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١٣٩٨١٣٩٨عملکردنسخھیانفرادسوم-١٩-١١-١٣٩٨
یانفراد

نظام اطالعات لیو تحلیدفتر طراح) ٩٨(بھمن ماه ١١٠١فرمشناسھ
4از 1صفحه یاتیمالیندھایو فرآ

)انفرادی(سومگروه اظھارنامه مالیات بر درآمد مشاغل 
)ممق۹۵موضوع ماده (

F۴ویرایش ٠٠٦-٢٥-٢٠

:تا تاریخ:از تاریخ

:شودتوسط اداره امورمالیاتی تکمیل میاین قسمت 

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

اداره امور مالیاتیاداره کل امور مالیاتی*شماره اقتصادی
(واحد مالیاتی)

شماره کالسھ پرونده

نام اداره کل امور مالیاتیکدنام اداره کل امور مالیاتیکدنام اداره کل امور مالیاتیکدنام اداره کل امور مالیاتیکدنام اداره کل امور مالیاتیکدنام اداره کل امور مالیاتیکد
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
مالیاتی* اداره کل امور گیالن۵۵قزوین۶٣خراسان رضوی١٩آذربایجان غربی١۴مؤدیان بزرگ تھران٣٩ لرستان٢۶قم۶٢خراسان شمالی٢١اردبیل۶١البرز۴٩

مشخصات شخص حقیقی
مرد❍زن❍جنسیت: 

خانوادگی:نامنام:

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

نوع تابعیت:سریال شناسنامھ:

خارجی❍ایرانی❍

نوع شغل/ فعالیت:کشور محل اقامت:

کد شعبھ:تعداد شعب:کد فعالیت:کشور:سری:
تلفن ھمراه:نمابر:تلفن:

اطالعات حسابهاي بانکی مربوط به فعالیت شغلی

نام شعبھ بانکینام بانکشماره حسابردیف
موجودی اول 

دوره

حسابگردش 
مانده حساب

جمع بستانکارجمع بدھکار

١

٢

٣

۴

۵

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

تاریخشھرت کسبی:
آغاز فعالیت

پستی:کدشھرستان:استان:

نشانی:

بخش ثبتی:پالک ثبتی:                                                          اصلی:                                  فرعی:             

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

.اظهارنامه وارد نخواهد کرد

۱ ۳۱ ۳

۰ ۹ ۰ ۰



١٣٩٨١٣٩٨عملکردنسخھیانفرادسوم-١٩-١١-١٣٩٨
یانفراد

نظام اطالعات لیو تحلیدفتر طراح) ٩٨(بھمن ماه ١١٠١فرمشناسھ
4از 2صفحه یاتیمالیندھایو فرآ

اطالعات اختصاصی-بخش الف
حاتیتوضتیشرح و وضعفیرد

استیالزام٧شمارهجداوللیتکم»یبل«انتخابصورتدربلی❍د؟یاداشتھیانھیھز،یدرآمدتیفعالنظرموردسالدرایآ١

استیالزام٢شمارهجدوللیتکمتیفعالمحلبودنیاجارصورتدراجاری❏شخصی❏استفادهموردتیفعال) ی(ھامکانازیبرخ/ تمامتیوضع٢

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

استیالزام١شمارهجدوللیتکمت،یعضوصورتدر...................................................اتاق اصناف استان / شھرستان          ٤

استیالزام١-٣جدول شماره لیتکم»یبل«صورت انتخاب دربلی❍د؟یابودهاتیقابل کسر از دزآمد مشمول مالواردمیمربوطھ دارایدر دوره مالایآ٥

استیالزام٢-٣جدول شماره لیتکم»یبل«صورت انتخاب دربلی❍)درآمداز(کسر د؟یابوده/ نرخ صفرمعافیھاتیفعالیمربوطھ دارایدر دوره مالایآ٦

استیالزام۴شمارهجدوللیتکم»یبل«انتخابصورتدربلی❍؟ایدبودهمیمستقیھااتیمالقانون ١٧٢ماده...موضوع ویآموزشموسساتبھیپرداختکمکیدارامربوطھیمالدورهدرایآ٧

استیالزام۵شمارهجدوللیتکم»یبل«انتخابصورتدربلی❍) اتیمالاز(کسر ؟ایدبودهیاتیمالیبخشودگوتیمعافیمربوطھ دارایدر دوره مالایآ٨

بلی❍؟استمکلف بھ استفاده از صندوق مکانیزه فروش یا سامانھ فروشگاھی بودهیقیآیا شخص حق٩
در صورت مثبت بودن پاسخ آیا از صندوق مکانیزه فروش یا سامانھ فروشگاھی استفاده 

بلی❍خیر  ❍کرده اید؟   

اولین سال فعالیت❏بدون اطالع❏اجرا❏عدم فعالیت ❏اعتراض❏قطعی❏تشخیص❏باشد؟یمیامرحلھسال قبل شما در چھ یاتیپرونده مالتیوضعنیآخر١٠

تکمیل موارد زیر الزامی است:١٢و ١١در ھر دو ردیف » بلی«در صورت انتخاب بلی❍آیا درآمد ابرازی مشمول مالیات شما در سال جاری نسبت بھ درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل افزایش داشتھ است؟١١

(لایر):ابرازی مشمول مالیات سال قبلدرآمد

(لایر):درآمد ابرازی مشمول مالیات سال جاری

(بھ درصد):سال جاری بھ سال قبلمالیاتنسبت افزایش درآمد ابرازی مشمول  لیاتی سال قبل خود را تسویھ نموده١٢ بلی❍اید؟آیا بدھی ما

هاي اقتصادي: اطالعات مجوزهاي فعالیت1جدول شماره

)سایر٣)پروانھ کسب/ فعالیت (٢()تأسیس ١(*نوع مجوز:

تکمیل شود)بایداین جدول ،٢در سؤال » اجاری«(در صورت انتخاب گزینھ : اطالعات مالک/ مالکین 2جدول شماره 

)سایر۴()اداری٣()تجاری٢)مسکونی(١(****مورد استفاده:واگذاری)حق ۴()عرصھ و اعیان٣)اعیان(٢)عرصھ(١(***نوع ملک:) رایگان۴()رھن و اجاره٣()اجاره٢()رھن کامل١(**نوع قرارداد:)حقوقی٢(؛)حقیقی١(نوع شخص:*

تاریخ انقضای مجوزبرداریتاریخ شروع بھرهمرجع صدورتاریخ صدورشماره مجوزنوع مجوز*ردیف
١

٢

٣

نوعردیف
خانوادگی/نامنامشخص*

نام شخص حقوقی
شماره ملی/
شناسھ ملی

شناسھ مؤدی
د(شماره اقتصادی) قراردا تاریخ شماره 

د قراردا
شماره 
رھگیری

مدت 
قرارداد
ه) (ما

نوع
شماره پستیقرارداد **

پالک ثبتی
نوع

ملک***

مساحت
(متر 
مربع)

مورد 
استفاده
**** بخش فرعیاصلی

ثبتی

١
نشانی:

٢
نشانی:
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4از 3صفحه یاتیمالیندھایو فرآ

محاسبه مالیات-بخش ب
مبلغشرحردیف

)٧(نقل از جدول سود ( زیان )ویژه ١

)٣(نقل از جدول اتیقابل کسر از درآمد مشمول مالمواردمعاف ویدرآمدھا٢
)۴ھای پرداختی (نقل از جدول کمک٣

)٣+٢جمع کسورات = (۴
(زیان سال جاری)ممق١٠١درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت ماده ۵
ممق١٠١معافیت ماده ۶
ممق١٠١درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت ماده ٧
ممق١٨۶ماده ٢ای موضوع تبصره سھم اصناف و مجامع حرفھ٨
درآمد مشمول مالیات خالص٩

مالیات مقرر بر اساس درآمد مشمول مالیات خالص١٠
)۵ھا و بخشودگی مالیاتی (نقل از جدول معافیت١١
ّقھ ( موضوع تبصره ماده اتیدر نرخ مالفیتخف١٢ م)مق١٣١متعل
قابل پرداختمالیات ١٣
ھای انجام شده پرداخت١۴

مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظھارنامه١۵

اتیقابل کسر از درآمد مشمول مالمواردمعاف و يدرآمدها: 3دول شماره ج
این جدول باید تکمیل شود)۵در سؤال » بلی«(در صورت انتخاب گزینھ مشمول مالیاتکسر از درآمدقابل واردم: 1-3جدول شماره 

این جدول باید تکمیل شود)۶در سؤال » بلی«(در صورت انتخاب گزینھ کسر از درآمدها)(/نرخ صفر مالیاتدرآمدهاي معاف: 2-3جدول شماره 

/نرخ صفر مالیات*نوع درآمد معاف
)ممق٨١) درآمد ناشی از فعالیت ھای کشاورزی و دامپروری( ماده ١(
) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط از محل ٢(

)ممق١٣٢جذب گردشگر خارجی یا اعزام زائر بھ عربستان ، عراق و سوریھ ( بند (ز) ماده 
در آمد ناشی از فعالیت ھای انتشاراتی و مطبوعاتی ،و قرآنی(دارای مجوز از وزارت )٣(

)ممق١٣٩فرھنگ و ارشاد اسالمی) فرھنگی و ھنری (بند ل ماده 
)ممق١۴٢باف و صنایع دستی (ماده ) درآمد کارگاه ھای فرش دست۴(
موضوع مجازبانکی موسسات اعتباری غیرجوایز بانکھا وسود سپرده و) ۵(

ممق١۴۵تبصره ماده ۴تا ١بند ھای 
) ممق١۴۵ماده ۵) سود و جوایز متعلق بھ اوراق مشارکت (بند ۶(

قانون١٣)درآمد ناشی از فعالیت ھای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ( ماده ٧(
چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری)

)ممق١٣۴(ماده مد مدارس و مراکز آموزشی غیر انتفاعیآ) در٨(
ماده صدر) درآمد حاصل از حق اختراع یا حق اکتشاف برای مخترعین و مکتشفان (٩(

)ممق١۴۴
)ممق١۶٨)فعالیت ھای حاصل از توافق نامھ ھای مالیاتی( موضوع ماده١٠(
معافیت تامین مالی پروژه یا طرح و سرمایھ در گردش بنگاه ھای تولیدی در )  ١١(

)ممقمکرر ١٣٨مشارکتی (ماده قالب عقود
پنجم و ششم توسعھ )١٢( یاتی قوانین برنامھ پنجسالھ  در احکام مال یر معافیت ھای مقرر  سا

با ذکر مصادیق یر قوانین مربوط حسب مورد  یران و قانون بودجھ و سا جمھوری اسالمی ا
ی معافسایر درآمدھا)١٣(

این جدول باید تکمیل شود)، ٧در سؤال » بلی«(در صورت انتخاب گزینھ هاي پرداختی: کمک4جدول شماره 

)غیرنقدی٢) نقدی (١(** نحوه کمک )سایر ٣ھای پذیرفتھ شده در قانون بودجھ ()کمک ھای پرداختی براساس حساب٢(ممق١٧٢)بر اساس ماده ١(ھای پرداختی:نوع کمک*

مبلغ معافیتنوع معافیتردیف

ممق١٣٧ھای درمانی، مراقبت و توانبخشی و حق بیمھ پرداختی موضوع ماده ھزینھ١

قانون برنامھ سوم)١٣٩ھا (موضوع بند الف ماده تسھیالت اعتباری مسکن از بانک٢

ممق١۶۵خسارت وارده در اجرای مقررات ماده ٣

اتیقابل کسر آز درآمد مشمول مالیھانھیھزریسا۴

جمع

ردیف
نوع درآمد 

/نرخ معاف
*صفر مالیات

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

/نرخ ھای سھم درآمد معافسایر ھزینھ
صفر مالیات

/نرخ صفر سود (زیان) درآمد معاف
مالیات

١
٢
٣

جمع

ف
شرحردی

کننده کمکدریافتمشخصات 
درصد قابل قبولمبلغتاریخ پرداختنحوه کمک **نوع کمک*

از درآمد مشمول مالیات
ھای مالی پرداختیکمک

پذیرفتھ شده توسط سازمان شماره حسابنام
١

٢

٣

جمع
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(در صورت انتخاب گزینھ (در بخشودگی مالیاتی (کسر از مالیات)اخذ مالیات مضاعف واز مالیاتھای قابل کسر در راستای جلوگیری ھا ومعافیت: 5جدول شماره 
این جدول باید تکمیل شود)،٨در سؤال » بلی«

قھمورد معافردیف ّ نرخ مورد مالیات متعل
معاف

میزان معافیت/
بخشودگی مالیاتی

جھانگردی برای پروانھ ھای بھره برداری کھ ابرازی کلیھ تاسیسات ایرانگردی ومعافیت موضوع درآمد ١
)ممق١٣٢ماده » ر«قبل از اجرای این قانون اخذ گردیده است( بند 

مالیات پرداختی در سایر کشور ھا مربوط بھ درآمدھای خارج از کشور٢
)ممق١٨٠( تبصره ماده 

ھزینھ ھای انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجھیزات سامانھ صندوق از مالیات معادل کسر٣
ممق١۶٩) ماده ٢فروش موضوع صدر تبصره (

استفاده از سامانھ صندوق فروشبخشودگی مالیاتی۴
ممق١۶٩)ماده ٢موضوع قسمت اخیر تبصره (

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

ریسا۶

جمع

: اطالعات اموال و دارایی هاي مربوط به فعالیت شغلی6جدول شماره 

: خالصه درآمد و هزینه و محاسبه سود و زیان ویژه 7جدول شماره 
مبلغشرحردیف

جمع فروش کاال و خدمات و سایر درآمدھا در طی سال١

ھای ساالنھجمع ھزینھکسر می شود :٢

جمع خریدکاالکسر می شود :٣

کاال در اول دوره مالیاتیکسر می شود: ارزش موجودی۴

شود: ارزش موجودی کاال در پایان دوره مالیاتیاضافھ می۵

ویژه)زیان(سود۶

(سایر خریدھا)مبلغ خرید ھای ھزینھ ای
) در جدول روبرو قید شود:٧جدول ٢مبلغ خریدھای ھزینھ ای (بخشی از ردیف 

باشد:اینجانب میصحت مندرجات اظھارنامھ تسلیمی مورد تأیید

مشخصات تھیھ کننده اظھارنامھ ( دارنده امضای مجاز)

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

خانوادگی:نامنام:شماره اقتصادی نماینده قانونی:

شماره ملی:شماره شناسنامھ:نام پدر:

مھر و امضاءسمت:

اطالعات مدیر/ رئیس امور مالی
مشخصات مدیر امور مالی مؤدی

خانوادگی:نامنام:

شماره ملی:شماره شناسنامھ:نام پدر:

ارزش اموال ودارایی ھا درآخر دورهارزش اموال و دارائی ھای فروش رفتھ طی دورهارزش اموال و دارائی ھای خریداری شده طی دورهارزش اموال و دارائی ھا در اول دوره
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