
بر درآمد صاحبان مشاغل  اتیاظھارنامھ مال-1400-01-09
سال ١٣٩٩عملکرد  ٧ شیراینسخھ و  یگروه اول مشارکت

١٣٩٩  

 لیو تحل یطراحدفتر ) ٩٩دی ماه ( ١١٠١ فرم شناسھ
تینظام مال یو ھوشمند ساز ندھایفرا   یا

 6از  1صفحه 

  

  )مشارکتی( مشاغل گروه اول صاحبان اظهارنامه مالیات بر درآمد

  )هاي مستقیمقانون مالیات 95(موضوع ماده 
  ٧ویرایش   

   :تاریختا   : از تاریخ

 شود:این قسمت توسط اداره امورمالیاتی تکمیل می
  :نوع نسخھ اظھارنامھ  :نسخھ اظھارنامھ  :شماره اظھارنامھ  محل بارکد

  

  اداره امور مالیاتی                    شماره کالسھ پرونده                اقتصادی                                  اداره کل امور مالیاتی             شماره                             
  

  
ارند ؟          آ سبت زوجیت د از اشخاص مشارکت ن دوره مالی مربوط  احدي    بلی❍یا در 

  مشخصات شرکاء (شامل کلیه شرکاء از جمله شریک اصلی)

  نوع  *جنسیت  ردیف
 یخانوادگنام نام  **تابعیت

  /یمل شماره
رت اتباع خارجیفراگیرشماره  (بصو

ده شود) ا د نمایش  نامیک یکی  ی ا  د
  ملیشماره 
 ***ھمسر

  نحوه
  از شراکت سھم ھمراه تلفن  *****نوع شراکت ****شراکت

  )درصد( 

١                      
٢                      
٣                      

یرانی)١: (نوع تابعیت**  مرد)٢( زن)١( :جنسیت* ل جزو شرکاء باشند زوججنسیت زن بوده و در صورتیکھ ***  خارجی)٢( ا   الزامی است. شماره ملی ھمسر، تکمی
         ھرثو )٢) اصلی ، (١(*****   قھری)٢( اختیاری)١( ****
  

  کسبی/واحد شغلی نشانی
  :استان

  :تلفن  :پستی شماره  :شھرستان  

  :نمابر  :نشانی

  

  اطالعات اختصاصی

  توضیحات  شرح و وضعیت  فیرد
از مراجع مربوط می باشید؟  ١ تخاب بلی❍  ایا برای فعالیت خود دارای مجوز فعالیت  ل«در صورت ان کمیل ،»یب     است یالزام ١شماره ی  جدول ت

تخاب بلی❍                باشید؟آیا برای دوره مالی مربوط  دارای دفاتر قانونی ثبت شده می  ٢ ل«در صورت ان کمیل ،»یب     است یالزام ٢شماره ی  جدول ت

ا  ٣ م ای تخاب   بلی❍  .استیجاری می باشد استفاده مورد تیفعال) یھا( مکان از یبرخ/ تما کمیل جدول شماره » بلی«در صورت ان است ۶ت   الزامی 

تخاب  بلی❍  د؟یاصادرات داشتھ و یا مربوطھ واردات یدر دوره مال ایآ ۴ کمیل جدول شماره » بلی«در صورت ان است ٧ت   الزامی 

تخاب  بلی❍  اید؟بودهآن مقطوع است  اتیکھ مال ییدرآمدھا یمربوطھ دارا یدر دوره مال ایآ ۵ کمیل جدول شماره » بلی«در صورت ان زامی است ١٠ت   ال

قانون ١٧٢ مادهموضوع سایرو یآموزش موسسات بھ یپرداخت کمک یدارا مربوطھ یمال دوره در ایآ ۶
ید؟بوده میھای مستقمالیات تخاب  بلی❍  ا کمیل جدول شماره » بلی«در صورت ان زامی است ١١ت   ال

تخاب   بلی❍  )درآمد ازکسر ( اید؟بوده نرخ صفر/  معاف یھاتیفعال یمربوطھ دارا یدر دوره مال ایآ ٧ کمیل جدول شماره » بلی«در صورت ان زامی است ١۴ت   ال

اختی در راستای مربوطھ دارا یدر دوره مال ایآ ٨ اخذ مالیات مضاعف  جلوگیریی، مالیاتھای پرد ز  ا
ده اید  ١٦٨موضوع ما   ؟ بوده 

تخاب  بلی❍ کمیل جدول شماره » بلی«در صورت ان زامی است ١۵ت   ال

اختی قابل کسر در راستای موضوع تبصره مربوطھ دارا یدر دوره مال ایآ ٩ ی، مالیاتھای پرد
تخاب  بلی❍  )اتیمال ازکسر (؟ایدودهب١٨٠ کمیل جدول شماره » بلی«در صورت ان زامی است ١۶ت   ال

م ھستیدانون مالیاتق ٢٧٢ ماده موضوع مقررات مشمول ایآ ١٠ ا انتخاب   بلی❍  ؟ھای مستقی لی«ب آخر »ب در بخش  کمیل مشخصات حسابداران رسمی  ، ت
است   الزامی 

  

  

بهاي بانکی مربوط به فعالیت شغلی   اطالعات حسا

 نام شعبھ بانکی نام بانک  نام صاحب حساب شماره حساب ردیف
اول  موجودی 

 دوره

 گردش حساب
 مانده حساب

 جمع بستانکار جمع بدھکار

١         

٢         

٣         

امور مالیاتی تکمیل م توسط اداره  ثبت کننده اظهارنامه (این بخش  دریافت و  امور مالیاتی  اداره کل   )شودیمشخصات 
ه   محل تسلیم اظهارنام

:اداره کل  لیاتی تی:  امور ما امور مالیا داره    ا

:  غیر حضوري: پستی❍حضوري ❍نحوه تسلیم:  مرسوله پستی :  شماره    تاریخ مرسوله پستی

ه رنام رسید تسلیم اظها   مشخصات 

: امه اظهارن :  شماره رسید تسلیم  ام  شماره دسته ن م و  ا :ن وادگی ثبت کننده ن :  خا امه ظهارن بت ا اریخ ث ء  ت امضا   مهر و 

۰ 

۰ 

۹  ۹  ۳ ۱  ۹  ۹  ۳ ۱  



بر درآمد صاحبان مشاغل  اتیاظھارنامھ مال-1400-01-09
سال ١٣٩٩عملکرد  ٧ شیراینسخھ و  یگروه اول مشارکت

١٣٩٩  

 لیو تحل یطراحدفتر ) ٩٩دی ماه ( ١١٠١ فرم شناسھ
تینظام مال یو ھوشمند ساز ندھایفرا   یا

 6از  2صفحه 

  

 فعالیت هاي اقتصادي: اطالعات مجوزهاي 1شماره جدول 
 مجوز انقضایتاریخ  برداریتاریخ شروع بھره مرجع صدور تاریخ صدور شماره مجوز نوع مجوز* ردیف

١       
نھ کسب ١( ٠:*نوع مجوز ازرگانی، (٣)مجوز تاسیس کارگاه/ کارخانھ، (٢( ) پروا )کارت شناسایی ۶، ( ...استخراج و فروش معادن و )قرارداد۵)اعالمیھ تأسیس کارگاه/ کارخانھ، (۴)کارت ب

بھره٧کارگاه، ( بھادار، (٩)گواھی دانش بنیان، (٨برداری، ()پروانھ  از جانب سازمان بورس اوراق  عتی و ١٠)مجوزھای فعالیت صادره  نوسازی، بازسازی و تکمیل واحدھای صن )گواھی 
  )سایر١٣پارک فناوری، ()مجوز فعالیت در ١٢)گواھی فعالیت خدماتی، (١١معدنی، (

  

 قانونیدفاتر  2جدول شماره 

  

  : موجودي مواد و کاال3جدول شماره 

  شرح حساب  ردیف
  سال جاری

ل ل قب ه  موجودی سا   بھای تمام شد
دوره   در ابتدای 

د/ خرید   تولی
  طی دوره

  مصرف/ فروش
  طی دوره

ه   بھای تمام شد
  خالص موجودی  ذخیره کاھش ارزش  در پایان دوره

               کاالی ساختھ شده  ١
               ساختکاالی در جریان   ٢
               مواد اولیھ مستقیم  ٣
               مواد کمکی و بستھ بندی  ۴

               قطعات و لوازم یدکی  ۵
               کاالی امانی نزد دیگران  ۶
               ھاسایر موجودی  ٧

                مواد و کاالی در راه  ٨

                جمع

 )سیستمی تکمیل شودبھ صورت (بهاي تمام شده کاالي فروش رفته :  4جدول شماره 

  : بهاي تمام شده کار انجام شده پیمانکاري/ خدمات 5شماره جدول 

 مبلغ شرح  فیرد
   یمواد و مصالح مصرف  ١

   حقوق و دستمزد  ٢

   دوم دست مانکارانیپ نھیھز  ٣

   آالت نیماش ھیکرا  ۴

   آالتنیاستھالک ماش  ۵

   ھانھیھز ریسا  ۶

   تمام شده دوره یجمع کل بھا  ٧

   * دوره اول انیجر در کار شده تمام یبھا: شودیاضافھ م  ٨

   * دوره انیپا انیجر در کار شده تمام یبھا: شودیکسر م  ٩

م شده پ یکل بھاجمع   ١٠ بھ (خدمات / یمانکاریتما    )١٢جدول نقل 
بداری مربوطھ حسب مورد تکمیل شود*   .بر اساس استاندارد ھای حسا
 

  مرجع صدور نوع دفتر ردیف
تاریخ  شماره ثبت دفتر  ثبت شرکتھا/سایر

 ثبت
محل 
 ثبت

تعداد 
  کد رھگیری مورد استفاده دفتر جلد

   ❍شعبه ❍دفتر مرکزي،        ❍سایر  ❍کل  ❍روزنامھ  ١

   ❍شعبه ❍دفتر مرکزي،        ❍سایر ❍کل  ❍روزنامھ  ٢

 مبلغ  شرح ردیف
  مواد مستقیم مصرفی ١

  دستمزد مستقیم ٢

  سربار ساخت ٣

   )١+٢+٣(ھای تولیدجمع ھزینھ ۴

ان ساخت اول دورهاضافھ می ۵  ٢ردیف  ٣نقل از جدول  شود موجودی کاالی در جری

ایان دورهکسر می ۶ ان ساخت پ  بھای تمام شده در پایان دوره) ۴(ستون٢ردیف  ٣نقل از جدول  شود موجودی کاالی در جری

م شده کاالی تولید شده ٧   )۴+۵-۶(بھای تما

 ١ردیف  ٣نقل از جدول  موجودی کاالی اول دوره/ شود کاالی ساختھ شدهاضافھ می ٨

  شودکاالی خریداری شده طی دوره اضافھ می ٩

  )٧+٨+٩(کاالی آمادٔه فروش ١٠

ایان دورهشود موجودی کسر می ١١ ان دوره) ۴ (ستون١ردیف  ٣نقل از جدول  کاالی پ در پای تمام شده   بھای 

   شود سایرمی) کسر(اضافھ   ١٢

م شده کاالی فروش رفتھ  ١٣ بھ (بھای تما   )١٢جدول نقل 



 

بر درآمد صاحبان مشاغل  اتیاظھارنامھ مال-1400-01-09 
سال ١٣٩٩عملکرد  ٧ شیراینسخھ و  یگروه اول مشارکت

١٣٩٩  

 لیو تحل یطراحدفتر ) ٩٩دی ماه ( ١١٠١ فرم شناسھ
تینظام مال یو ھوشمند ساز ندھایفرا   یا

ز  3صفحه   6ا

  

  : اطالعات مالک/ مالکین  6جدول شماره 

قی)١( :نوع شخص* قرارداد**   حقوقی)٢(؛حقی اجاره)٣(  اجاره)٢( رھن کامل)١( :نوع  ان)٣(اعیان)٢(عرصھ)١( :نوع ملک***       رایگان) ۴(رھن و    سایر)۴(  اداری)٣(  تجاری)٢(مسکونی)١( :مورد استفاده****    حق واگذاری)۴( عرصھ و اعی
  

  صادرات  و یا : فهرست واردات 7شماره جدول 

  واردات  صادرات

  گمرک کد  ردیف
ده ن ترخیص کن

ژ   شماره کوتا
ی   اظھارنامھ کمرک

اختصاصی   شماره 
  شرح کاال  کد کاال  اشخاص خارجی

  ارزش کاالی صادراتی
ترخیص کد گمرک ردیف

ده ن   کن
ژ ا   شماره کوت

ی   اظھارنامھ کمرک
اختصاصی   شماره 
  شرح کاال  کد کاال  اشخاص خارجی

تی   ارزش کاالی واردا

ی نوع ارز مبلغ ارزی ی نوع ارز مبلغ ارزی معادل ریال  معادل ریال

1                  ١                  

2                  ٢                  

3                  ٣                  

      جمع      جمع

  

  )یو خارج یفروش (داخلاطالعات  : 8جدول شماره 

اخالص فروش فروش نوع   قبل سال فروش خالص  یجار ل سا فروش خالص فاتیتخف و فروش از برگشت: شود یم کسر ن
داشتھ باشد           امکان انتخاب کد وجود 

          جمع

  

اره جدول  ارجی): 9شم یی شده( درآمد ناخالص پیمانکاري/ ارائه خدمت(داخلی وخ   )بھ ترتیب بیشترین درآمد شناسا

ا  ردیف فعالیت  نام کارفرم نوع تابعیت   کد 
  کارفرما

ی/ شماره ملی د /شناسھ مل ک
د  شماره اقتصادی  فراگیر اتباع خارجی راردا   نوع درآمد  موضوع ق

ه یمبلغ کار گواھ   شد
  )ھاتیصورت وضع(
  یدگیسال مورد رس یط

مورد رسیدگی   ناخالص دریافتی طی سال 
ه ت الحسابعلی پیش دریافت  درآمد شناسایی شد  صورت وضعی

١                          
            )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
نیا)١: (کارفرما تیتابع نوع مد نوع  یخارج)٢( یرا   یخارج)٢( یداخل)١: (درآ

ز  :توجه ا یش  ردادها ب د قرا که تعدا ً در صورتی  ره می 10لطفا ین جدول را در برگ فق ا ر مبناي  ز ب اشد، صورت ری د. A4ب مایی مه ن .. برگ  ضمی . .. . .. .. . . . .. . . . .. . . . .. یوست:    تعداد صفحات پ

 

ف
دی

ر
  

  نوع
شخص

* 

امنام و  دگین نوا   /خا
بصورت ( نام شخص حقوقی

ود ده ش امیک یکی نمایش دا ین  )دا
  /شماره ملی
 شناسھ ملی

شماره 
 اقتصادی

شماره 
 قرارداد

تاریخ 
 قرارداد

شماره 
 تا تاریخ  ازتاریخ رھگیری

  نوع
قرارداد 

** 

د   مبلغ قراردا

شماره 
 پستی

 پالک ثبتی

  نوع
 ***ملک

  مساحت
متر (

 )مربع

مورد 
  استفاده
ھن ****

ر
  

معادل اجاره ناشی 
ره  از رھن

جا
ا

  

بخش  فرعی اصلی
 ثبتی

١  
                   

 :نشانی

٢  
                  

 :نشانی



 

بر درآمد صاحبان مشاغل  اتیاظھارنامھ مال-1400-01-09
سال ١٣٩٩عملکرد  ٧ شیراینسخھ و  یگروه اول مشارکت

١٣٩٩  

 لیو تحل یطراحدفتر ) ٩٩دی ماه ( ١١٠١ فرم شناسھ
تینظام مال یو ھوشمند ساز ندھایفرا   یا

ز  4صفحه   6ا

  

  

   استمقطوع  ها مالیات آن: درآمدهایی که  10جدول شماره 

د حاصل از: مقطوع  نوع درآمد* امالک)١( درآم تقال حق واگذاری محل )٢(،  )ممق ٧٨و  ۵٩مواد (نقل و انتقال  د (ان ر) ٣( ،)ممق ٧٨و  ۵٩موا ی  سا
 

  

   هاي پرداختی: کمک 11جدول شماره 

ف
ردی

 

 شرح
نده کمکمشخصات  فت کن نوع  دریا

 *کمک

نحوه 
 کمک
** 

ل قبول مبلغ تاریخ پرداخت   درصد قاب
مد مشمول مالیات  از درآ

  ھای مالی پرداختیکمک
 شماره حساب نام  سازمانپذیرفتھ شده توسط 

١          
٢          
٣          

    جمع
ده )١: (ھای پرداختی نوع کمک* بودجھ کمک ھای پرداختی براساس حساب)٢(م مق ١٧٢بر اساس ما شده در قانون  پذیرفتھ    غیر نقدی) ٢(نقدی ) ١(نحوه کمک ** سایر     )٣(ھای 
  
  

اره    سود و زیان: صورت  12جدول شم

  
  

  .،در جدول ذیل قید شود١٢جدول  )١٠ بخشی از ردیف(و ھمچنین خریدھای ھزینھ ای١٢،١٨،١٩،٢٠ناخالص فروش ردیف ھای 

ل منتھی بھ  ...برای سا ... ..  / ... ./ ... .  
 سال قبل سال جاری شرح ردیف

    )٨و٩نقل از جدول شماره ( درآمدھای عملیاتی 1

ام شده درآمدھای عملیاتی :شودکسر می 2 از جدول ( بھای تم    )۴و ۵نقل 

لص) زیان(سود  3    ناخا
ھ  4 اھزین مزای    حقوق، دستمزد و 
لیغات  5 ھ تب    و بازاریابیھزین
   ھزینھ مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده 6
اری 7    ھزینھ حسابرسی و حسابد
   ھزینھ مشاوره مالی و حقوقی 8
نھ 9 اجاره محل غیر از کارخا    ھزینھ 
نھ 10    ھای فروش، اداری و عمومیسایر ھزی

داری و عمومیجمع ھزینھ 11    ھای فروش، ا
فروش ضایعات )زیان(سود  12    ناشی از 
یی )زیان(سود  13 ارزی عملیاتیھا و بدھیناشی از تسعیر دارا    ھای 
تی 14 مدھای عملیا    سایر درآ
نھ 15     ھای عملیاتیسایر ھزی

   ھای عملیاتیخالص سایر درآمدھا و ھزینھ 16

   عملیاتی )زیان(سود  17
یی ھای غیر منقول) زیان( سود 18    ناشی از فروش دارا
یی) زیان( سود 19    ھاناشی از فروش سایر دارا
یھ) زیان(سود  20 د اول    حاصل از فروش موا
یی )زیان(سود  21 بط با عملیات اصلیھا و بدھیناشی از تسعیر دارا ارزی غیرمرت    ھای 
   ھای غیر عملیاتیسایر درآمدھا و ھزینھ 22
   ھای غیر عملیاتیخالص سایر درآمدھا و ھزینھ 23
   ھای مالیھزینھ 24
   ویژه )زیان(سود  25

  مبلغ فروش
ت   ضایعا

  مبلغ فروش
  ھای غیرمنقولدارایی

  مبلغ فروش
  ھاسایر دارایی

  مبلغ فروش
ھ   مواد اولی

  ایمبلغ خریدھای ھزینھ
  )سایر خریدھا(

          

  
 
 
 
 
 
 
 
 

پرداخت شده مقطوع ی درآمدھا) زیان(سود  ی  مقطوعدرآمدھا * مقطوع نوع درآمد ردیف شماره رسید  مالیات 
 پرداخت

  شماره
یم اظھارنامھ  رسید تسل

١       
٢       
٣       

      جمع



 

بر درآمد صاحبان مشاغل  اتیاظھارنامھ مال-1400-01-09
سال ١٣٩٩عملکرد  ٧ شیراینسخھ و  یگروه اول مشارکت

١٣٩٩  

 لیو تحل یطراحدفتر ) ٩٩دی ماه ( ١١٠١ فرم شناسھ
تینظام مال یو ھوشمند ساز ندھایفرا   یا

ز  5صفحه   6ا

  

  (صورت وضعیت مالی) ترازنامه :13جدول شماره 

 
 

یر یی ھای  ھادارایی مبلغ خرید طی دوره سا  ثابت مشھود مبلغ خرید طی دوره دارا
ییمبلغ خرید طی دوره دارای   ھایھای ثابت مشھود و سایر دارا

شود روبرو در جدول      :قید 

  

  

  

  (کسر از درآمد ها) نرخ صفر مالیات /معاف يدرآمدها: 14شماره جدول 

  

مد معاف*   /نرخ صفر مالیاتنوع درآ
ری)١( امپرو د و  ورزی  ای کشا یت ھ ل ا فع از  اشی  ن د  م ه ( درآ د ا   )ممق ٨١م
ھ )٢( ب ئر  م زا ا اعزا ی جی  گردشگر خار از محل جذب  نی ذی ربط  نو ا ق راجع  ارای مجوز از م تی د ار ری و زی تر گردشگ ا ف رازی د ب درآمد ا

ھ  و سوری راق  ، ع ان  د (عربست ن ه ) ز(ب د ا   )ممق ١٣٢م
قرآنی)٣( ،و  تی  و مطبوعا تی  نتشارا ا یت ھای  ال فع شی از  ا ن مد  د اسال( در آ و ارشا فرھنگ  زارت  گی و ھنری ) میدارای مجوز از و د (فرھن ن ب

ه  د ا   )ممق ١٣٩ل م
ی )۴( فت ن یر  الھای غ و کا ت خدمات  د حاصل از صادرا ه ( درآم د ا   )ممق ١۴١صدر م
رزی)۵(  والت کشاو رات محص مد حاصل از صاد ه (  درآ د ا   )ممق ١۴١صدر م
م )۶( د خا ا ت مو درا د حاصل از صا ه ( درآم د ا خیر م   )ممق ١۴١قسمت ا
عبوریدرآمد حاصل از )٧( ھ صورت  ف کھ ب تل ای مخ درات کاالھ نزیت(صا بر ) ترا ری  م کا نجا ا ا ب ا  ی یر در ماھیت  تغی ن  بدو د و  ن وار یرا ا ھ  ب

د   می شون در  ن صا ه (روی آ د ا ه یک م   ) ممق ١۴١تبصر
درات  )٨( ز صا ی ا اش ن رز  ر ا   تسعی
دستی ) ٩( یع  ا اف و صن ب ت فرش دس ی  ه ھا ا رگ مد کا ه (درآ د ا   )ممق ١۴٢م
 

  
 

  
و سود) ١٠(  ه  انک سپرد ب یز  وجوا رؤم ھا  ری غی ا ب عت انکی مجاز سسات ا دھای  ب ن ب ا  ١موضوع  ه  تبصره ۴ت د ا   ممق ١۴۵م
راق مشارکت  سود) ١١( و ھ ا ب علق  ز مت ی د (و جوا ن ه  ۵ب د ا   )ممق ١۴۵م
ی )١٢( د تجار آزا اطق  من قتصادی در  ای ا لیت ھ ا فع از  اشی  ن د  م ه ( درآ د ا د  ١٣م آزا اطق  داره من انون چگونگی ا   ) تجاریق
اعی ) ١٣( ف ت ن ا غیر  وزشی  ز آم راک و م دارس  مد م ه (درآ د ا   )ممق ١٣۴م
ی ) ١۴( ات ق ی و تحق ی  ھش ت پژو الی فع از  ی  اش ن د  م رآ ز د ی ن و  ان  ف تش و مک عین  ی مختر ا تشاف بر اک ق  ا ح ی ع  را حق اخت ز  د حاصل ا رآم د

ای ذیصالح  ھ ھ ن ت خا وزار ھ تحقیق از  ن وا ی پر ارا کز د ه (مرا د ا   )ممق١۴۴م
تی )١٥( الب عقود مشارک ق در  یدی  ول ت ای  ه ھ گا ن ب ش  ھ در گرد ی ا رم ح و س ا طر ی ه  ی پروژ امین مال ت فیت  ه (معا د ا رر ق ١٣٨م   )مممک
ھ ) ١٦( بودج نون  ا ق و  ن  را ی ری اسالمی ا جمھو توسعھ  م و ششم  نج پ ھ  پنجسال ھ  ام برن ین  ن وا ق اتی  ی ل ا م م احکا در  قرر  فیت ھای م ر معا ی سا

ا  ب د  ب مور ربوط حس نین م قوا یر  قو سا دی کر مصا   ذ
ف) ١٧(  مدھا ی معا یر درآ   سا

 

  

  )ممق 168(موضوع ماده  "قوانین  موافقت نامه هاي اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با دیگر کشورها"مالیاتهاي پرداختی در اجراي  :15جدول شماره 
  

مربوطھ  *نام کشور فیرد ات  پرداختی نرخ مالی   مبلغ سود  مالیات 
١      

   جمع
یران توافق نامھ دارند لیست بر اساس*   .حسب مورد تکمیل شود کشورھای کھ با ا
  

  )ممق 180 ماده تبصره(  (کسر از مالیات) کشور از خارج يدرآمدها به مربوط ها کشور ریسا در یپرداخت هاياتیمال: 16جدول شماره 

 

اء ب* یستھ استثن مورد تکمیل شود کشورھای کھ با ایران توافق نامھ دارند ل   .حسب 
  

  

  

  

.در تاریخ  .. ... .. / ..../... .  
ادارایی ابدھی و حقوق مالکانھ  ھ   ھ

  ابتدای دوره  پایان دوره  شرح  ابتدای دوره  پایان دوره  شرح
ھ      ثابت مشھود دارایی ھای       سرمای

ھ) زیان ( سود       نامشھود دارایی ھای       انباشت
یی ای پایان خدمت      ھاسایر دارا       ذخیره مزای

      ھاپیش پرداخت
      تسھیالت مالی دریافتی

یر       ذخا

د و کاال قل از جدول (موجودی موا       ) ۴ن
      پرداختنی مالیات

نی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا       پرداخت
فتنی تجاری ھایدریافتنی       ھاپیش دریافت      اھو سایردریا

قد       سایر      موجودی ن

یی        ھابدھی و حقوق مالکانھ جمع      ھاجمع دارا

 ردیف
نوع درآمد 

نرخ /معاف
 *صفر مالیات

یم سھم درآمد ھزینھ نرخ صفر مالیات/درآمدمعاف ھای مستق
 نرخ صفر مالیات/معاف

مد معافسایر ھزینھ نرخ  /ھای سھم درآ
 صفر مالیات

نرخ صفر /درآمد معاف) زیان(سود 
 مالیات

١      
٢      
٣      

     جمع

پرداختی  سود خالص  *نام کشور فیرد بر اساس نرخ این   مالیات   اظھارنامھمالیات 
١      

       جمع



 

بر درآمد صاحبان مشاغل  اتیاظھارنامھ مال-1400-01-09
سال ١٣٩٩عملکرد  ٧ شیراینسخھ و  یگروه اول مشارکت

١٣٩٩  

 لیو تحل یطراحدفتر ) ٩٩دی ماه ( ١١٠١ فرم شناسھ
تینظام مال یو ھوشمند ساز ندھایفرا   یا

 6از  6صفحه 

  

  

  محاسبه مالیات : 17جدول شماره 

   ممق 101ماده  تیقبل از کسر معاف حاصل از شراکت اتیمشمول مالخالصه فهرست درآمدهاي : 1-17جدول شماره 

 مبلغ  شرح  ردیف
  )٢1نقل از جدول ( ویژه) زیان( سود  ١
  سنواتی) زیان( تعدیالت سود ٢
  ویژه )زیان(شود از سود کسر می/ اضافھ  ٣
  )١٠نقل از جدول ( مقطوع استسود حاصل از درآمدھایی کھ مالیات آن   ۴
  )١۴جدول  (نقل از(کسر از درآمد ھا)  /نرخ صفر مالیاتدرآمدھای معاف  ۵
ده   ۶ اجرای مقررات ما     اھ نھیھز ریساو  ممق ١۶۵خسارت وارده در 
   استھالک زیان انباشتھ از سنوات قبل (مورد تأیید سازمان)  ٧
  )٢+٣( -)۴+۵+۶+٧( =جمع تعدیالت   ٨
  )زیان سال جاری( ممق ١٠١درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت ماده   ٩

 
  مالیات سهم هر شریکمحاسبه :  2-17جدول شماره 

یرد
  ف

ره
ما

ش
 

ی
اد

ص
قت

ا
 

یشر
ک

**
**

  

ز  سھم ا
 انیز

 سال
 /یجار

 ناخالص
 درآمد

 مشمول
  اتیمال
 از قبل

 کسر
 تیمعاف

 ماده
١٠١ 

 ممق

 یھانھیھز
 یدرمان

 موضوع
 ماده
١٣٧ 

 ممق

 التیتسھ
  مسکن یاعتبار

 از
(موضوع ھابانک

بند الف ماده 
قانون  ١٣٩

 در برنامھ سوم)
  ھایسال

ا  ٧٩  ٨٣ت

ھای کمک
  پرداختی

موضوع 
ماده 
١٧٢ 

 ممق

 ریسا
موارد 
قابل 
کسر 

ازدرآمد 
مشمول 

 اتیمال
** 

 درآمد
مشمول 

  اتیمال
ز  قبل ا
کسر 

 تیمعاف
ماده 
١٠١ 

 ممق

ھم
س

 
 از

اف
مع

ی
 ت

ده
ما

 
١٠

١
 

ممق
**

**
 

 درآمد
 مشمول

  اتیمال
ز بعد  ا

 کسر
 تیمعاف

 ماده
١٠١ 

 ممق

 عوارض سھم

ص
خال

 
مد

رآ
د

 
ول

شم
م

 
یمال

ت
ا

 

یمال
ت

ا
 * 

 یدرآمد ابراز تیمعاف
 یرانگردیا ساتیتاس ھیکل

 یبرا یو جھانگرد
 یبھره بردار یپروانھ ھا

ل از اجرا  نیا یکھ قب
(  دهیقانون اخذ گرد است 

 م)مق ١٣٢ماده » ر«بند 
    

ل  ھایاتیما
 در یپرداخت

 کشورھا ریسا
 بھ مربوط

 یدرآمدھا
 کشور از خارج

(نقل از جدول 
١۶( 

مالیات قابل 
ی  کسر در اجرا

) ٢تبصره (
 ١۶٩ماده 
  ممق

ص
خال

 
یمال

ت
ا

 
قھ

علّ
مت

  

ت
اخ

رد
پ

ھا
 ی

ام
نج

ا
 

ده
ش

  

ده
مان

 
یمال

ت
ا

 
بل

قا
 

ت
اخ

رد
پ

  

 اتاق
  اصناف  یبازرگان

١                                        
٢                                     
٣                                     

                                      جمع
  

ده  بر اساس مفاد تبصره یک ما نرخ اعمال گردد.(ع ١٣١*  تخفیف در  م                   درصد  نون مالیات ھای مستقی بین قا تخفیف فقط می تواند  ا  ١دد درصد مورد    باشد) ۵ت
    :قید شود  نوع آن، موارد قابل کسر ازدرآمد مشمول مالیاتدر صورت تکمیل ستون سایر ** 

شود بھ *** اده    سیستم پرداخت وصل شود و مبلغ پرداختی در اظھارنامھ طبق جدول نمایش د
ً در خصوص زوج ممق ١٠١ مادهموضوع  تیمعاف مشارکت زوجیت**** در صورت  ا     . اعمال گردد صرف

  پرداختی این اظهارنامه 18جدول شماره 

 مبلغ قبضشماره  تاریخ شعبھ * کبان  شریک ملی شماره  ردیف
١       
٢        
٣       

  جمع   
ده شود. بصورت سیستمی ملی *   نمایش دا

 باشد:اینجانب میصحت مندرجات اظهارنامه تسلیمی مورد تأیید 

  )مجاز امضایدارنده ( تھیھ کننده اظھارنامھ مشخصات 

                          :وکالت نماینده قانونی/ تاریخ مجوز :                         وکالت نماینده قانونی/ شماره مجوز                        :نماینده قانونی❍  مؤدی❍

  :خانوادگینام  :نام  :قانونیماینده ن ماره اقتصادیش

  :شماره ملی  :شماره شناسنامھ  :نام پدر

  امضاءمھر و   :سمت

 مشخصات حسابداران رسمیاطالعات 
  

  

  ممق ٢٧٢مشخصات حسابداران رسمی در اجرای مقررات موضوع ماده 
  :نام مؤسسھ حسابرسی/ خانوادگینام و نام  کد اقتصادی :مؤسسھ حسابرسی/ حسابرس) شماره اقتصادی(شناسھ مؤدی   حقوقی ❍  حقیقی❍: نوع شخص

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

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

قانون مالیات هاي مستقیم؛ در مواردي که هر یک از اقالم اطالعاتی فرم اظهارنامه  95موضوع ماده آیین نامه اجرایی  3نکته: بر اساس تبصره ماده 

  .مالیاتی صاحبان مشاغل براي هر یک از مودیان فاقد موضوعیت باشد، عدم تکمیل آن خللی به اعتبار اظهارنامه وارد نخواهد کرد

***پرداخت  


