نحوه پر کردن اظهارنامه:

1جدول مشخصات و اطالعات هويتي  :در اين جدول مشخصاتشرکت رو بايد وارد کنيد.

2جدول مجوز تاسيس و بهره برداري  :داخل اين جدولمجوزهايي که شرکت براي فعاليت خود گرفته نوشته مي شود ،
اگر مجوزي غير از اين داشت ضميمه اظهارنامه مي کنيم.

3جدول وضعيت تغييرات سرمايه در طي دوره عملکرد  :در اينجدول ميزان سرمايه اول دوره و سرمايه پايان دوره و سرمايه اي
که در طي سال بدست آورديد را ثبت مي کنيد.

4جدول اسامي مديران و صاحبان امضا مجاز شرکت  :در اينقسمت نام مديران و صاحبان امضاي مجاز شرکت نوشته مي
شود ( اگر در طي دوره مديران تغيير کرده باشند در جدول بعدي
آورده مي شود)

5فهرست دفاتر مأخوذه از اداره ثبت شرکتها  :در اين جدولتعداد دفاتر روزنامه چند جلد  ،که براي شرکت الزم است و ما
تهيه کرده ايم را ثبت مي کنيم و اينکار الزامي است.
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6جدول محاسبه درآمد مشمول ماليات  :در اين جدول سودقبل از کسر ماليات نوشته مي شود.

7سطر اضافه شود به شرح پيوست  :در اين سطر مواردي کهالزم است به سود اضافه شود تا به نوعي در محاسبه درآمد
مشمول ماليات منظور گردد مثل هزيته هاي غير قابل قبول ،
تعديالت سنواتي سود که ماليات آن قبال پرداخت نشده است
نوشته مي شود.

8سطر کسر مي شود  :در اين سطر مواردي که بايد از سودويژه کسر شود (طبق جدول هاي شماره الف 1تا  )3نوشته مي
شود.

9سطر کسر مي شود وجوه تبصره  5ماده  : 105در اين سطرمواردي را که از درآمد مشمول ماليات مي شود کسر کرد (مثال
سه در هزار اتاق بازرگاني) نوشته مي شود.

10سطر درآمد مشمول ماليات  :در اين سطر تفاوت سود ويژهبعالوه مبالغ اضافه شده باال مي شود و جمع اين دو منهاي
مبالغ کسر شده سطور باال نوشته مي شود.
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11جدول ماليات اظهار شده  :در اين جدول درآمد مشمولماليات (سطرباال) در  25درصد (ماليات شرکتها طبق ماده 105
قانون ماليات مستقيم) ضرب  ،مي شود سطر ماليات متعلق.

12سطر کسر مي شود معافيت ها و بخشودگي هاي ماليات :توي اين معافيت ها و بخشودگي هاي مالياتي که درجدول
شماره الف  4وجود دارد نوشته مي شود.

13سطر ماليات قابل پرداخت  :توي اين سطر تفاوت مالياتمتعلق با معافيت ها و بخشودگي ها ي مالياتي نوشته مي
شود.

14سطر ماليات پرداخت شده  :توي اين سطر ماليات هايي کهقبال توسط شرکت يا اشخاص ثالث بابت عملکرد شرکت پرداخت
شده نوشته مي شود.

15سطر مانده ماليات  :دراين سطر تفاوت ماليات قابل پرداختبا مالياتي که اشخاص ثالث و شرکت پرداخت کرده اند نوشته
مي شود.

16جدول ماليات پرداختي  :دراين جدول سطر ( 16باال) با ذکرسري و شماره قبض پرداخت ماليات و  ...نوشته مي شود.
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17جدول  1تا  : 4اين جدول ها نيازي به توضيح ندارد  ،يا اگردارد! سطرهاي  10و  14که گفتم بر اساس اين جدولها انتخاب
مي شود.

18جدول ترازنامه  :در اين سطر تمام اقالم ترازنامه نوشته ميشود و اگر مورد اضافي يا ريزتر داشت  ،ضميمه مي کنيم و
مديران شرکت بايد براي تاييد آن را با مهر شرکت ممهور کنند.

19جدول حساب عملکرد سود و زيان دراين جدول تماماطالعات مربوط به جدول نوشته مي شود و مديران بايد آن را
امضا و مهر شرکت را براي تاييد آن بزنند.

20جدول تصميات مجمع عمومي در مورد سود و زيان  :در اينجدول تصميماتي که بابت سود و زيان شرکت گرفته شده
نوشته مي شود.

21جدول آخر مربوط به سواالت همراه اظهارنامه است که بايدپر کنيد
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