصل از صادرات کاالهای مختلف که به صورت عبوری)ترانزیت( به ایران وارد و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری ب

 (م م ق 1۴1)تبصره یک ماده  با اعمال سود)زیان( حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادراتآن صادر می شوند  
    

     (م م ق 1۴2های فرش دستباف و صنایع دستی )ماده  کارگاه 19

     م م ق ٪1۴تبصره ماده  ۴تا 1موضوع بندهای  سسات اعتباری غیربانکی مجاز ؤم و ها جوایز بانک سود سپرده و 2۰

     (م م ق ٪1۴ماده  ٪بند اوراق مشارکت )سود و جوایز متعلق به  21

     قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری( 13اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ) ماده فعالیت های  22

     (م م ق 13۴مدارس و مراکز آموزشی غیر انتفاعی )ماده  23

     (م م قمکرر  1۴3ماده  1گذاری)تبصره  های سرمایه صندوق 2۴

     م( م ق1۴۴حق اختراع یا حق اکتشاف برای مخترعین و مکتشفان )ماده  2٪

     (م م ق 133)ماده … های تعاونی روستایی، عشایری و  شرکت فعالیت های صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و 2۶

     م م ق 2ماده  ۴معافیت موضوع بند  27

     های دانش بنیان( قانون حمایت از شرکت 3های دانش بنیان)بخش الف ماده  شرکت 28

قع  29      های دانش بنیان( قانون حمایت از شرکت 9 )مادهو شهرک های فناوریفناوری علم و های  در پارکواحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی وا

     قانون توسعه ابزارهای مالی( 11)ماده  درآمدهای نهادهای واسط 3۰

     (م م ق 1۶8های مالیاتی)موضوع ماده  های حاصل از توافقنامه فعالیت 31

     (م م قمکرر  138معافیت تامین مالی پروژه یا طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی در قالب عقود مشارکتی )ماده  32

     م( م ق 139هدایا، درآمدها و دریافتی نقدی و غیرنقدی )ماده  33

     م( م ق 139ماده  1های غیرانتفاعی )تبصره  درآمدهای حاصل از فعالیت 34

35 
نین  نین برنامه پنجساله پنجم و ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران و قانون بودجه و سایر قوا یاتی قوا ل  مربوط سایر معافیت های مقرر در احکام ما

با ذکر مصادیق.  )درصورت تعدد مصادیق این ردیف قابل تکرار است.(حسب مورد 
    

     های معاف  سایر فعالیت 36

     ( 5های مشمول مالیات مقطوع )از جدول شماره  فعالیت 37

     های معاف از مالیات جمع کل فعالیت



 

 13از  6صفحه  ( دفتر خدمات مؤدیان 79)دی ماه  111۴شناسه فرم  اشخاص حقوقی
 

 

 جدول باید تکمیل شود(این  ،۱ل در سؤا« بلی»)در صورت انتخاب گزینه  : استهالک زیان سنواتی7 شماره جدول

 مبلغ شرح ردیف

  زیان سنوات قبل طبق دفاتر 1

  مورد تأیید سازمان امور مالیاتیمانده زیان سنوات قبل  2

  (م م ق 1۴8ماده  12میزان استهالک زیان سنواتی )بند  3

  مانده زیان سنواتی طبق دفاتر

  مانده زیان سنواتی مورد تأیید سازمان امور مالیاتی

 (جدول باید تکمیل شوداین  ،1۰ل در سؤا «بلی»)در صورت انتخاب گزینه کسر از مالیات() یمالیاتی ها بخشودگی وها  معافیت : 8 شماره جدول

ّقهمالیات  سود مشمول مالیات *مورد بخشودگی ردیف  میزان بخشودگی **نرخ مورد بخشودگی متعل

1      

2      

3      

     جمع

   *مورد بخشودگی:

 (م م ق ٪1۰ماده  ۶)تبصره  ابرازیتا سقف درآمد مشمول مالیات  های تعاونی (شرکت1)

 (م م ق 1۴3(کاالهای فروش رفته در بازار بورس کاال ) ماده 2)

 (م م ق 1۴3ها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است )ماده  هایی که سهام آن (شرکت3)

رد تایید سازمان )ماده ها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است مو هایی که سهام آن (شرکت۴)
 (م م ق 1۴3

% سهام 2۰ها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است با داشتن حداقل  هایی که سهام آن (شرکت٪)

 (م م ق 1۴3شناور آزادمورد تایید سازمان )ماده 

% 2۰یا خارجی پذیرفته شده است با داشتن حداقل خارج از بازارهای بورس داخلی ها برای معامله  هایی که سهام آن (شرکت۶)

 (م م ق 1۴3سهام شناور آزادمورد تایید سازمان )ماده 

  (27/11/138۰مصوب  م م ق 138(توسعه، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی )ماده 7)

 

(معافیت موضوع درآمد ابرازی کلیه تاسیسات ایرانگردی وجهانگردی برای پروانه های بهره برداری که قبل از اجرای ۱)

 م(  م ق 132ماده « ر»این قانون اخذ گردیده است) بند 
 132ماده « خ»(تخفیف در نرخ مالیاتی شرکتهای خارجی برای تولید محصوالت با نشان معتبرموضوع قسمت اخیر بند 7)

 م م ق

  م م ق 132(بخشودگی مالیاتی هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی موضوع بند )س( ماده 11)

 (م م ق 18۰(مالیات پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمدهای خارج از کشور )تبصره ماده 11)

 (م م ق 1۶8های مالیاتی )ماده  نامه ناشی از موافقت معافیت های(1۰)
 ها بخشودگیسایر (13)

 

 

 

 

 

 

  

 .شود نقل 9 باشد، باید اطالعات از جدول شماره (27/11/138۰مصوب  م م ق 138(توسعه، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی )ماده 7در صورتی که مورد بخشودگی )توجه:

 **نرخ مورد بخشودگی:

 ( باشد۴اگر مورد بخشودگی ) ۵٪ باشد؛( 1۰)و  (۶(، )3(، )2ورد بخشودگی )ماگر  1۰۵ ( باشد؛۵1 اگر مورد بخشودگی ) 2٪

 رخ بر اساس قانون مربوطه درج شودبرای سایر موارد ن ( باشد٪اگر مورد بخشودگی ) 2۰۵ ( باشد9( و )8اگر مورد بخشودگی ) ٪۰۵

  .اعمال می شوند ۰3/۰3/1396مورخ 35/96/2۰۰نرخ های مورد بخشودگی با رعایت مفاد بخشنامه شماره نکته: 



 

 13از  7صفحه  ( دفتر خدمات مؤدیان 79)دی ماه  111۴شناسه فرم  اشخاص حقوقی
 

 جدول باید تکمیل شود( این ،1۰سؤال در « بلی»)در صورت انتخاب گزینه  ( 1381 /27/11مصوب  م م ق138ای صنعتی و معدنی )ماده توسعه، نوسازی و بازسازی واحده : 9 شماره جدول

 .م م ق ۵50مالیات متعلّق موضوع ماده % 05 بخشودگی مبلغ بخشودگی =نرخ 

 جدول باید تکمیل شود(این  ،16 در سؤال« بلی»)در صورت انتخاب گزینه های مالی پرداختی ثبت کمک : 11 شماره جدول

  ( غیر نقدی1( نقدی )۵)نحوه کمک **    ( سایر3بودجه )قانون های پذیرفته شده در  های پرداختی بر اساس حساب ( کمک1) م م ق ۵71های پرداختی بر اساس ماده  ( کمک۵)های پرداختی  نوع کمک* 

 شماره گواهی توسعه ردیف
 های مصرفی طرح توسعه هزینه سود ابرازی

از مخارج توسعه از سهم 

 سود مشمول مالیات

 مالیات متعلّق موضوع

 م م ق 11۱ماده 
سود حاصل از منابع  مبلغ بخشودگی

 و مقطوع درآمدی معاف
بع  سود حاصل از منا

 درآمدی مشمول مالیات
 هزینه سال جاری جمع سود

مازاد هزینه انتقالی از 

 سنوات قبل
 جمع هزینه

1           

2           

3           

          جمع

 شرح ردیف
 دریافت کننده کمک مشخصات 

 مبلغ تاریخ پرداخت نحوه کمک ** نوع کمک*
 قابل قبولدرصد 

 از درآمد مشمول مالیات

 های مالی پرداختی کمک

 پذیرفته شده توسط سازمان

 های مالی پرداختی مازاد کمک

 شماره حساب نام پذیرفته نشده توسط سازمان

1           

2           

3           

      جمع



 

 13از  8صفحه  ( دفتر خدمات مؤدیان 79)دی ماه  111۴شناسه فرم  اشخاص حقوقی
 

 ترازنامه : 11 شماره جدول
 تاریخ.../..../.... در

 شرح پایان دوره ابتدای دوره شرح پایان دوره ابتدای دوره

 دارایی ها بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

 های جاری دارایی ی جاریها بدهی

 موجودی نقد و بانک   ها و اسناد پرداختنی تجاری حساب  

 های کوتاه مدت گذاری سرمایه   ها و اسناد پرداختنی سایر حساب  

 و اسناد دریافتنی تجاری ها حساب   جاری شرکاء/ سهامداران  

 ها و اسناد دریافتنی حساب سایر   ها دریافتپیش   

 جاری شرکاء/ سهامداران   ذخیره مالیات  

 (14)نقل از جدول  مواد و کاال موجودی   سود سهام پرداختنی  

 ها پرداخت و پیش سفارشات   تسهیالت مالی دریافتی  

 دارایی های جاری جمع   جمع بدهی های جاری  

 دارایی های غیرجاری بدهی های غیرجاری

 حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت  

 ثابت مشهود )ارزش دفتری( دارایی های  
 تسهیالت مالی دریافتی بلند مدت  

 کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت  

 جمع بدهی های غیر جاری  

 نامشهود دارایی های  
 جمع بدهی ها  

 حقوق صاحبان سهام

 سرمایه   بلند مدت های گذاری سرمایه  

 اندوخته قانونی  

 ها سایر اندوخته  

 سایر دارایی ها  
  

سودهای  مازاد تجدید ارزیابی و سایر

 تحقق نیافته

 (13)نقل از جدول سود )زیان( انباشته  
 دارایی های غیرجاری جمع  

 جمع حقوق صاحبان سهام  

 ها دارایی جمع   سهام حقوق صاحبانها و  جمع بدهی  

 

 

  ثابت مشهود مبلغ خرید طی دوره دارایی های ها دارایی مبلغ خرید طی دوره سایر
 

   :قید شود روبرو ها در جدول یی های ثابت مشهود و سایر داراییمبلغ خرید طی دوره دارا



 

 13از  9صفحه  ( دفتر خدمات مؤدیان 79)دی ماه  111۴شناسه فرم  اشخاص حقوقی
 

 صورت سود و زیان : 12 شماره جدول

.....برای سال منتهی به  . .. /..../.... 

 مانده سال قبل مانده سال جاری شرح ردیف

   (16)نقل از جدول شماره  خالص فروش 1

   (17از جدول نقل بهای تمام شده کاالی فروش رفته ):شود کسر می 2

   سود )زیان( ناخالص فروش 3

   (18درآمد ناخالص پیمانکاری /ارائه خدمات )نقل از جدول شماره  4

   (19)نقل از جدول  بهای تمام شده پیمانکاری /ارائه خدمات:شود کسر می 5

   سود )زیان( ناخالص پیمانکاری/ ارائه خدمات 6

   سود )زیان( ناخالص 7

   حقوق، دستمزد و مزایا 8

   هزینه تبلیغات و بازاریابی 9

   هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده 11

   هزینه حسابرسی و حسابداری 11

   هزینه مشاوره مالی و حقوقی 12

   هزینه اجاره محل غیر از کارخانه 13

   های فروش، اداری و عمومی سایر هزینه 14

   های فروش، اداری و عمومی جمع هزینه 15

   فروش ضایعات)زیان( ناشی از  سود 11

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

   عملیاتیی سایر درآمدها 18

   عملیاتی های هزینهسایر 19

   های عملیاتی خالص سایر درآمدها و هزینه 22

   سود )زیان( عملیاتی 21

   غیر منقول دارایی هایناشی از فروش  سود )زیان( 22

   ها ناشی از فروش سایر دارایی سود )زیان( 23

   سود )زیان( حاصل از فروش مواد اولیه 24

   سود )زیان( حاصل از فروش سرمایه گذاری 25

   های ارزی غیرمرتبط با عملیات اصلی ها و بدهی ناشی از تسعیر دارایی سود )زیان( 21

   سود سهام/ سهم الشرکه 21

   سود حاصل از اوراق مشارکت  28

   های سرمایه گذاری سپردهسود  29

   درآمد اجاره 31

   جدول محاسبه مالیات( 5) نقل به ردیف خالص درآمدهای اتفاقی 31

   ( 1۰)نقل از جدول شماره  های مالی پرداختی کمک 32

   های غیر عملیاتی سایر درآمدها و هزینه 33

   های غیر عملیاتی خالص سایر درآمدها و هزینه 34

   های مالی هزینه 35

   ویژه سود )زیان( 36

 در جدول ذیل قید شود. ،12(جدول 19و همچنین خریدهای هزینه ای)بخشی از ردیف2۴و1۶،22،23ناخالص فروش ردیف های 

 مبلغ خریدهای هزینه ای )سایر خریدها( مبلغ فروش  مواد اولیه مبلغ فروش سایر دارایی ها مبلغ فروش دارایی های غیرمنقول مبلغ فروش  ضایعات
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 : گردش حساب سود )زیان( انباشته13 شماره جدول
. .. .. .. . /. .. ./. ..  برای سال منتهی به .

 سال قبل سال جاری شرح ردیف

   )زیان( قبل از کسر مالیات)نقل از صورت سود و زیان( سود 1

   ذخیره مالیات ابرازی 2

   سود )زیان( پس از کسر مالیات 3

   ابتدای سالسود )زیان( انباشته  4

   سنواتی تعدیالت 5

   تعدیل شده -انباشته ابتدای سال  سود )زیان( 6

   ها از اندوخته انتقال 1

   قابل تخصیص سود 8

 سود تخصیص

   قانونی اندوخته 9

   ها اندوخته سایر 11

   سهام سود 11

   هیئت مدیره پاداش 12

   سایر 13

   تخصیص سود جمع 14

   )نقل به ترازنامه( پایان سال سود )زیان( انباشته در 15

 : موجودی مواد و کاال1۴ شماره جدول

 بر اساس قیمت تمام شده: بهای فروش رفته/ مصرف طی دوره*

 الشرکه( )به ترتیب بیشترین تعداد سهام/ میزان سهم : سرمایه1۵ شماره جدول

 ردیف
 نوع

 شخص*

 نوع

 تابعیت**

 نام خانوادگی/ نام و

 نام شخص حقوقی

 /شماره ملی/ شناسه ملی

 کد فراگیر

 نوع

 ***مالکیت
 تعداد سهام

 /سهام درصد

 الشرکه سهم

 مبلغ کل

 الشرکه سهام / سهم

1         

2         

3         

4         

5         

1         

1         

8         

9         

11         

    درصد ۱جمع سایر سهامداران/ شرکاء دارنده بیش از  11

    الشرکه( درصد سهام/ سهم ۱کمتر یا مساوی  سایرین )جمع دارندگان 12

    نقل به ترازنامه( جمع )

 ( شرکت خارجی٪) (شهرداری۴(نهادهای عمومی، )3(دولتی، )2، )خصوصی(1)*نوع مالکیت: **(خارجی؛ 2(ایرانی، )1**نوع تابعیت: ) (حقوقی2(حقیقی، )1)*نوع شخص: 

ً در وجهت  طفا از صورتی : ل د سهامداران بیش  فر می ۵5که تعدا ین جدول  ن بر مبنای ا . برگ نمایید.پیوست  A۴در برگ را باشد، صورت ریز  . . . . .  تعداد صفحات پیوست: .
 

 : اطالعات فروش )داخلی و خارجی(1۶جدول شماره 

 فروش ناخالص نوع فروش
 :کسر می شود

 برگشت از فروش و تخفیفات

 خالص فروش

 سا ل جاری

 خالص فروش

 سال قبل

     داخلی

     خارجی )صادرات(

     جمع

 شرح حساب ردیف

 سال جاری 
موجودی سال 

 بهای تمام شده قبل

 در ابتدای دوره

 خرید/ تولید

 طی دوره

بهای فروش رفته/ 

 *مصرف طی دوره
 تعدیالت

 بهای تمام شده

 در پایان دوره

ذخیره کاهش 

 ارزش
 خالص موجودی

         کاالی ساخته شده 1

         کاالی در جریان ساخت 2

         مواد اولیه مستقیم 3

         مواد کمکی و بسته بندی ۴

         قطعات و لوازم یدکی ٪

         کاالی امانی نزد دیگران ۶

         ها سایر موجودی 7

         مواد و کاالی در راه 8

         جمع
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 بهای تمام شده کاالی فروش رفته )داخلی و خارجی (: 17جدول شماره 

 )به ترتیب بیشترین درآمد شناسایی شده( درآمد ناخالص پیمانکاری/ ارائه خدمت)داخلی وخارجی(: 18 شماره جدول

 ردیف
 نوع

 شخص
 نام کارفرما

 نوع

 تابعیت

ملی/ شناسه  شماره

 ملی/

 کد فراگیر

د شماره اقتصادی  نوع درآمد موضوع قراردا

 مبلغ کار گواهی شده

 ها( )صورت وضعیت

 طی سال مورد رسیدگی

 ناخالص دریافتی طی سال مورد رسیدگی

 درآمد شناسایی شده
لحساب علی پیش دریافت  صورت وضعیت ا

1             
2             
3             
۴             
٪             

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

       جمع درآمد ناخالص پیمانکاری داخلی

       خارجیجمع درآمد ناخالص پیمانکاری 

       جمع کل
 (خارجی2) ،(داخلی1نوع درآمد: ) (خارجی2) ،(ایرانی1نوع تابعیت: )  (حقوقی2(حقیقی، )1نوع شخص: )

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

 بهای تمام شده کار انجام شده پیمانکاری/ خدمات)داخلی و خارجی (:  19 شماره جدول

 جمع مبلغ)خارجی( مبلغ)داخلی( شرح ردیف

    مواد و مصالح مصرفی 1

    حقوق و دستمزد 2

    هزینه پیمانکاران دست دوم 3

    کرایه ماشین آالت ۴

    آالت استهالک ماشین ٪

    ها هزینه سایر ۶

    جمع کل بهای تمام شده دوره 9

    شود: بهای تمام شده کار در جریان اول دوره * اضافه می 8

    شود: بهای تمام شده کار در جریان پایان دوره * کسر می 9

    )نقل به صورت سود و زیان(جمع کل بهای تمام شده پیمانکاری/ خدمات  11

 حسابداری مربوطه حسب مورد تکمیل شود.*بر اساس استاندارد های 

 تعداد کارکنان :21 شماره جدول

 پایان سال کاهش افزایش ابتدای سال شرح ردیف

     تعداد کارکنان تولیدی و خدماتی 1
     تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش 2

     جمع کل 3
 

 

 

 ()خارجی مبلغ ()داخلی مبلغ شرح ردیف
 جمع

    مواد مستقیم مصرفی 1

    دستمزد مستقیم 2

    سربار ساخت 3

    های تولید جمع هزینه ۴

    شود موجودی کاالی در جریان ساخت اول دوره اضافه می ٪

    در جریان ساخت پایان دورهشود موجودی کاالی  کسر می ۶

    بهای تمام شده کاالی تولید شده 9

    شود کاالی ساخته شده/ موجودی کاالی اول دوره اضافه می 8

    شودکاالی خریداری شده طی دوره  اضافه می 9

    فروش آماده  کاالی  11

    شود موجودی کاالی پایان دوره کسر می 11

    سایر شود اضافه )کسر( می 12

   )نقل به صورت سود و زیان(بهای تمام شده کاالی فروش رفته  1۶
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 (جدول باید تکمیل شوداین  ،14ل در سؤا« بلی»)در صورت انتخاب گزینه  دریافتی ازایصادرات و ما به  واردات، : فهرست21شماره  جدول

 صادرات
 ما به ازای صادرات

 واردات کاال* دریافت ارزی

ف دریافت ریالی
ردی

ک 
ر

م
کد گ

ص کننده 
خی

ر
ت

 

ژ
وتا

ره ک
ما

ش
ی 
رک

م
ه ک

م
رنا

ها
ظ

ا
 

ی
ص

صا
خت

ره ا
ما

ش
 

ی
ج

ر
خا

ص 
خا

ش
ا

 

ال
کد کا

ال 
ح کا

ر
ش

ی  درات  ارزش کاالی صا

 مبلغ ارزی

ز
ر

ع ا
و

ن
 

 شماره حساب

 بانکی ارز واریزی

ک
ر

م
کد گ

ص کننده 
خی

ر
ت

 

ژ
وتا

ره ک
ما

ش
ی 
رک

م
ه ک

م
رنا

ها
ظ

ا
 

ی
ص

صا
خت

ره ا
ما

ش
 

ی
ج

ر
خا

ص 
خا

ش
ا

 

ال
کد کا

ال 
ح کا

ر
ش

ی   ارزش کاالی واردات

 مبلغ ارزی

ز
ر

ع ا
و

ن
 

 مبلغ ارزی معادل ریالی

ز
ر

ع ا
و

ن
 

 معادل ریالی

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

             جمع 11
 *در صورت داشتن واردات و عدم وجود صادرات فقط قسمت واردات تکمیل شود.

 (جدول باید تکمیل شود این ،۶سؤال در « اجاری»)در صورت انتخاب گزینه  اطالعات مالک/ مالکین: 22شماره  جدول

 محل (حق واگذاری۴(عرصه و اعیان؛ )3(عیان؛ )2(عرصه؛ )1) ***نوع ملک:   (رایگان۴)؛ (رهن و اجاره3(اجاره؛ )2(رهن کامل؛ )1) **نوع قرارداد:     ( خارجی3)(حقوقی2(حقیقی؛ )1) نوع شخص:*

 (سایر۴(اداری؛ )3(تجاری؛ )2(مسکونی؛ )1) ****مورد استفاده:

 

 

 

 

ف
ردی

 

 نوع

 شخص*
 نام

 خانوادگی/ نام

 نام شخص حقوقی

 شماره ملی/

 شناسه ملی
شناسه مؤدی 

 )شماره اقتصادی(
 گیری شماره ره قراردادتاریخ  قراردادشماره 

 قراردادمدت 

 )ماه(

 نوع

 **قرارداد 
 شماره پستی

 نوع

 ملک***

 مساحت

 )متر مربع(
 ****مورد استفاده

1 
              

 نشانی:

2 
              

 نشانی:

3 
              

 نشانی:

۴ 
              

 نشانی:

٪ 
              

 نشانی:



 

 13از  13صفحه  ( دفتر خدمات مؤدیان 79)دی ماه  111۴شناسه فرم  اشخاص حقوقی
 

 (باید تکمیل شود این جدول ،16سؤال در « بلی»در صورت انتخاب گزینه ) گذاری خارجی اطالعات سرمایه :32 شماره جدول

 ردیف
 نوع

 شخص*
 تابعیت گذار خارجی نام سرمایه

 تاریخ

 گذاری در ایران سرمایه

 موضوع

 سرمایه وارده
 درصد مشارکت **گذاری نحوه سرمایه نوع ارز واردهمبلغ سرمایه 

 مدت

 سرمایه گذاری در ایران
 ***روش سرمایه گذاری

1            

2            

3            

۴            

٪            

   جمع

 (سایر٪؛ )Buy Back(۴؛ )BOT(3(مشارکت مدنی؛ )2(مستقیم؛ )1)گذاری:  **روش سرمایه*     (غیر نقدی2(نقدی؛ )1)گذاری:  *نحوه سرمایه*  (حقوقی2(حقیقی، )1*نوع شخص: )

 جدول باید تکمیل شود(این  ،19در سؤال « بلی»)در صورت انتخاب گزینه دریافتی جایزه دولتی/موقوفه/نذر/بریه ولی فقیه/خمس/زکات/هدیه/کمک و وجوه نقدی و غیر نقدی: ثبت  2۴ شماره جدول

 ( غیر نقدی1( نقدی )۵)نحوه کمک * 
 باشد: صحت مندرجات اظهارنامه تسلیمی مورد تأیید اینجانب می

 مجاز( کننده اظهارنامه )دارنده امضایمشخصات تهیه 

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

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

 شماره ملی: 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  شناسه مؤدی )شماره اقتصادی( حسابرس/ مؤسسه حسابرسی: حقوقی ❍ حقیقی❍ نوع شخص:

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

 

 م م ق ۲۷۲حسابداران رسمی در اجرای مقررات موضوع ماده مشخصات 

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

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

 :)به جز سازمان حسابرسی کشور(شماره عضویت در جامعه  تاریخ قرارداد: شماره قرارداد:

 

 ارزش به لایر دریافتتاریخ  نحوه کمک * نام پرداخت کننده شرح ردیف

1      
2      

3      

  جمع


