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:موضوعات
هویتیاطالعات•
ترازنامه•
سودزیان•
شدهتمامبهای•
معافیت ها•
درآمد مشمول مالیات•



بخش وارد هر با مراجعه به قسمت اظهارنامه الکترونیکی اظهارنامه الکترونیکی امکان دسترسی به انواع اظهارنامه های مالیاتی می باشد که با انتخاب
.صفحه مربوط به آن اظهارنامه جهت دریافت برنامه آن خواهیم شد

www.tax.gov.ir



ثبت اظهارنامه



ایجاد اظهارنامه
درخواست 

تولید
اظهارنامه
مالیاتی با

انتخاب گزینه
اظهارنامه جدید
.شروع می شود 
انواع اظهارنامه

اصلی-1
جایگزین-2
اصالحی-3

انواع 

اظهارنامه 

ارسالی

اصلی

جایگزین

اصالحی



اظهارنامه اصلی
یم قبل از انقضای مهلت تسلهر گونه اظهارنامه تسلیمی •

تلقی و آخرین اظهارنامه اصلیاظهارنامه به عنوان
اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر که با رعایت مقررات 

مالک اظهارنامه اصلیتسلیم شده باشد به عنوان
رسیدگی خواهد بود



اخطار به تایید نهایی



در صورت عدم تکمیل ثبت نام



الگوی اولین اظهارنامه تولید شده



مشخصات کلی اظهارنامه



اطالعات هویتی



.يا مالی بوده اند درج میگردددر اين جدول نسبت به درج اطاعات کلیه حسابهاي بانکی شرکت که در عملکرد مربوطه داراي گردش پولی-1
.اين اطالعات بر اساس مانده گردش حسابهاي بانکی بر اساس صورتحساب بانکی می باشد -2
.اين جدول کامال دستی تکمیل درج میگردد-3
.چنانچه حساب جاري شرکا با حساب بانکی مختص فعالیت شرکت می باشد بهتر است نسبت به درج آن اقدام شود-4
.در اين بخش به دستورالعمل رسیدگی به تراکنشهاي حسابهاي بانکی مشکوک توجه شود-5
.مکرر قانون مانده گردش انواع حسابهاي بانکی شرکتها به سازمان مالیاتی ارسال میگردد169بخش پ ماده 2در اجراي بند -6

اطالعات حساب بانکی



اعضاء هیات مدیره
دکار ازدر این فرم نسبت به درج اعضاء هیات مدیره شرکت در زمان تنظیم و ارسال اظهارنامه اقدام میگردد و تنها نام مدیر عامل به صورت خو

.و می بایست نسبت به درج سایر اشخاص اقدام نمود. سامانه بارگزاري میگردد
.ناد استهر نوع تغییراتی در اعضا هیات مدیره تنها با ثبت در اداره کل ثبت شرکتها معتبر است و هر نوع سندي دستی غیر قابل است

در قانون مالیات های مستقیم
نسبت به در شرکت هاي منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردي،

ده مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و هم چنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزو
( دون امضاصاحب امضا یا ب()موظف و غیر موظف)در دوران مدیریت آن ها قطعی شده باشد کسر یا وصول یا ایصال آن می باشند و 

.با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت
(198.)این مسوولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست

در قانون تجارت
.شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره اي که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کالً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد

(107.)عد ه اعضاي هیأت مدیره در شرکت هاي سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد



جدول دسترسی ها

پیشنهاد 
اصالحی



ادامه جدول دسترسی ها



ادامه جدول دسترسی ها



جدول درآمدهای مشمول مالیات مقطوع
بتنسجدولایندرباشدمقطوعمالیاتمشمولدرآمدهايدارايشرکتچنانچه

مربوطهاطالعاتثبتبه
.نمایدمیاقدام
.یابدمیانتقالمالیاتمحاسبهجدولبهمستقیممربوطهزیانیاسود



قانون تجارت،کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پس از ثبت شرکت جهت اظهار هزینه ها و درآمدهاي خود به دفاتر6بر اساس ماده 
.پلمپ نیاز دارند

.برگی می باشند200-150-100-50دفاتر پلمپ به صورت دفتر کل و روزنامه می باشند که بر حسب کارکرد 
موظفند دفاتر و یا اسناد و) قانون مالیاتهاي مستقیم 106و اشخاص حقوقی طبق ماده (صاحبان مشاغل موضوع این فصل 95طبق ماده 

در تجارت تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانونمدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به 
.کنندخصوص تجار تنظیم می گردد براي تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداري و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم

هیچ نرم افزاری نگردیده ،با توجه به اینکه هیچ بخشنامه ای درخصوص دفاتر الکترونیکی موضوع آیین نامه تحریر دفاتر صادر
.نیز مورد تایید سازمان مالیاتی قرار نگرفته و دفاتر الکترونیکی موضوعیت ندارد۱3۹۶در سال 

دفاتر

پیشنهاد 
اصالحی



جدول درآمدهای معاف از مالیات
.میگردندکسرشرکتابرازيسودازمربوطههايهزینهتعدیلپسمالیاتیمعافیتهايکلیه

پیشنهاد 
اصالحی



جدول درآمدهای معاف از مالیات



یجدول بخشودگی های مالیات
.میگردندکسرشرکتمالیاتازشرکتبهمتعلقمالیاتمحاسبهازپسمالیاتیهايبخشودگی

.میابدانتقالمالیاتمحاسبهجدولبهمحاسباتاین

پیشنهاد 
اصالحی



حذف شده-سابق138ماده 

پیشنهاد 
اصالحی



جدول کمکهای مالی پرداختی
اقدامانونقبرابرمالیکمکپرداختبهنسبتمستقیممالیاتهايقانون172مادهاجرايدرموديچنانچه

.بودخواهدقابلهايهزینهجزمربوطههايهزینه،نماید
.داندمیقبولقابلهايهزینهجزرانباشدموسسهفعالیتراستايدرکههاییهزینهمادهاین



یگردجدولهیچبهومیگردددرجبخشایندرخارجیگذارهايسرمایهبهمربوطاطالعات-1
باشدنمیوابسته

.گرددمتاثرمکرر138و132مادهايازتواندمیبخشاین-2

سرمایه گذارهای خارجی 



دیگرجدوالوبامیگردددرجدریافتیازاءمابهوصادراتفهرستاطالعاتجدولدراین
.باشدنمیمرتبطاطالعاتی

استگردیدهارسالنیز169مادهفصلیمعامالتدراطالعاتاین:نکته

صادرات و مابه ازاء دریافتی 



تبصرهیستبامیمیگرددپرداختمبلغیآناجارههزینهبهنسبتکهاياجارهملکداشتنصورتدر
.گرددرعایت53ماده9
.باشدنمی53ماده9تبصرهموضوعتکلیفیمالیاتمشمولمستاجرتوسطشدهپرداخترهنمبلغ2
برايو105مادهنرخبهاجارهدرصدمبلغ75باشد،حقوقیشخصموجرچنانچهاجارهتکلیفیمالیات3

.باشدمیماهکلنسبتبهو131مادهنرخبهسالیانهاجارهکلمبلغدرصد75حقیقیشخصموجر

اجاره

پیشنهاد 
اصالحی



جوائز و هدایا



(ترازنامه)صورت وضعیت مالی 
مختلفسنواتطیدرشرکتوضعیتصورتحکمدرکهشرکت(ترازنامه)مالیوضعیتصورت

.میگردددرجآناطالعاتجدولایندرباشدمی
.باشدمییحسابرسسازماناساسیمالیصورتهاينمونهساختارشبیهزیاديحدودتامربوطهترازنامه

پیشنهاد 
اصالحی



(ترازنامه)صورت وضعیت مالی 

پیشنهاد 
اصالحی

پیشنهاد 
اصالحی



:استدهشتشکیلزیراصلیبخشششاززیانسودوصورتجدول
اصلیفعالیتدرآمدیافروش-1
شدهتمامبهاي-2
ویژهجاريهايهزینه-3
فعالیتهاسایرخالصسود-4
مالیهايهزینه-5

ویژهزیانوسود-6

جدول محاسبه سود و زیان

پیشنهاد 
اصالحی



ادامه جدول محاسبه سود و زیان

مالیاتیدیدگاهازدرآمدها
درآمدیکلیگروهسهبه
معافغیر-۱
معاف-2
مقطوعمالیاتمشمول-3
گروهدوبههاهزینهو
قبولقابل-۱
قبولغیرقابل-2

میشوندتقسیم

پیشنهاد 
اصالحی



جدول گردش حساب سود زیان انباشته

زیانسودجدول
حقیقتدرانباشته

شرکتواقعیسود
سنواتطیدر

بصورترامختلف
نشانانباشته
بهربطیومیدهد
مشمولدرآمد
شدهتعیینمالیات
مامورتوسط
هزینهیامالیاتی

آنبرگشتیهاي
.ندارد



جدول گردش حساب سود زیان انباشته



جدول موجودی مواد و کاال
کاهشذخیره.یابدمیانتقالمالیاتیترازنامهجدولبهجدولاینازکاالوموادموجودي

استقبولقابلهايهزینهجزکاالموجوديارزش



جدول سرمایه

هبآنماندهمبلغومیگردددرجمحلایندرشرکتعمدهسهامدارانبهمربوطاطالعات
.یابدمیانتقالترازنامه



جدول اطالعات فروش
مربوطهالسدرخوداصلیفعالیتعملیاتطیمودیکهخارجیوداخلیفروشهایاطالعاتدرجبهنسبتجدولایندر-۱

.نمایدمیاقدام،استدادهانجام
.یابدمیانتقالدورهزیانسودجدولبهشدهدرجاطالعات-2
بهافزودهشارزاعتباراتومعافدرآمدهایشناساییدروباشدمیخارجیوداخلیتفکیکبهفروشبهمربوطاطالعات-3

.باشدمیمتاثرنوعی
.باشندمیپذیرشقابلباشندشدهمندرجمشخصارقامصورتبههافاکتوردرکههاییتخفیف-4
.باشندنمیصحیحفاکتورهاصفردرنرخبهکاالییهایتخیف-5



جدول بهای تمام شده
بهتوجهباکهباشدمیبازرگانییاوبازرگانیوتولیديشرکتهايویژهشدهتمامبهايجدول

.میگرددتکمیلوتهیهشرکتصنعتیحسابداريرویه



ارائه خدمات/درآمد پیمانکاری 



جدول بهای تمام شده پیمان
مالیاتیبعمناسایرازمتاثرکهباشدمیهاییهزینهازمتشکلشدهتمامبهايجدول

اینلکجمع(آناستهالکواالتماشینکرایهودستمزدحقوقمانند)باشدمی
.میابدانتقالزیانوسودمحاسبهجدولبهجدول



جدول تعداد کارکنان

.میگردداقدامشرکتپرسنلبهمربوطاطالعاتتکمیلبهنسبتجدولایندر•

.میگردددرججدولایندرسالطیدرپرسنلکاهشوافزایشتعدادگونههر•



واردات و صادرات



اضافه و کسر



مالیاتمحاسبهجدول
بخشتريناصلیومهمترين

مالیاتیاظهارنامهتکمیلدر
مالیاتبخشاين.باشدمی

برپرداختقابلوابرازي
مودياظهاراتاساس

.میگرددمحاسبه
مالیاطالعاتدرججهت

جدولاينازمااظهارنامه
ثبتبهاقداموشروع

درونمايیممیاطالعات
بررسیبهنسبتمجددانتها

مندرجاطالعاتصحت
.نمايیممیاقدام

پیشنهاد 
اصالحی



عمومادباشمیشرکتعاملمدیراظهارنامهکنندهتهیهمشخصات
دنظرمحتمیرامالیاتیاظهارنامهمسولیتقانونیالزاماتموارد2

.دهیدقرار

پیشنهاد 
اصالحی



ایرادات در زمان ثبت نهایی



توجه
1399/05/14تا تاریخنسخه نهایی اظهارنامه•

بروز رسانی نشده و به محض نهایی 14ساعت 
…شدن فایل نهایی تهیه و تدوین میگردد


