
 

 

 
 جمهوری اسالمی اریان

 رانیا یاسالم یجمهور

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 سازمان امور مالیاتی کشور
 

 (ی)انفرادبر درآمد مشاغل  اتیاظهارنامه مال
 (ق.م.م ۵۹ماده بند الف موضوع )

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

 .......................................................................... :خانوادگیو نامنام 

 .......................................................................... شماره ملی/ کد فراگیر اتباع خارجی:

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

 .......................................................................... کد رهگیری:

 .......................................................................... اریخ ارسال:ت

 شود( )این بخش توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می  مشخصات اداره کل امور مالیاتی دریافت و ثبت کننده اظهارنامه

 محل تسلیم اظهارنامه
 مالیاتی:اداره امور  اداره کل امور مالیاتی:

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

 

 رسید تسلیم اظهارنامهثبت مشخصات 
 شماره دسته: شماره رسید تسلیم اظهارنامه:

 مهر و امضاء خانوادگی ثبت کننده: نام و نام

 تاریخ ثبت اظهارنامه:
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 (ی)انفرادبر درآمد مشاغل  اتیمال اظهارنامه
 (ق.م.م. ۵۹بند الف موضوع ماده )

F  -  -    
 ۹ویرایش 

 ۸از  1صفحه   :تا تاریخ : از تاریخ

 :شود توسط اداره امورمالیاتی کشور تکمیل میاین قسمت 

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

 

 اداره امور مالیاتی   *تیااداره کل امور مالی یاتباع خارج یبرا ریکد فراگ/یرانیاتباع ا یبرا یشماره مل
 )واحد مالیاتی(

 

 شماره کالسه پرونده
 

 نام اداره کل امور مالیاتی کد

 

 نام اداره کل امور مالیاتی کد

 

 نام اداره کل امور مالیاتی کد

 

 نام اداره کل امور مالیاتی کد

 

 اداره کل امور مالیاتی نام کد

 

 نام اداره کل امور مالیاتی کد
 مازندران ۱۹ کردستان ۹۹ خوزستان ۱۳ اصفهان ۹۱ ری( جنوب استان تهران )شهر ۶۳ مرکز تهران ۶۳
 یمرکز ۶۶ کرمان ۱۸ زنجان ۹۲ المیا ۹۲ شمال استان تهران )شمیرانات( ۱۱ غرب تهران ۶۶
 هرمزگان ۹۶ کرمانشاه ۱۱ سمنان ۲۲ بوشهر ۸۸ غرب استان تهران )شهریار( ۱۹ شمال تهران ۶۱
 همدان ۹۶ راحمدیو بو هیلویکهک ۹۸ و بلوچستان ستانیس ۳۳ یاریچهار محال بخت ۹۱ شرق استان تهران )بومهن( ۱۶ شرق تهران ۶۱
 زدی ۲۲ گلستان ۳۶ فارس ۱۲ یخراسان جنوب ۶۱ یشرق جانیآذربا ۱۶ جنوب تهران ۶۹
 لرستان ۹۳ قم ۳۹ یخراسان شمال ۹۱ لیاردب ۳۱ البرز ۶۲ تیااداره کل امور مالی*  النیگ ۱۱ نیقزو ۳۶ یخراسان رضو ۱۲ یغرب جانیآذربا ۱۶ بزرگ تهران انیمؤد ۶۲

 
 

 مشخصات شخص حقیقی  
 :خانوادگی نام :نام مرد❍  زن❍جنسیت: 

 شماره شناسنامه: :محل تولد :تاریخ تولد :نام پدر

 نوع شغل/ فعالیت: شور محل اقامت:ک خارجی❍  ایرانی❍ نوع تابعیت: سریال شناسنامه:
 شور:ک   سری:

 تلفن همراه: :نمابر :تلفن

 اتیجهت استرداد اضافه پرداخت مال یبانک یهاحساب
 یکنام شعبه بان کنام بان نام صاحب حساب شماره حساب

    
 

 (ی)واحد کسب یاقامتگاه قانون
 کد فعالیت فرعی: کد فعالیت اصلی:

 تاریخ :سبیکشهرت 
 آغاز فعالیت

 دفتر قانونی مستقل 
 ردندا❍ دارد❍

 استان:
 

 کد پستی: شهرستان:

 نشانی:

 

 فعالیت )های(محلسایر مشخصات 
 تاریخ :سبیکشهرت  *نوع محل

 آغاز فعالیت
 دفتر قانونی مستقل 

 ردندا❍ دارد❍

 
 استان:

 
 شهرستان:

 
 :کد پستی

 نشانی:

 تاریخ :سبیکشهرت  *نوع محل
 آغاز فعالیت

 دفتر قانونی مستقل 
 ردندا❍ دارد❍

 
 استان:

 
 شهرستان:

 
 کد پستی:

 نشانی:

 ؛ی(مرکز درمان۱۱(فروشگاه؛ )۹(دفتر کار؛ )۸(مورد اجاره؛ )۷) ؛یندگی( نما۶(کارخانه؛ )۵(انبار؛ )۴) ؛یسسات تک مالکؤ(م۳( شعبه؛ )۲) ؛ی( دفتر مرکز۱)*نوع محل: 
 ی(دفتر کار مجاز۱۱)

   ۰ ۵ ۰ ۰ 

 

۱ ۳ ۱ ۳ 
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 فهرست

 ۹ ................................................................................................ یاختصاص اطالعات -الف بخش

 ۳ ............................................................................................. تیفعال یمجوزها اطالعات: ۱شماره جدول

 ۳ ........................................................................................... یمؤد یقانون دفاتر اطالعات: ۲ شماره جدول

 ۳ .............................................................................................. نیمالک/ مالک اطالعات: ۳ شماره جدول

 ۳ ............................................................................ شراکت از حاصل یدرآمدها فهرست خالصه:۴ شماره جدول

 ۳ ......................................................................... (یمؤد شخص جمله از شرکاء هیکل شامل) شرکاء مشخصات: ۱-۴ جدول

 ۴ .................................................................................................................. شراکت از یمؤد سهم:۲-۴ جدول

 ۶ ..................................................................................................... اتیمال محاسبه -ب بخش

 ۴ ................................................................................. اظهارنامه نیا به مربوط یها پرداخت:  ۵ شماره جدول

 ۵ ............................................................................................ معاف یها نهیهز و درآمدها: ۶ شماره جدول

 ۵ ............................................................................................................... معاف یها نهیهز: ۱-۶ شماره جدول

 ۵ ............................................................................................................... معاف یدرآمدها: ۲-۶ شماره جدول

 ۵ .................................................................................................... یپرداخت یها کمک: ۷ شماره جدول

 ۵ ................................................................................... یاتیمال یها یبخشودگ و ها تیمعاف: ۸ شماره جدول

 ۵ ........................................................................................... یاتیمال یها یبخشودگ و ها تیمعاف: ۱-۸ شماره جدول

قه اتیمال از کسر) کشور از خارج در تیفعال بابت یاتیمال یها یبخشودگ و ها تیمعاف: ۲-۸ شماره جدول  ۵ ................................ (متعلّ

 ۵ ..................................................... است شده پرداخت قبالً مقطوع طور به آن اتیمال که ییدرآمدها: ۹ شماره جدول

 ۶ ............................................................................................................... ترازنامه: ۱۱ شماره جدول

 ۶ ................................................................................................... انیز و سود صورت: ۱۱ مارهش جدول

 ۷ ................................................................................................. کاال و مواد یموجود: ۱۲ شماره جدول

 ۷ ..................................................................... فروش نیشتریب بیترت به یاصل محصوالت انواع: ۱۳ شماره جدول

 ۷ ................................................................................... رفته فروش یکاال شده تمام یبها: ۱۴ شماره جدول
 

 اطالعات اختصاصی -بخش الف
 توضیحات وضعیتو  شرح ردیف

 بلی❍  خیر❍ اید؟ ای داشته آیا در سال مورد نظر فعالیت درآمدی. هزینه ۱
 /اجباری است ۱۱و  ۱۱ول شماره اتکمیل جد« بلی»در صورت انتخاب 

 تکمیل شود ۱۱جدول شماره « خیر»در صورت 
 اجباری است ۳در صورت اجاری بودن محل فعالیت تکمیل جدول شماره  اجاری❏  شخصی❏ استفادهوضعیت تمام/ برخی از مکان)های( فعالیت مورد  ۲
 اجباری است ۲-۸تکمیل جدول شماره « بلی»در صورت انتخاب  بلی❍  خیر❍ (ق.م.م. ۱۸۱)در اجرای ماده  آیا درآمدی برای کسب و کار خارج از کشور ابراز شده است؟ ۳
 اجباری است ۴در صورت وجود شراکت، تکمیل جدول شماره  ........ )درصد( سهم از شراکت  : تعداد سایر شرکاء .........بلی❍   خیر❍   آیا شریک دارید؟ ۴
 ............/...../.....  تاریخ شروع شراکت .......................................  نام شراکت ۵
 اجباری است ۱در صورت عضویت، تکمیل جدول شماره  ................................................... ای که در آن عضو هستید نام اتحادیه ۶
 اجباری است ۱در صورت عضویت، تکمیل جدول شماره  ................................................... نام مجمع صنفی که در آن عضو هستید ۷
 اجباری استدر بخش آخر  یحسابداران رسممشخصات ، تکمیل «بلی»انتخاب  با بلی❍ خیر❍ شود ق.م.م. مورد رسیدگی قرار گرفته شده/ می ۲۷۲حسابداران رسمی و در اجرای مقررات موضوع ماده آیا دفاتر توسط  ۸
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 اطالعات مجوزهای فعالیت: ۱جدول شماره

 (سایر۵برداری ) (پروانه بهره۴سب/ فعالیت )ک(پروانه ۳ارت بازرگانی )ک(۲(تأسیس )۱) *نوع مجوز:

 اطالعات دفاتر قانونی مؤدی: ۲شماره جدول 

 لک(۲(روزنامه )۱) *نوع دفتر:

 (میل شودکباید ت یاطالعات اختصاص -بخش الف ۱در سؤال « اجاری»در صورت انتخاب گزینه ین )ک/ مالکاطالعات مال: ۳جدول شماره 

 (سایر۴) (اداری۳) (تجاری۲) (مسکونی۱) ****مورد استفاده:  حق واگذاری(۴) (عرصه و اعیان۳) (اعیان۲) (عرصه۱) ***نوع ملک: (رهن و اجاره۳) (اجاره۲) (رهن کامل۱) **نوع قرارداد: (حقوقی۲)؛(حقیقی۱) نوع شخص:*

 تکخالصه فهرست درآمدهای حاصل از شرا:۴جدول شماره 
 )شامل کلیه شرکاء از جمله شخص مؤدی( اءکمشخصات شر :۱-۴جدول 

 (قهری باشد، تکمیل خواهد شد۲صورتی که نحوه شراکت، )***در *    (قهری )غیر مستقیم(۲) (مستقیم(اختیاری )۱)***  ، تکمیل این بخش اجباری است.در صورتیکه زوجین جزو شرکاء باشند**  (مرد۲(زن؛ )۱) *جنسیت:
 کدام چیه(۶)اظهارنامه،  نیاارائه و  یمال ، اموراتیول مالئمس(۵)اظهارنامه،  نیاارائه ول ئمس(۴) ،یمال امورو  اتیول مالئمس(۳) ،یمال امورول ئمس(۲) ات،یول مالئمس(۱**)***

  

 تاریخ انقضاء مجوز برداری تاریخ شروع بهره مرجع صدور تاریخ صدور شماره مجوز نوع مجوز* ردیف
۱       

۲       

۳       

 تعداد جلد محل ثبت تاریخ ثبت شماره ثبت دفتر نوع دفتر* ردیف
۱      
۲      

 نوع ردیف
 شخص*

 نام
 خانوادگی/ نام

 شماره ملی/ نام شخص حقوقی
 شناسه ملی

 شناسه مؤدی
 )شماره اقتصادی(

 گیری شماره ره تاریخ قرارداد شماره قرارداد
مدت 

 قرارداد
 )ماه(

 نوع
قرارداد 

** 
 نوع شماره پستی

 ملک***

 مساحت
)متر 
 مربع(

مورد 
 استفاده****

۱ 
              

 نشانی:

۲ 
              

 نشانی:

 یمل شماره یخانوادگ نام نام *جنسیت ردیف
 شماره ملی

 *شوهر*
 نحوه
 ***شراکت

 شماره ملی
 کیشر
 ***ی*متوف

 تلفن
محل  تلفن

 کار
 نوع

 *****تیمسئول
 شروع خیتار

 شراکت
 از شراکت سهم

 )درصد(

۱             

۲             

۳             

۴             

۵             

۶             

۷             

۸             

۹             

۱۱             
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 مؤدی از شراکتسهم :۲-۴جدول 

قه*مالبات   شود. محاسبه می  اتیخالص درآمد مشمول مالق.م.م. بر  ۱۳۱های مقرر در ماده  بر اساس اعمال نرخ متعلّ
 محاسبه مالیات -بخش ب

 مبلغ شرح ردیف

  (۱۱)نقل از جدول  سود و زیان ویژه ۱

  تعدیالت سود و زیان سنواتی ۲

  شود از سود و زیان خالص اضافه/ کسر می ۳

  (۹)نقل از جدول  سود حاصل از درآمدهایی که مالیات آن قبالً به طور مقطوع پرداخت شده ۴

  (۶)نقل از جدول  درآمدهای معاف ۵

  (۷)نقل از جدول های پرداختی کمک ۶

  (۹+۶)-(۱+۶+۳تعدیالت =)جمع  ۷

  (زیان سال جاری) ق.م.م. ۱۱۱درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت ماده  ۸

  ق.م.م. ۱۱۱معافیت ماده  ۹

  ق.م.م. ۱۱۱درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت ماده  ۱۱

  استهالک زیان انباشته از سنوات قبل )مورد تأیید سازمان( ۱۱

  درآمد مشمول مالیات ناخالص ۱۲

  سهم اتاق بازرگانی ۱۳

  ق.م.م. ۱۸۳ماده  ۹ای موضوع تبصره  سهم اصناف و مجامع حرفه ۱۶

  درآمد مشمول مالیات خالص ۱۱

  مالیات مقرر بر اساس درآمد مشمول مالیات خالص ۱۶

  (۸)نقل از جدول  ها و بخشودگی مالیاتی معافیت ۱۷

  پرداختمالیات قابل  ۱۸

  (۵)نقل از جدول  های انجام شده پرداخت ۱۹

  مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه ۲۰

 های مربوط به این اظهارنامه:  پرداخت۹جدول شماره 
 مبلغ شماره رسید تاریخ شعبه بانک یا مؤسسه مالی نوع پرداخت* ردیف

۱       
۲       

۳       

  جمع ۶
نتقال بانکی۳) ؛(پرداخت با کارت اعتباری۲) ؛(چک شخصی۱) پرداخت:*نوع  ریز نقدی؛ )۶(چک تضمین شده؛ )۵) ؛(سفته۴) ؛(ا  (مکسوره کارفرمایان۷(وا

 ردیف
ناخالص از زیان سال جاری/  سهم

از درآمد مشمول مالیات  قبل 
 ق.م.م. ۱۱۱سر معافیت ماده ک

 سهم معافیت
 ق.م.م. ۱۱۱ماده 

ز  ا درآمد مشمول سهم 
از مالیات  سر معافیت کبعد 

 ق.م.م. ۱۱۱ماده 

 سهم
 یسنوات انیز کاستهال
 سازمان دیتائ مورد

 اتیمشمول مال درآمد
 عوارض سهم

 (و اصناف ی)اتاق بازرگان
 درآمد خالص

قه اتیمال  اتیمشمول مال  *متعلّ
 تیمعاف سهم

قه اتیمال خالص اتیمال یو بخشودگ  متعلّ

۱           



 

AR.IF  A-      -FAR-     ۸از  ۱صفحه  ؤدیانت مخدما دفتر (۲۹ اردیبهشت) ۱۱۱۱ فرم شناسه 

 

 های معافدرآمدها و هزینه: ۶جدول شماره 
 های معاف هزینه :۱-۶جدول شماره 

 درآمدهای معاف :۲-۶جدول شماره 

های  ( درآمد ناشی از فعالیت۳ق.م.م.( ) ۱۳۲های معدنی/ تولیدی )ماده  ( درآمد ناشی از فعالیت۲ق.م.م.( ) ۸۱شاورزی )ماده کهای  ( درآمد ناشی از فعالیت۱) معافدرآمد *نوع 
ی از فرش دست بافت ( درآمد ناش۵ق.م.م. بند الف و ب( ) ۱۴االها و خدمات )ماده ک( درآمد ناشی از صادرات ۴ق.م.م.( ) ۱۳۹فرهنگی و هنری )بند ل ماده انتشاراتی و مطبوعاتی، 

( درآمد ۹( درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد تجاری )۸( سایر درآمدها )۷ق.م.م.( ) ۱۴۵ی )ماده کهای بان ( درآمد ناشی از سود سپرده۶ق.م.م.( ) ۱۴۲و گلیم )ماده 
( درآمد حاصل از حق ۱۱ق.م.م.( ) ۱۳۸ماده  ۳ها )تبصره  ز استانکیلومتری مراک ۱۲۱عاع های خارج از ش ارخانهک( ۱۱ق.م.م.( ) ۱۳۴ز آموزشی غیر انتفاعی )ماده کمدارس و مرا

 ق.م.م.( ۱۴۴تشفان )موضوع صدر ماده کتشاف برای مخترعین و مکاختراع یا حق ا

 های پرداختیکمک: ۷جدول شماره 

 ( غیر نقدی1( نقدی )1) کمکنحوه **    ق.م.م. 171های پرداختی بر اساس ماده  کمک( 1)های پرداختی  کمکنوع * 

 های مالیاتیها و بخشودگیمعافیت: ۸جدول شماره 
 های مالیاتی ها و بخشودگی معافیت :۱-۸جدول شماره 

ّقه( تبصره ماده کشور )کهای مالیاتی بابت فعالیت در خارج از  ها و بخشودگی معافیت :۲-۸جدول شماره   ق.م.م. ۱۸1سر از مالیات متعل

 ه مالیات آن به طور مقطوع قبالً پرداخت شده استکدرآمدهایی : ۵جدول شماره 

نتقال یا واگذاری امال1) درآمد حاصل از*نوع درآمد مقطوع:  ( نقل و ۴ق.م.م.(، ) 77(بساز و بفروشی )ماده ۳ق.م.م.(، ) 7۷، ماده 95)ماده  حق واگذاری(1ق.م.م.(، ) 7۷، ماده 95)ماده  ک(ا

نتقال سهام )ماده  نتقال سهام )ماده 9ق.م.م.(، ) 1۴۳ا نتقال سهام )ماده ۶ق.م.م.(، ) 1مكرر، تبصره  1۴۳(نقل و ا (درآمد حاصل از سود سهام 7ق.م.م.(، ) 1مكرر، تبصره  1۴۳(نقل و ا

  (سایر۷ق.م.م.(، ) 109ماده  ۴ها )بند  تکگذاری شر سرمایه

 مبلغ معافیت نوع معافیت ردیف

  ق.م.م. ۱۳۷های درمانی موضوع ماده  هزینه ۱

  قانون برنامه سوم( ۱۳۹)موضوع بند الف ماده  ها کن از بانکتسهیالت اعتباری مس ۲

  ق.م.م. ۱۶۵خسارت وارده در اجرای مقررات ماده  ۳

  ها سایر معافیت ۴

  جمع ۱

 ردیف
نوع درآمد 

 *معاف
 درآمدمبلغ مجموع 

های مستقیم سهم  هزینه
 درآمدهای معاف

های سهم درآمدهای  سایر هزینه
 معاف

 سود )زیان( درآمد معاف

۱      

۲      

۳      

     جمع ۶

ف
ردی

 

 شرح

 دریافت کننده کمک مشخصات 

نوع
 

ک*
کم

ک ** 
نحوه کم

 

قابل قبول مبلغ تاریخ پرداخت  درصد 
مالیات  از درآمد مشمول 

 های مالی پرداختی کمک
 شماره حساب نام پذیرفته شده توسط سازمان

۱          
۲          
۳          
     جمع ۶

قه مورد معاف ردیف  بخشودگی مالیاتی میزان معافیت/ نرخ مورد معاف مالیات متعلّ

    ق.م.م.( ۱۳۲ماده  ۳)تبصره های گردشگری رسمی  درآمد حاصل از فعالیت ۱

    ها سایر معافیت ۲

  جمع ۶

 ردیف
 شرح درآمد

 خارج از ایران
 درآمد خارج از ایران شورکنام 

مالیات پرداخت شده خارج 
 از ایران

قه در ایران بر  مالیات متعلّ
 درآمداساس 

 سر از مالیاتکمبلغ قابل 

۱       
۲       
۳       
۴       
     جمع ۱

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

 پرداخت
 شماره

 رسید تسلیم اظهارنامه
۱       
۲       
۳       

      جمع ۶



 

AR.IF  A-      -FAR-     ۸از  ۳صفحه  ؤدیانت مخدما دفتر (۲۹ اردیبهشت) ۱۱۱۱ فرم شناسه 

 

 ترازنامه: ۱۰جدول شماره 

 صورت سود و زیان: ۱۱جدول شماره 

  

 در تاریخ ..../..../ ........
ادارایی هی ه رمایه هابد  و س

 ابتدای دوره پایان دوره شرح ابتدای دوره پایان دوره شرح

بان و  اسناد پرداختنی تجاری حساب   کموجودی نقد     ها و 

اسناد دریافتنی تجاری حساب اسناد پرداختنیها  سایر حساب   ها و     و 

اسناد دریافتنی حسابسایر     ها پیش دریافت   ها و 

مواد و   االکموجودی 
ز)    ذخیره مالیات   (۱۲جدول  نقل ا

و پیش پرداخت    تسهیالت مالی دریافتی   ها سفارشات 

   ذخیره مزایای پایان خدمت   ها سرمایه گذاری

ثابت مشهود دارایی    سرمایه   های 

   های نامشهود دارایی
انباشته    سود یا زیان 

   ها سایر دارایی

ارایی اجمع د هی   ه اجمع بد    ه

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

 مانده سال قبل مانده سال جاری شرح ردیف

   (۱۳از جدول  ۵جمع ستون فروش خالص ) ۱

   (۱۴از جدول  ۱۲)جمع ردیف  االی فروش رفتهکشود بهای تمام شده  سر میک ۲

   سود )زیان( ناخالص فروش ۳

   اری /ارائه خدماتکدرآمد ناخالص پیمان ۴

   اری /ارائه خدماتکشود بهای تمام شده پیمان سر میک ۵

   اری/ ارائه خدماتکسود )زیان( ناخالص پیمان ۶

   سود )زیان( ناخالص ۷

   حقوق، دستمزد و مزایا ۸

   هزینه تبلیغات و بازاریابی ۹

   الوصول و سوخت شده کوکهزینه مطالبات مش ۱۱

   هزینه حسابرسی و حسابداری ۱۱

   هزینه مشاوره مالی و حقوقی ۱۲

ز  ۱۳    ارخانهکهزینه اجاره محل غیر ا

   های فروش، اداری و عمومی سایر هزینه ۱۴

   و عمومیهای فروش، اداری  جمع هزینه ۱۵

   فروش ضایعاتسود)زیان( ناشی از  ۱۶

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

   های عملیاتی سایر درآمدها و هزینه ۱۸

 های عملیاتی خالص سایر درآمدها و هزینه ۱۹
 

 

 سود)زیان( عملیاتی ۲۱
 

 

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

   ها سود)زیان( ناشی از فروش سایر دارایی ۲۲

   حاصل از فروش مواد اولیه)زیان( سود  ۲۳

   های ارزی غیرمرتبط با عملیات اصلی ها و بدهی سود)زیان( ناشی از تسعیر دارایی ۲۴

   درآمد اجاره ۲۵

   های غیر عملیاتی سایر درآمدها و هزینه ۲۶

   عملیاتیهای غیر  خالص سایر درآمدها و هزینه ۲۷

   های مالی هزینه ۲۸

   سود)زیان( ویژه ۲۹



 

AR.IF  A-      -FAR-     ۸از  ۲صفحه  ؤدیانت مخدما دفتر (۲۹ اردیبهشت) ۱۱۱۱ فرم شناسه 

 

الکموجودی مواد و : ۱۲جدول شماره   ا

 انواع محصوالت اصلی به ترتیب بیشترین فروش: ۱۳جدول شماره 

 (سایر1(اصلی، )1) اال:ک*نوع 
.. برگ  نمایید.  پیوست  Aباشد، صورت ریز بر مبنای این جدول را در برگ  مورد می 5ها بیش از  ه تعداد ردیفکلطفاً در صورتی  :توجه .. . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. .  تعداد صفحات پیوست: 

 االی فروش رفتهکبهای تمام شده : ۱۴جدول شماره 

 شرح حساب ردیف
 سال جاری

 بهای تمام شده موجودی سال قبل
ابتدای دوره  در 

 خرید/ تولید
 طی دوره

 فروش/ مصرف
 طی دوره

 بهای تمام شده
 خالص موجودی اهش ارزشکذخیره  در پایان دوره

        االی ساخته شدهک ۱

        االی در جریان ساختک ۲

ولیه مستقیم ۳         مواد ا

        ی و بسته بندیکمکمواد  ۴

لوازم ید ۵ و          یکقطعات 

امانی نزد دیگرانک ۶         االی 

        ها سایر موجودی ۷

راهکمواد و  ۸         االی در 

        جمع ۲

 اال*کنوع  شرح ردیف
واحد 

 سنجش
 مقدار فروش
 مبلغ فروش سال جاری سال جاری

 مقدار فروش
 مبلغ فروش سال قبل سال قبل

۱        

۲        

۳        

۴        

۵        

۶        

۷        

۸        

۹        

     فهرست پیوست(جمع )نقل از  ۱۱

      اصلی جمع فروش ۱۱

      سایر جمع فروش ۱۹

      جمع فروش ناخالص ۱۶

      شود برگشت از فروش و تخفیفات سر میک ۱۶

      جمع فروش خالص ۱۹

 مبلغ شرح ردیف

  مواد مستقیم مصرفی ۱

  دستمزد مستقیم ۲

  ساختسربار  ۳

  های تولید جمع هزینه ۶

  شود موجودی کاالی در جریان ساخت اول دوره اضافه می ۵

  شود موجودی کاالی در جریان ساخت پایان دوره کسر می ۶

  بهای تمام شده کاالی تولید شده ۲

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

  شده طی دورهشود کاالی خریداری  اضافه می ۹

  ی فروش کاالی آماده ۱۱

  شود موجودی کاالی پایان دوره کسر می ۱۱

  سایرشود  می)کسر( اضافه  ۱۲

  )نقل به صورت سود و زیان(بهای تمام شده کاالی فروش رفته  ۱۶
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 باشد: صحت مندرجات اظهارنامه تسلیمی مورد تأیید اینجانب می

 )دارنده امضاء مجاز(ننده اظهارنامه کمشخصات تهیه 

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

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

 شماره ملی: شماره شناسنامه: نام پدر:

 مهر و امضاء سمت:

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

 :خانوادگی نام :نام

 شماره ملی: شماره شناسنامه: نام پدر:

 مؤسسه حسابرسی مشخصات حسابرس/

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

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

 

 

 ق.م.م. ۲۷۲مقررات موضوع ماده  یدر اجرا یمشخصات حسابداران رسم

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

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

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