عملکرد سال 8931

فرم اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل حقیقی
نام

نوع شغل  :مهندس نقشه بردار

و نام خانوادگی ............................................................................ :

واحد مالیاتی :

...............................

............................................................................................

کالسه پرونده:

................................

شماره ملی :

کد پیش ثبت نام :

............................................................................

تلفن همراه .......................................................................... :

نام کاربری .............................................................................................. :

تلفن ثابت ............................................................................ :

سریال شناسنامه:

کلمه عبور.................................................................................................. :

ملکی

آدرس ثبت شده در امورمالیاتی :

...........................................................

نام و نام خانوادگی مالک ......................................................................:

استیجاری
کد پستی............................................................................ :

نوع قرارداد :

رهن کامل

اجاره

رهن و اجاره

استفاده :

مسکونی

تجاری

اداری

آخرین وضعیت پرونده مالیاتی سال قبل شما در چه مرحله ای می باشد؟

تشخیص

قطعی

اعتراض

عدم فعالیت

آیا درآمد مشمول مالیات شما نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است؟
در صورت افزایش:

اجرا

بدون اطالع

بله

خیر

اولین سال فعالیت

درآمد مشمول مالیات سال قبل  ...................................درآمد مشمول مالیات امسال .....................................

خیر
بله
آیا بدهی مالیاتی سال قبل خود را تسویه نموده اید ؟
هزینه های معاف :هزینه های درمانی ،مراقبت و توانبخشی و حق بیمه پرداختی موضوع ماده  ................................................. : 891ریال
آیا سال  8931اولین سال فعالیت شما بوده است؟ بله............
آیا در سال  8931از سیستم بانکی سکه خریداری کرده اید؟

خیر............

بله............

خیر............

آیا آدرس اقامتگاه قاونی ثبت شده در سیستم امور مالیاتی را ویرایش و تغییر داده اید؟

بله............

خیر............

اطالعیه سازمان امور مالیاتی  ” :سرجمع تراکنش های بانکی شما در اختیار آن سازمان می باشد لذا به منظور جلللوگلیلری از
قرارگرفتن در لیست مودیان دارای ریسک باال ،در تکمیل اطالعات این جدول کمال دقت را مبذول فرمائید“.
شماره حساب

نام بانک

نام شعبه

کد شعبه

موجودی اول دوره

جمع فروش کاال و خدمات و سایر درآمد ها .........................................................
جمع هزینه های ساالنه ........................................................................................................

سود (زیان) ویژه .........................................................................................................................

گردش حساب

جمع بدهکار

جمع بستانکار

مانده حساب

ضمن درخواست تنظیم و ارسال اظهارنامه تایید می نمایم وضعیعیعت
ثبت نام کد اقتصادی اینجانب در مرحله  54بوده و اطالعات مربوطه را
بروزرسانی کرده ام.

تاریخ:

مهر و امضاء

مالیات قابل پرداخت ...................................................
تاریخ تحویل فرم ......................................نوبت ......................
هزینه پرداختی ................................ش فیش........................:
تاریخ ارسال اظهارنامه............................................................
کد رهگیری اظهارنامه ..............................................................

نواقص:

پرینت اظهارنامه در مورخ  ............................................به
اینجانب  .......................................................تحویل گردید.

