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 شود: میاین قسمت توسط اداره امورمالیاتی تکمیل 

 محل بارکد
 :نامهاظهار نوع نسخه :نامهاظهارنسخه  :نامهشماره اظهار

 

 

 

 

  شماره ملی: :شناسه مالیاتی  اظهارنامه کنندهتسلیم اطالعات هویتی 

  ولی❍ امین❍ قیم❍ وکیل❍ نماینده قانونی❍ ورثه❍    نسبت اظهار کننده:

 خانوادگی: نام نام:

 نامه: نامه/ قیم تاریخ وکالت نامه: نامه/ قیم شماره وکالت
 

 شماره ملی متوفی: اطالعات هویتی متوفی

 نام خانوادگی متوفی: نام متوفی:

 :تابعیت شهر محل اقامت: کشور محل اقامت:

 کشور محل فوت: تاریخ فوت:

 پستی: کد شغل متوفی:

 نشانی آخرین محل اقامت:
 

 اطالعات اختصاصی

 گواهی شهادت گواهی حصر وراثت

 گواهی حصر وراثت: شماره
 باشد؟ آیا متوفی شهید می

 خیر❍ بلی❍

 مرجع صدور گواهی شهادت:

 شماره گواهی شهادت: تاریخ گواهی حصر وراثت:

 تاریخ گواهی شهادت: مرجع صدور گواهی حصر وراثت:

 :: مشخصات وراثالفبخش 

 تابعیت شماره ملی محل صدور شماره شناسنامه نام پدر نام و نام خانوادگی شناسه مالیاتی ردیف
 نسبت

 با متوفی

 طبقه

 *وراث
 تلفن

۱ 
          

 نشانی و کد پستی:

۲ 
          

 نشانی و کد پستی:

۳ 
          

 نشانی و کد پستی:

۴ 
          

 نشانی و کد پستی:

۵ 
          

 نشانی و کد پستی:
 (سوم۳(دوم )۲(اول )۱) طبقه وراث: *

 

 اظهارنامه مالیات بر ارث 

 های مستقیم (قانون مالیات ۶۲)موضوع ماده 

F۶2-011-110 

 

 
 یکویرایش:

 
 7از  0صفحه 

 اداره کل امور مالیاتی* یمتوف شناسه مالیاتی 
 مالیاتیاداره امور 

 )واحد مالیاتی(

 

 شماره کالسه پرونده

 نام اداره کل امور مالیاتی کد

 

 نام اداره کل امور مالیاتی کد

 

 نام اداره کل امور مالیاتی کد

 

 نام اداره کل امور مالیاتی کد

 

 نام اداره کل امور مالیاتی کد

 

 مالیاتینام اداره کل امور  کد

 مازندران 0۶ کردستان ۶۶ خوزستان 0۲ اصفهان ۶1 جنوب استان تهران )شهر ری( ۶۲ مرکز تهران ۶۲

 مرکزی ۶۶ کرمان 0۱ زنجان ۶0 ایالم ۶7 شمال استان تهران )شمیرانات( 20 غرب تهران ۶۶

 هرمزگان ۶۶ کرمانشاه 02 سمنان 00 بوشهر ۱۱ غرب استان تهران )شهریار( 2۶ شمال تهران ۶1

 همدان ۶۶ کهکیلویه و بویراحمد ۶۱ سیستان و بلوچستان ۲۲ چهار محال بختیاری ۶2 شرق استان تهران )بومهن( 2۶ شرق تهران ۶2

 یزد 77 گلستان ۲۶ فارس 07 خراسان جنوبی ۶0 آذربایجان شرقی 0۶ جنوب تهران ۶۶

 گیالن 22 قزوین ۲۶ خراسان رضوی 00 آذربایجان غربی 0۶ مؤدیان بزرگ تهران ۶0

 لرستان ۶۲ قم ۲۶ خراسان شمالی ۶0 اردبیل ۲0 البرز ۶0
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 بخش ب: صورت کلی اموال و دارائیها،دیون محقق ،واجبات مالی وعبادی وهزینه های کفن ودفن به ترتیب ماده 07 قانون بشرح جداول 0 الی 2 بخش"ج "وجدول بخش "د"

 نوع اموال ودارایی  ردیف
  شرح

 ارزش روز فوت اموال ودارایی 

۱    

۲    

۳    

۴    

۵    

  جمع اموال ودارایی

 دیون محقق و....ارزش روزفوت  شرح  نوع بدهی وهزینه  ردیف 

۱    

۲    

۳    

  جمع دیون محقق ،واجبات مالی وعبادی وهزینه کفن ودفن

  به دیون محقق و... نسبت  اموال ودارایی /کسرمازاد

 

 (دارائیها براساس ارزش روز آنها در زمان فوت متوفی می باشد اموال و ارزش) اموال ودارائیها :: جبخش 

 قانون مالیات های مستقیم 07ماده  0بند  اموال ودارائیهای موضوع  -0

 :نزد بانک وموسسه اعتباری مجاز بانکی های انواع سپرده-0-0

 ردیف
نام بانک یا موسسه 

 ریالی /ارزی  شماره حساب نوع سپرده اعتباری مجاز

 ارزی موجودی حساب

ت 
صد مالکی

در

ی
متوف

کل سهم متوفی از 

موجودی اعم از اصل و 

 فوت( زسود )ارزش رو
 نوع ارز جمع سود اصل  

خ 
نر

سعیر
ت

 

 

 معادل ریالی

۱             

۲             

۳             

۴             

۵             

 :الشرکه سهام یا سهم سود-0-۶

 ردیف
 کننده نام شرکت صادر

 شرکهلا / سهم سهام

 شناسه ملی شرکت صادر کننده

 الشرکه سهام /سهم
 /سهم الشرکه سهام 

 الشرکه متوفی  جمع سود سهام /سهم

 )ارزش روز فوت (

۱     

۲     

۳     

۴     

۵     
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 :م الشرکه به استثناء سهام وسه سایر اوراق بهاداراوراق مشارکت و -0-۶

 ردیف

ق 
نوع اورا

*
 

 ریالی /ارزی نام ناشر اوراق تاریخ شماره 

 ارزی مبلغ اوراق
معادل ریالی ارزش روز 

 نوع ارز جمع سود متعلّقه اصل فوت اوراق  متوفی 

خ 
نر

سعیر
ت

 

۱            

۲            

۳            

۴            

۵            
اوراق (۱۲) اوراق مشارکت(۱۱) الحسنه اوراق قرض(۱1) اوراق مرابحه(9) سرمایه گذاری صادره توسط صندوق سرمایه گذاریگواهی (8) حق تقدم تسهیالت مسکن(7) اوراق رهنی(۶) اوراق استصناع(۵) "با اختیار خرید یا فروش"اوراق اختیار معامله (۴) قرارداد آتی سهام(۳) قرارداد آتی کاال(۲) صکوک اجاره(،) اوراق اجاره(۱) نوع اوراق:*

  سایر(۱۶) اوراق تسویه خزانه(۱۵) اوراق قرضه(۱۴) دارایی فکری(۱۳) سلف موازی

 قانون مالیات های مستقیم 07ماده  ۶بند اموال ودارائیهای موضوع   -۶

 :ها الشرکه و حق تقدم آن سهمسهام/  -۶-0

 ردیف

 نام شرکت

  کننده سهام صادر

 

 شماره برگ سهام/

 شماره ردیف دفتر سهام

نوع سهام
*

 

ت 
ضعی

و

سهام
**

 

 ***شماره سهامداری یا خارج از بورس بورس یا فرابورس بازار   نام

تعداد سهام
 

 الشرکه میزان سهم
 هر سهمفوت ارزش روز 

 

الشرکه  ارزش سهام /سهم

 فوت متوفی روز

۱           

۲           

۳           

۴           

۵           
  الشرکه حق تقدم سهم(۴) الشرکه، سهم(۳) (حق تقدم سهام ،۲) سهام ،(۱) :نوع سهام*
 سایر شرکتهاسهام یا سهم الشرکه در (۳) بازارهای خارج از بورس(۲) های پذیرفته در بورس/ فرابورس شرکت(۱) وضعیت سهام:**

   های پذیرفته در بورس/ فرابورس الزامی است شرکت(۱) فقط برای وضعیت سهام شماره سهامداری:***

 قانون مالیات های مستقیم 07ماده  ۶بند اموال ودارائیهای موضوع   -۶

 :االمتیاز حق -۶-0

 ردیف

قنوع 
ح

 
االمتیاز

*
 

 شماره

 / سند/ ...مجوز

 تاریخ صدور
 /....سند/ مجوز

 صدورمرجع 
 /....سند/ مجوز

 ارزش روز فوت مدت زمان اعتبار
 درصد مالکیت

 متوفی

  سهم متوفی از ارزش

 روز فوت 

۱         

۲         

۳         

۴         

۵         

 تکنولوژی آوری/ (فن۵۱) لیفحق تأ(۴۱) (امتیاز تعاونی مسکن۱۳) (امتیاز خط اتوبوس برون شهری۱۲) (امتیاز خط اتوبوس درون شهری۱۱) امتیاز خط تاکسیرانی(۱1) (حق اختراعات و اکتشافات9) (آرم یا لوگوی ثبتی8) (حلقه چاه7) (نام تجاری یا برند۶)  تلفن همراه(خط ۵) (خط تلفن ثابت۴) (گاز۳) (برق۲) آب(۱) االمتیاز: نوع حق*

 (سایر۱9) (حق بهره برداری معدن۱8) (حق نشر۱7) (حق تصنیف۱۶)
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 : سایرحقوق مالی -۶-۶

نوع ردیف
 

سایر 
ی 

ق مال
حقو

*
 

 شماره

 / سند/ حساب/...مجوز

 تاریخ صدور

 حساب /..../سند/ مجوز

 مرجع صدور

 موسسه اعتباری /.... /سند/ مجوز
 ارزش روز فوت مالی حقوق  مدیون/ متعهد نام

     درصد مالکیت

 متوفی

سهم متوفی از 

 روز فوت  ارزش

۱         

۲         

۳         

۴         

۵         
 (سایر۴) های مستقیم قانون مالیات مکرر۱۳8(سرمایه گذاری در قالب ماده ۳) حقوقی (سپرده یا طلب از اشخاص حقیقی و۲) (سپرده در موسسات بانکی غیر مجاز۱) نوع سایر حقوق مالی:*

 سایر اموال: -۶-۶

 نام خالق اثر /عدد وزن /قطعه *نوع سایر اموال شرح سایر اموال ردیف
نام شخص ثالث / متعهد/ مدیون/ 

 **سایر اموال
 ارزش روز فوت

 درصد

 مالکیت متوفی 

روز   سهم متوفی از ارزش

 فوت

۱         

۲         

۳         

۴         

۵         
 نام شخصی که سایر اموال نزد وی می باشد**  (سایر۶(آثار هنری )۵( اشیاء عتیقه )۴نفیس ) (اشیاء۳) (جواهر۲(طال )۱) نوع سایر اموال:*

 قانون مالیات های مستقیم 07ماده  ۶بند اموال ودارائیهای موضوع   -۶

 :انواع وسائل نقلیه موتوری زمینی-۶-0

 نوع وسیله نقلیه زمینی ردیف
 مدل

 خودرو

 ظرفیت

 )تن(

 شناسه وسیله نقلیه

(VIN) 
  روز فوت ارزش شماره موتور وسیله نقلیه

 سهم مالکیت

 متوفی

سهم متوفی از ارزش روز 

 فوت

۱         

۲         

۳         

۴         

۵         
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 :انواع وسائل نقلیه موتوری دریایی -۶-۶

  روز فوت ارزش تاریخ ثبت شماره ثبت نام کشتی کشور سازنده جنس مدل ظرفیت به تن نوع وسیله نقلیه دریایی ردیف
 سهم مالکیت

 متوفی

سهم متوفی از ارزش 

 روز فوت

۱            

۲            

۳            

۴            

۵            

 انواع وسائل نقلیه موتوری هوایی -۶-۶

 شناسه ثبت مدل نوع وسیله نقلیه هوایی ردیف
EPN 

 سریال ساخت کارخانه
MSN 

 کارخانه

 سازنده
  روز فوت ارزش

 سهم مالکیت

 متوفی
 سهم متوفی از ارزش روز فوت

۱         

۲         

۳         

۴         

۵         

 قانون مالیات های مستقیم 07ماده  2بند اموال ودارائیهای موضوع  -2

 : امالک -2-0

ف
ردی

 

 پالک ثبتی فرعی پالک ثبتی اصلی
بخش 

 ثبتی
 شماره قطعه

 مساحت عرصه 

 )متر مربع(

مساحت اعیان         

 )متر مربع( 

 جمع مساحت

 انباری

 جمع مساحت

 پارکینگ

قدمت ساختمان 

 )سال(

نوع 

 *کاربری
 ارزش روز فوت 

سهم مالکیت متوفی 

 )دانگ(

سهم متوفی از ارزش 

 روز فوت  

۱ 

             

 شهر محل استقرار: شرح ماترک:

 نشانی و کد پستی:

۲ 

             

 شهر محل استقرار: شرح ماترک:

 نشانی و کد پستی:

۳ 

             

 شهر محل استقرار: ماترک:شرح 

 نشانی و کد پستی:

۴ 

             

 شهر محل استقرار: ک:شرح ماتر

 نشانی و کد پستی:

۵ 

             

 شهر محل استقرار: ماترک:شرح 

 نشانی و کد پستی:

 (معدن۱۳(تجاری و اداری )۱۲(باغ )۱۱(اراضی کشاورزی )۱1(اراضی بایر )9ای ) (مجتمع گلخانه8های پرورش دام، طیور و آبزیان؛ ) (سالن7(انبار و توقّفگاه؛ )۶(خدماتی؛ )۵(اداری؛ )۴(صنعتی؛ )۳(تجاری؛ )۲(مسکونی؛ )۱) نوع کاربری:*

 (سایر ۱۵(سایر )۱۴-۶(اماکن ورزشی: )۱۴-۵(فرهنگی و هنری: )۱۴-۴(بهداشتی و درمانی: )۱۴-۳(آموزشی؛ )۱۴-۲(مذهبی؛ )۱۴-۱) (خاص:۱۴)
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 :حق واگذاری محل -2-۶
ف

ردی
 

 شماره قرارداد

 اجاره/صلح نامه

 تاریخ قرارداد

 اجاره /صلح نامه

پالک ثبتی 

 اصلی
  روز فوت ارزش **موقعیت  *نوع کاربری بخش ثبتی پالک ثبتی فرعی

 سهم حق واگذاری

محل متوفی 

 )دانگ(

 ارزش سهم متوفی از 

 روز فوت 

۱ 

   
  

 
 

   
 شهر محل استقرار: شرح ماترک:

 مبلغ اجاره پرداختی ماهانه طبق قرارداد مبلغ حق واگذاری محل پرداختی طبق قرارداد

 نشانی و کد پستی :

۲ 

   
  

 
 

   
 شهر محل استقرار: شرح ماترک:

 مبلغ اجاره پرداختی ماهانه طبق قرارداد مبلغ حق واگذاری محل پرداختی طبق قرارداد

 نشانی و کد پستی :

۳ 

   
  

 
 

   
 شهر محل استقرار: شرح ماترک:

 مبلغ اجاره پرداختی ماهانه طبق قرارداد مبلغ حق واگذاری محل پرداختی طبق قرارداد

 پستی :نشانی و کد 

     (سایر۶) (انبار۵) (اداری :۴) (خدماتی:۳) (تولیدی:۲) (تجاری:۱) نوع کاربری:*
 (سایر۱1) تجاری مستقر در مراکز خصوصی:(واحدهای 9) (واحدهای تجاری مستقر در معابر و مراکز عمومی:8) (کوچه:7) (خیابان فرعی:۶) (بر خیابان اصلی:۵) (شهرک صنعتی:۴) (پاساژ :۳) (مجتمع اداری :۲) (مجتمع تجاری:۱) موقعیت:**

 :: دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفندبخش 

 نام مدیون ها شماره سند دیون/ هزینه **ها جزییات دیون/ هزینه *ها  نوع دیون/ هزینه ها شرح دیون/ هزینه ردیف
مرجع تائید کننده واجبات 

 مالی وعبادی
 ها جمع دیون/ هزینه

۱        

۲        

۳        

۴        

۵        

    جمع
 سایر(۴)؛ (کفن و دفن۳) (واجبات مالی و عبادی؛۲) ؛(دیون محقق۱) :ها هزینهدیون/  نوع*

 بیمارستان ی هزینه(۲) (کفن و دفن؛۱) (کفن و دفن=۳) اگر(روزه؛ ۵) (نماز؛۴) (حج؛۳) (زکات؛۲) (خمس؛۱) (واجبات مالی و عبادی=۲) اگرسایر. (۴) مهریه؛(۳) ؛بانکی وام(۲) ؛بانکی تضمین(۱) (دیون محقق=۱) اگر: ها هزینهدیون/  جزییات**

 اداره امور مالیاتی تسلیم گردد. تذکر:مستندات اموال ودارایی ودیون محقق ، واجبات مالی وعبادی وهزینه کفن ودفن مورد اظهارمی بایستی ضمیمه فرم اظهارنامه مالیاتی به
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 باشد: تسلیمی مورد تأیید اینجانب می اظهارنامهصحت مندرجات 

 دارنده امضاء مجاز() اظهارنامهمشخصات تهیه کننده 

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

 شماره ملی: شماره شناسنامه: نام پدر: خانوادگی: نام نام:

 مهر و امضاء سمت:

 (شود یتوسط اداره امور مالیاتی تکمیل ماین بخش ) اظهارنامهمشخصات اداره کل امور مالیاتی دریافت و ثبت کننده 

 اظهارنامهمحل تسلیم 

 اداره امور مالیاتی: اداره کل امور مالیاتی:

 پستی:تاریخ مرسوله  شماره مرسوله پستی: غیر حضوری: پستی❍ حضوری❍نحوه تسلیم: 

 اظهارنامهمشخصات رسید تسلیم 

 مهر و امضاء :اظهارنامهتاریخ ثبت  خانوادگی ثبت کننده: نام و نام شماره دسته: :اظهارنامهشماره رسید تسلیم 

 

 

 

 

 


