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 هدف .1
شده است و  تدوین "لیات بر درآمد اشخاص حقوقیتسلیم اظهارنامه ما" سامانهاستفاده از  سهولتاین راهنما به منظور 

 می باشد.ان محترم مالیاتی مؤدیاظهارنامه الکترونیکی توسط شامل مراحل استفاده از این سامانه در تسلیم 

 کاربری ونام نموده و با را طی در سازمان امور مالیاتی کشور مراحل ثبت نام  مؤدیمذکور نیاز است  سامانهبه منظور ورود به 

 .وارد شود سامانهبه این سازمان امور مالیاتی کشور رمز عبور دریافتی از سامانه ثبت نام 

توجه: با عنایت به حذف فرآیند تسلیم اظهارنامه کاغذی، ارسال اطالعات به صورت الکترونیکی به منزله تسلیم 

 اظهارنامه به اداره امور مالیاتی می باشد.

 بر درآمد اشخاص حقوقی تکمیل فرم های اظهارنامه مالیات .2
 به نکات ذیل توجه فرمایید: سامانهگرامی: لطفا به منظور بهره برداری از  مؤدی

 مرورگر گوگل کروم ازتسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی  سامانهاز  مناسب بهره برداری به منظور -9

 .استفاده نمایید

اهد شد و با فشرردن کلیرد مشراهده    رنامه مالیات بر عملکرد ایجاد خوبا کلیک بر عملگر ایجاد اظهارنامه جدید، اظها -1

 وارد فرم های اظهارنامه می شوید. 

به صورت خودکرار انجرام    زمنطبق با فرم کاغذی اظهارنامه می باشند و محاسبات مورد نیا سامانهکلیه صفحات این  -9

 می گیرد.

مراحل تکمیل و ثبت اظهارنامه و دسترسی سریع به فرم هرا   در مؤدینوار ابزار فرم های اظهارنامه به منظور هدایت  -1

طراحی شده است، فرم های اظهارنامه در این نوار ابزار به ترتیب از چپ به راست چیده شده انرد و در ابتردا تیرویر    

پس زمینه آیکن مربوط به هر فرم به رنگ آبی نمایش داده می شود، زمانی که در حال تکمیل یک فرم می باشرید،  

آیکن به صورت تیک قرمز رنگ نمایش داده می شود و پس از تکمیل هر فرم تیویر پس زمینه آیکن به رنرگ سربز   

 تغییر خواهد نمود.

 

 

 

 

وجود دارد که الزم است به منظور ثبت  "ذخیره و ادامه"در قسمت باالی سمت چپ هر جدول کلیدی تحت عنوان  -1

 ن این کلیک به انجام برسانید.دعملیات ذخیره را با فشرحتما  ،جدولاطالعات 

 

چنانچه در ذخیره اطالعات هر یک از فرم ها خطایی رخ دهد، از ادامه مراحل جلروگیری خواهرد شرد و نیراز اسرت       -6

 .دهید تا پس از ثبت اطالعات فرم جاری فرآیند تکمیل اظهارنامه را ادامه نماییدمجدد تالش 
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با فلش سبز رنگ نمایش داده شده  و )نقل از( نقل به(شوند ) منتقل می ل دیگراز جداول که به جداو یمقادیر -7

نمایش داده  ،است که چنانچه پیش از ذخیره و ادامه از این عملیات استفاده نمایید پیغامی مبنی بر ذخیره اطالعات

 را انتخاب نمایید.  "بلی"در صورت تمایل به ذخیره می بایست  ومی شود 

انتخاب شده است، الزم است این  "خیر"عات اختیاصی به صورت پیش فر  پاسخ سواالت موجود در جدول اطال -8

جدول مورد بررسی دقیق قرار گرفته و به سواالت مربوطه پاسخ دهید. مسئولیت عدم پاسخ صحیح به این سواالت 

 گرامی می باشد. مؤدیبه عهده 

به صورت اجباری نمایش داده می  بر اساس پاسخ سواالت جدول اطالعات اختیاصی تعدادی از جداول اظهارنامه -1

 شوند که الزم است پیش از ثبت و تایید نهایی تکمیل گردند.

در تمامی صفحات و فرم های اظهارنامه قابلیت ادامه فرآیندی تکمیل فرم ها برا اسرتفاده از عملگرر ذخیرره و ادامره       -91

م های اظهارنامره، فررم مرورد نظرر خرود را      وجود دارد، ضمن اینکه بر حسب نیاز می توانید از نوار ابزار مربوط به فر

انتخاب نموده و اطالعات را تکمیل نمایید و یا از قابلیت مشاهده و انتخاب تمامی فرم ها، فرم مورد نظر را انتخراب و  

 مشاهده و ویرایش نمایید.

ت ذخیره و یا ان گرامی اجباری می باشند پس از کلیک بر عملیامؤدیفیلدهای اطالعاتی که تکمیل آن ها برای  -99

ذخیره و ادامه نمایش داده می شوند که الزم است بر اساس خطای نمایش داده شده به رفع ایراد شناسایی شده در 

 داده ها اقدام نموده و مجدد عملیات ذخیره را انجام دهید.

 

اتی کشور و یا برخی از جداول اظهارنامه بر اساس سرویس های ارتباطی با سامانه های داخلی سازمان امور مالی -91

سازمان های بیرونی تکمیل شده است که ویرایش برخی از این اطالعات قابل انجام می باشد ولی برخی از اطالعات 

همچون اطالعات واکشی شده از سامانه ثبت نام سازمان امور مالیاتی کشور قابل اصالح نبوده و در صورت وجود 

وزرسانی داده ها در رب به ،در سامانه ثبت نام اقدام و پس از ثبت نسبت به اصالح داده ها مؤدیمغایرت الزم است 

 مشخیات شخص حقوقی اقدام نمایید. فرم

 درصورتیکه اطالعات بالفاصله به روز نشده بود، تامل نموده و مجدد تالش نمایید.

لی در صورت تغییر ان میانسامؤدیتمام سالی در هر سال تنها مجاز به تسلیم یک اظهارنامه اصلی بوده و  انمؤدی -99

و پس از در بازه های متفاوت فعالیت خود  ک اظهارنامه در سال،سال مالی در میانه ی سال قابلیت ارانه بیش از ی

به رنگ  مؤدیرا دارا می باشند. اظهارنامه اصلی هر ارائه نامه مربوط به انجام تغییرات در سازمان ثبت شرکت ها 
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هارنامه در باکس مربوط به آن قابل مشاهده می باشد، پس از ثبت نهایی آبی نمایش داده می شود و وضعیت اظ

تمایل به  مؤدیوضعیت اظهارنامه به ثبت نهایی شده تغییر نموده و پس از آن چنانچه  مؤدیاظهارنامه توسط 

یم اعمال تغییرات در اظهارنامه داشته باشد منطبق با قوانین درصورتیکه اعمال تغییرات در موعد مقرر تسل

اظهارنامه اشخاص حقوقی باشد در اظهارنامه اصلی ثبت و در صورتیکه حداکثر یک ماه پس از موعد مقرر تسلیم 

 اظهارنامه باشد اضهارنامه اصالحی ثبت خواهد شد.
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 مشخصات شخص حقوقی .2.1
بخشری از   .بط مری باشرد  واحد مالیاتی و اداره کل مرتاطالعات آدرس اقامتگاه قانونی،  ،مؤدیاین فرم شامل اطالعات هویتی 

سامانه ثبت نام سازمان امور مالیراتی کشرور تکمیرل و برخری از فیلردهای آن      فیلدهای اطالعاتی آن طی سرویس ارتباطی با 

 تکمیل گردد. مؤدیحقوقی و ... می بایست به صورت اجباری توسط  مؤدیهمچون نوع 
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 ت شخص حقوقیبانکی مربوط به فعالیاطالعات حساب های  .2.2
شامل اطالعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شخص حقوقی می باشد، اطالعات آن بر اسراس اطالعرات ثبرت     فرماین 

فیلدهای شماره حساب، نام بانک و نام شعبه وجرود نداشرته و   قابلیت ویرایش  وبه صورت خودکار تکمیل می شود  مؤدینام 

در صرورت نیراز بره     .می باشد "مانده حساب "و  "گردش حساب"، "جودی اول دورهمو"مودی تنها قادر به تکمیل فیلدهای 

اصالح اطالعات این جدول الزم است مودی از طریق سامانه ثبت نام اقدام نموده و پس از ثبت اصرالحات از طریرق عملیرات    

 بروزرسانی، اطالعات به روزشده مجدد بارگذاری می شود. 
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 صاصیاطالعات اخت -بخش الف .2.2
به صورت بلی و خیرر تعریرش شرده    سواالت آن  بیشترمی باشد و  مؤدیشامل سواالت مربوط به اطالعات اختیاصی  فرماین 

 مرؤدی به هر یک از این سواالت جداول اظهارنامه مربوطه فعال می شود که بر اسراس اطالعرات    مؤدیبر اساس پاسخ است. 

دقرت بفرماییرد کره پاسرخ      ی سواالت اطالعات اختیاصی اجباری مری باشرد.  تکمیل آن ها اجباری خواهد بود. پاسخ به تمام

می بایست به دقت سواالت را مطالعه و بر اساس فعالیت خود  مؤدیتعریش شده است و  "خیر"سواالت به صورت پیشفر  

 پاسخ مناسب را انتخاب نماید.
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 عات مجوزهای فعالیت های اقتصادیاطال -1جدول .2.2
سوال شرماره  "برای  "بلی"در صورت ثبت پاسخ می باشد که  مؤدیات مجوزهای فعالیت های اقتیادی شامل اطالع فرماین 

  می باشد. این جدول فعال و تکمیل اطالعات آن اجباریدر جدول اطالعات اختیاصی، " 1

افتی از سرازمان هرای   اطالعات این جدول بر اساس اطالعات ثبت شده در سامانه ثبت نام سازمان امور مالیاتی و اطالعات دری

صادر کننده مجوزها به صورت غیرقابل ویرایش تکمیل شده و مؤدی تنها قادر به ویرایش نوع مجروز و تراریخ انقیرای مجروز     

 می باشد.

در صورت نیاز به اصالح اطالعات این جدول الزم است مودی از طریق سامانه ثبت نام اقدام نموده و پس از ثبت اصرالحات از  

 ت بروزرسانی، اطالعات به روزشده مجدد بارگذاری می شود. طریق عملیا

الزم به توضیح است که جهت استفاده از سهم اتاق بازرگانی در جدول محاسبه مالیات الزم است حرداقل یرک مجروز از نروع     

 کارت بازرگانی در این جدول ثبت شده باشد.
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 مدیرعاملمدیره و  هیاتاسامی اعضای  -2جدول .2.2
شامل مشخیات مدیرعامل و اعیای هیات مدیره می باشد که تکمیل اطالعات آن اجباری بوده و بر اساس اطالعرات   فرماین 

تکمیل می شود. اولین ردیش اطالعات به صرورت اجبراری مری بایسرت برا سرمت       به صورت غیرقابل ویرایش  مؤدیثبت نام 

جدول الزم است مودی از طریق سامانه ثبت نام اقدام نمروده و   در صورت نیاز به اصالح اطالعات این مدیرعامل تکمیل گردد.

 پس از ثبت اصالحات از طریق عملیات بروزرسانی، اطالعات به روزشده مجدد بارگذاری می شود. 

 استفاده بفرمایید. صفحهتمامی اطالعات از اسکرول سمت راست و پایین  مشاهدهبا توجه به تعداد فیلدها، به منظور 
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 اطالعات دفاتر قانونی مؤدی -2دولج .2.2
 –می باشد کره بره دو دسرته دفراتر دسرتی و دفراتر ماشرینی )مکرانیزه          مؤدیشامل اطالعات فهرست دفاتر قانونی  فرماین 

این جدول فعرال  در جدول اطالعات اختیاصی، " 7سوال شماره "برای  "بلی"الکترونیکی( می باشد که در صورت ثبت پاسخ 

 و ثبت کد رهگیری اجباری خواهد بود.و تکمیل اطالعات آن 

قادر به ویررایش اطالعرات    مؤدیتکمیل می شود و اطالعات این جدول بر اساس اطالعات دریافتی از سازمان ثبت شرکت ها 

 در صورت لزوم می باشد.

ار حسرابداری،  م افرز و تکمیل فیلدهای نرام نرر   9-9جدول تکمیل فیلدهای اطالعاتی نوع دفتر، مرجع صدور و تاریخ ثبت در 

 الزامی می باشد. 1-9تاریخ نیب و مورد استفاده دفتر در جدول 
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 جزئیات پذیرش بورس سهام -2جدول  .2.2
در  6"سروال شرماره   "بررای   "بلری  "شامل اطالعات جزئیات پذیرش بورس سهام می باشد که در صورت ثبت پاسخ فرماین 

 د.جدول اطالعات اختیاصی، تکمیل این جدول اجباری می باش

در برورس  فرابرورس در ایرن    ر، نوع بورس، ارائه گرواهی برورس   تکمیل فیلدهای وضعیت پذیرش بورس سهام پذیرفته شده د

 جدول الزامی می باشد.

 8م در جردول شرماره   ق.م. 919ماده اساس اطالعات تکمیل شده در این جدول قابلیت بهره برداری از بخشودگی بر  توجه:

 )معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی( فراهم می شود.
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ت مقطوع پرداخت شده درآمدهایی که مالیات آنها قبال به صور -2جدول  .2.2

 است
قبال به صورت مقطوع به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت شده است کره در   درآمدهایی است که مالیات آن شامل فرماین 

این جدول فعال و تکمیل اطالعات آن اجباری  در جدول اطالعات اختیاصی "6سوال شماره "برای  "بلی"صورت ثبت پاسخ 

 می باشد.

ات منتقرل و در  دول محاسبه مالیبه ج "معاف مقطوع سود )زیان( درآمدهای"مجموع  مؤدیپس از تکمیل این جدول توسط 

 محاسبات نهایی مالیات متعلقه تاثیرگذار خواهد بود.

تکمیل فیلدهای اطالعاتی نوع درآمد مقطوع، مبلغ درآمد مقطوع، سود )زیان( درآمدهای مقطوع و مالیات پرداخرت شرده در   

 این جدول الزامی است.
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 (آمدهادرآمدهای معاف/ نرخ صفر مالیات )کسر از در -2جدول .2.2
سروال  "بررای   "بلری "در صرورت ثبرت پاسرخ     شامل درآمدهایی است که بر اساس قانون معاف از مالیات می باشند. فرماین 

، ضرمن اینکره در صرورت    می باشرد این جدول فعال و تکمیل اطالعات آن اجباری  دول اطالعات اختیاصیدر ج "99شماره 

این جدول نمرایش داده مری شرود و تکمیرل آن      91تا  1اصی ردیش جدول اختی "99 شماره سوال"برای  "بلی"ثبت پاسخ 

 یش های اشاره شده در جدول نمایش داده نمی شود. درجباری خواهد بود، در غیراینیورت ا

به جدول محاسبه مالیات منتقل و در محاسبه  "سود )زیان( درآمدهای معاف"مجموع مؤدیپس از تکمیل این جدول توسط 

 .رگذار خواهد بودمالیات متعلقه تاثی
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 استهالک زیان سنواتی -2جدول  .2.12
 "8سوال شرماره  "برای  "بلی"شامل اقالم اطالعاتی مربوط به استهالک زیان سنواتی است که در صورت ثبت پاسخ  فرماین 

 می باشد.این جدول فعال و تکمیل اطالعات آن اجباری در جدول اطالعات اختیاصی 

سنواتی به جدول محاسبات مالیات منتقل و در محاسربه نهرایی   زیان میزان استهالک  دیمؤپس از تکمیل این جدول توسط 

 مالیات متعلقه تاثیرگذار خواهد بود.

مقادیر فیلدهای اطالعاتی مبلغ زیان سنوات قبل طبق دفاتر و مانده زیان سنوات قبل مورد تایید سرازمان امرور مالیراتی مری     

 بایست به صورت منفی ثبت شوند.
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 دگی های مالیاتی )کسر از مالیات(معافیت ها و بخشو -2ول جد .2.11
سروال شرماره   "بررای   "بلری "می باشد که در صورت ثبت پاسخ مؤدی معافیتها و بخشودگی مالیاتی  اطالعاتشامل  فرماین 

 در جدول اطالعات اختیاصی این جدول فعال و تکمیل اطالعات آن اجباری می باشد. "91

فعرال و   برورس سرهام(  ) 1جدول شرماره  این جدول بر اساس اطالعات تکمیل شده توسط مودی در  99تا  6بندهای  :توجه

 مری باشرد الزم اسرت بره منظرور      "آزاد در بورس سهامسهام شناور "صورتیکه شخص حقوقی دارای غیرفعال خواهد شد. در 

و چنانچه شرخص حقروقی دارای سرهام پذیرفتره شرده در برازار        را ثبت نماید سهام شناور درصد تعیین نرخ مورد بخشودگی

 تکمیل نشود.توسط مودی این درصد می بایست د مبادله قرار می گیرد سهام نبوده ولی کاالی ایشان در بازار کاال مور

سوال مربوطه )سروال  را برای  بلیاسخ پجدول بورس برای مودی فعال نبوده و قابل مشاهده نمی باشد الزم است درصورتیکه 

 ثبت نماید و سپس جدول بورس فعال می شود.( در جدول اطالعات اختیاصی 6شماره 

مبلغ جمع بخشودگی های مالیاتی به جدول محاسربه مالیرات منتقرل و در محاسربه      مؤدیتوسط پس از تکمیل این جدول 

 مالیات متعلقه تاثیرگذار خواهد بود.
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)ماده توسعه، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی  -2جدول .2.12

 22/11/1222ق.م.م مصوب  122
ق.م.م( مری باشرد و پرس از     998سازی صنعتی معردنی )مراده   شامل فیلدهای اطالعاتی جدول توسعه، نوسازی و باز فرماین 

 911حاصل جمع سود حاصل از منابع درآمدی مشمول مالیات، مالیات متعلقه موضوع مراده   مؤدیتکمیل این جدول توسط 

 ق.م.م و مبلغ بخشودگی به جدول معافیتها و بخشودگی های مالیاتی منتقل می شود.
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 داختیثبت کمک های مالی پر -12دولج .2.12
در  "96سروال شرماره   "بررای   "بلی"می باشد در صورت ثبت پاسخ مؤدی کمک های مالی پرداختی  اطالعاتشامل  فرماین 

 جدول اطالعات اختیاصی این جدول فعال و تکمیل اطالعات آن اجباری می باشد.

د و زیران و مقردار قیلرد    مجموع مبلغ کمک های مالی پرداختی به جدول صورت سرو  مؤدیپس از تکمیل این جدول توسط 

مازاد کمک های مالی پرداختی پذیرفته نشده توسط سازمان به جدول محاسبه مالیات منتقل و در محاسربه مالیرات متعلقره    

 تاثیرگذار خواهد بود.
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 )ترازنامه( مالی صورت وضعیت -11 جدول .2.12
 .شودوارد می  مؤدی (ترازنامه) صورت وضعیت مالیاطالعات مربوط به  فرمدر این 

روز شده اسرت. تغییررات اعمرال شرده در     ده توسط جامعه حسابداران رسمی بارائه شاطالعات این جدول بر اساس استاندارد 

 سال جاری به شرح ذیل اعالم می گردد:

 دارایی های غیر جاری به باالی جدول و دارایی های جاری به پایین جدول منتقل شده است. ،در بخش دارایی ها 

  جاریدارایی های 

o  دریرافتنی  "در فیلرد   "سایر حساب ها و اسناد دریرافتنی  "و  "حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری"مجموع

 منعکس می شود. "های تجاری و سایر دریافتنی ها

o منعکس می شود. "پیش پرداخت ها"در فیلد  "سفارشات و پیش پرداخت ها "مقدار فیلد 

o  به جدول اضافه شده است "وشدارایی های غیرجاری نگهداری برای فر"فیلد. 

 دارایی های غیرجاری 

o  به جدول اضافه شده است "دریافتنی های بلندمدت"فیلد. 

  تغییر نموده است. "حقوق مالکانه و بدهی"به  "بدهی ها و حقوق صاحبان سهام"عنوان 

  تغییر و به باالی جدول منتقل شده است. "حقوق مالکانه"عنوان حقوق صاحبان سهام به 

o بره جردول    "سرهام خزانره  "و  "زانره رف سهام خص"، "صرف سهام"، "افزایش سرمایه در جریان"های فیلد

 اضافه شده است.

o  در فیلرد   "سایر حساب ها و اسرناد پرداختنری   "و  "حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری"مجموع فیلدهای

 منعکس می شود. "پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها"

o  منعکس می شود. "مالیات پرداختنی"در فیلد  "ره مالیاتذخی"مقدار فیلد 

o  اضرافه شرده    "بدهی های مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فرروش "،  "ذخایر"فیلدهای

 است.
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 صورت سود و زیان -12جدول .2.12
 .وارد می شود مؤدیاطالعات مربوط به صورت وضعیت سود و زیان  فرمدر این 

 رفته در این جدول به شرح ذیل اعالم می گردد:تغییرات صورت پذی

  درآمردهای عملیراتی  "فیلرد  در  "و درآمد ناخرالص پیمانکراری و ارائره خردمات     "فروش خالص"مجموع فیلدهای" 

 منعکس می شود.

  کسر می شود: بهای تمام شده پیمانکاری  "و  "کسر می شود: بهای تمام شده کاالی فروش رفته"مجموع فیلدهای

 منعکس می شود. "کسر می شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی"در فیلد  "خدماتو ارائه 

  حذف شده  "سود )زیان( ناخالص پیمانکاری   ارائه خدمات"و  "سود )زیان( ناخالص فروش"محاسباتی فیلدهای

 است.

  مطالبات مشکوک الوصول و هزینه "، "هزینه تبلیغات و بازاریابی "، "هزینه تبلیغات و بازاریابی "مجموع فیلدهای

سایر هزینه  "در فیلد "سایر هزینه های فروش، اداری و عمومی"و  "هزینه حسابرسی و حسابداری"، "سوخت شده

 های فروش، اداری و عمومی منعکس می شود.

  به جدول اضافه شده است. "هزینه حق حیور در جلسات هیات مدیره "فیلدهای اطالعاتی 

  زیان حاصل از فروش  "و  "سود حاصل از فروش ضایعات"به دو فیلد  "از فروش ضایعات سود )زیان( ناشی"فیلد

 تفکیک شده است. "ضایعات

  سود حاصل از تسعیر دارایی ها و "سود)زیان( ناشی از تسعیر داراییها و بدهی های ارزی عملیاتی به دو فیلد  "فیلد

 تفکیک شده است. "هی های ارزیزیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بد"و  "بدهی های ارزی

  به جدول اضافه شده است. "هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها"فیلد 

  هزینه مالیات بر درآمد سالهای قبل "و  "هزینه مالیات بر درآمد سال جاری "به دو فیلد "مالیات بر درآمد"فیلد" 

 تفکیک شده است.
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 گردش حساب سود)زیان( انباشته -12جدول  .2.12
 .وارد می شود مؤدیاطالعات مربوط به گردش حساب سود )زیان( انباشته  فرمدر این 

 تغییرات صورت پذیرفته در این جدول به شرح ذیل اعالم می گردد:

  حذف شده است "و سود )زیان( قبل از کسر مالیات "کسر می شود: ذخیره مالیات ابرازی"فیلدهای. 

  منعکس می شود "باهاتاصالح اشت"در فیلد  "تعدیالت سنواتی"مقدار فیلد. 

  و  "فررروش سررهام خزانرره"، "خریررد سررهام خزانرره"، "افررزایش سرررمایه در جریرران"، "افررزایش سرررمایه"فیلرردهای

 اضافه شده است. "سود)زیان( انباشته تعدیل شده ابتدای سال"
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 53 از 25 صفحه ازمان امور مالیاتی كشورس   doc. یبر درآمد اشخاص حقوق یاتاظهارنامه مال یمسامانه تسل یراهنما

 سازمان امور مالیاتی کشور

 موجودی مواد وکاال -12جدول . 2.12
 .رد می شودوا مؤدیاطالعات مربوط به موجودی مواد و کاال  فرمدر این 

 



  

 اشخاص حقوقی یاظهارنامه مالیات دریافت الکترونیکیسامانه  استفاده ازراهنمای 

 53 از 24 صفحه ازمان امور مالیاتی كشورس   doc. یبر درآمد اشخاص حقوق یاتاظهارنامه مال یمسامانه تسل یراهنما

 سازمان امور مالیاتی کشور

 سرمایه -12جدول  .2.12
 .وارد می شود مؤدیاطالعات مربوط به سرمایه  فرمدر این 

 باشد. 911مجموع درصد سهام  سهم الشرکه در این جدول می بایست برابر با 

 



  

 اشخاص حقوقی یاظهارنامه مالیات دریافت الکترونیکیسامانه  استفاده ازراهنمای 

 53 از 23 صفحه ازمان امور مالیاتی كشورس   doc. یبر درآمد اشخاص حقوق یاتاظهارنامه مال یمسامانه تسل یراهنما

 سازمان امور مالیاتی کشور

 اطالعات فروش )داخلی و خارجی( -12جدول  .2.12
و در نهایت مجموع خالص فروش سال جراری بره   وارد می شود  مؤدیاطالعات مربوط به فروش داخلی و خارجی  فرمدر این 

 جدول صورت سود و زیان منتقل می شود. 

 



  

 اشخاص حقوقی یاظهارنامه مالیات دریافت الکترونیکیسامانه  استفاده ازراهنمای 

 53 از 26 صفحه ازمان امور مالیاتی كشورس   doc. یبر درآمد اشخاص حقوق یاتاظهارنامه مال یمسامانه تسل یراهنما

 سازمان امور مالیاتی کشور

 بهای تمام شده کاالی فروش رفته -12جدول  .2.12
وارد می شود و در نهایت مبلغ فیلد  مؤدیاطالعات مربوط به بهای تمام شده کاالی فروش رفته داخلی و خارجی  فرمدر این 

 به صورت سود و زیان منتقل می شود. بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 

 



  

 اشخاص حقوقی یاظهارنامه مالیات دریافت الکترونیکیسامانه  استفاده ازراهنمای 

 53 از 27 صفحه ازمان امور مالیاتی كشورس   doc. یبر درآمد اشخاص حقوق یاتاظهارنامه مال یمسامانه تسل یراهنما

 سازمان امور مالیاتی کشور

 د ناخالص پیمانکاری/ ارایه خدماتدرآم -12جدول  .2.22
وارد می شود و در نهایت مبلغ مجمروع درآمرد    مؤدیاطالعات مربوط به درآمد ناخالص پیمانکاری  ارایه خدمات  فرمدر این 

 شناسایی شده به جدول صورت سود و زیان منتقل می شود.

 می باشد: شامل دو بخشت بفرمایید که این جدول گرامی، دق مؤدی

در بخرش عملیرات،   ده قرارداد اصلی شرکت که به صورت تکی می بایست ثبت و پس از درج اطالعات در هر ردیش  -9

 بر آیکن ذخیره کلیک و عملیات انجام گیرد.

 بخشی که شامل جمع سایر قراردادهای داخلی و جمع سایر قراردادهای خارجی است  -1

ایت مجموع این دو بخش در جمع کل منعکس شده و با کلیک بر عملیات ذخیرره و ادامره، اطالعرات کرل جردول      در نه

 ذخیره می شود.

 

 



  

 اشخاص حقوقی یاظهارنامه مالیات دریافت الکترونیکیسامانه  استفاده ازراهنمای 

 53 از 28 صفحه ازمان امور مالیاتی كشورس   doc. یبر درآمد اشخاص حقوق یاتاظهارنامه مال یمسامانه تسل یراهنما

 سازمان امور مالیاتی کشور

بهای تمام شده کار انجام شده پیمانکاری/ خدمات )داخلی و  -12جدول  .2.21

 خارجی(
 

وارد مری شرود و    مرؤدی اخلی و خارجی( اطالعات مربوط به بهای تمام شده کار انجام شده پیمانکاری  خدمات )د فرمدر این 

 در نهایت مبلغ جمع کل بهای تمام شده پیمانکاری  خدمات به جدول صورت سود و زیان منتقل می شود.

 

 

 



  

 اشخاص حقوقی یاظهارنامه مالیات دریافت الکترونیکیسامانه  استفاده ازراهنمای 

 53 از 29 صفحه ازمان امور مالیاتی كشورس   doc. یبر درآمد اشخاص حقوق یاتاظهارنامه مال یمسامانه تسل یراهنما

 سازمان امور مالیاتی کشور

 تعداد کارکنان -22جدول  .2.22
 

 .وارد می شود مؤدیاطالعات مربوط به تعداد کارکنان  فرمدر این 

 



  

 اشخاص حقوقی یاظهارنامه مالیات دریافت الکترونیکیسامانه  استفاده ازراهنمای 

 53 از 51 صفحه ازمان امور مالیاتی كشورس   doc. یبر درآمد اشخاص حقوق یاتاظهارنامه مال یمسامانه تسل یراهنما

 سازمان امور مالیاتی کشور

 دریافتی دات، صادرات و مابه ازایفهرست وار -21جدول  .2.22
 .وارد می شود مؤدیما به ازای دریافتی فهرست واردات، صادرات و اطالعات مربوط به  فرمدر این 

 



  

 اشخاص حقوقی یاظهارنامه مالیات دریافت الکترونیکیسامانه  استفاده ازراهنمای 

 53 از 50 صفحه ازمان امور مالیاتی كشورس   doc. یبر درآمد اشخاص حقوق یاتاظهارنامه مال یمسامانه تسل یراهنما

 سازمان امور مالیاتی کشور

 اضافه )کسر( می شود به )ازای( سود )زیان( ویژه .2.22
وارد می شود و مجموع این جدول بره   مؤدیمی شود به )ازای( سود )زیان( ویژه  اطالعات مربوط به اضافه )کسر( فرمدر این 

 دول محاسبه مالیات منتقل می شود.ج

 



  

 اشخاص حقوقی یاظهارنامه مالیات دریافت الکترونیکیسامانه  استفاده ازراهنمای 

 53 از 52 صفحه ازمان امور مالیاتی كشورس   doc. یبر درآمد اشخاص حقوق یاتاظهارنامه مال یمسامانه تسل یراهنما

 سازمان امور مالیاتی کشور

 محاسبه مالیات -بخش ب .2.22
مالیرات   ،اطالعات تکمیل شده در سایر جداولو بر اساس  وارد می شود مؤدی محاسبه مالیاتاطالعات مربوط به  فرمدر این 

 نمایش داده می شود. مؤدیقابل پرداخت محاسبه و به 

 
 



  

 اشخاص حقوقی یاظهارنامه مالیات دریافت الکترونیکیسامانه  استفاده ازراهنمای 

 53 از 55 صفحه ازمان امور مالیاتی كشورس   doc. یبر درآمد اشخاص حقوق یاتاظهارنامه مال یمسامانه تسل یراهنما

 سازمان امور مالیاتی کشور

 پانویس .2.22
، مشخیرات  مرؤدی ننده اظهارنامه )دارنده امیا(، اطالعات مدیر امور مالی، حسابرسری  اطالعات مشخیات تهیه ک فرمدر این 

مری   تکمیرل  مرؤدی ق.م.م   171حسابرس موسسه حسابرسی، مشخیات حسابداران رسمی در اجرای مقررات موضوع مراده  

 شود.

 



  

 اشخاص حقوقی یاظهارنامه مالیات دریافت الکترونیکیسامانه  استفاده ازراهنمای 

 53 از 54 صفحه ازمان امور مالیاتی كشورس   doc. یبر درآمد اشخاص حقوق یاتاظهارنامه مال یمسامانه تسل یراهنما

 سازمان امور مالیاتی کشور

 تایید نهایی اطالعات .2.22
نمایرد کنتررل مری شرود و در صرورتی کره تمرامی ایرن         می بایست تکمیل  مؤدیجداول و فیلدهای اجباری که  فرمدر این 

 اطالعات تکمیل شده باشد تایید نهایی اطالعات و پیش نمایش اظهارنامه فعال می شود.

نمایش  مؤدیدر صورت عدم تکمیل جدول و یا اطالعات اجباری، لیست مواردی که نیاز به تکمیل و یا اصالح داشته باشد به 

صورت لینک به جداول مرتبط می باشد و پس از اصرالح تمرامی مروارد گزینره تاییرد نهرایی        داده می شود که این لیست به

 اطالعات فعال می شود.

 
 



  

 اشخاص حقوقی یاظهارنامه مالیات دریافت الکترونیکیسامانه  استفاده ازراهنمای 

 53 از 53 صفحه ازمان امور مالیاتی كشورس   doc. یبر درآمد اشخاص حقوق یاتاظهارنامه مال یمسامانه تسل یراهنما

 سازمان امور مالیاتی کشور

 لیست قبوض .2.22
به درخواسرت صردور قربا مالیراتی،      مؤدیدر صورت پاسخ بلی پس از تایید نهایی اطالعات و تولید کد رهگیری اظهارنامه، 

ش داده می شود. مبلرغ  لیست قبو  هدایت می شود، با انتخاب کد رهگیری اظهارنامه اطالعات اظهارنامه نمای فرمبه  مؤدی

بر اساس مبلغ مورد نظر برای پرداخرت مری    مؤدیقابل پرداخت به صورت پیش فر  با مالیات مرتبط با اظهارنامه تکمیل و 

 تواند این مبلغ را ویرایش نماید.

 مرؤدی ه بره  بر روی عملیات ذخیره، شناسه قبا و پرداخت تولید و در ردیش مربوط ز ثبت مبلغ قابل پرداخت، با کلیکپس ا

 و قابلیت چاپ قبا فراهم می شود.نمایش داده شده 

 
 

 

 

 

 

 

 


