
 
                                                                                   برگ اجرایی                                                       جمهوري اسالمی ایران   

                                    :شماره                              مالیاتهاي مستقیمقانون  210به استناد ماده                                  وزارت اموراقتصادي  و دارایی
                                                                                                                                                             : تاریخ                                                                                                               کشور امورمالیاتی سازمان  

  شماره پرونده                    اداره کل امورمالیاتی                                 اداره امورمالیاتی                                واحدمالیاتی 
 تلفن                                                                                                                                                                               : نشانی

 :نام مودي
 :شماره ملی

 :نوع فعالیت
 :ئیشماره شناسا

 سال ماه روز تولد/تاریخ ثبت
   

 شناسنامه/شماره ثبت :شماره پستی :شهرت کسبی
 صدورشناسنامه/محل ثبت :نشانی وتلفن

یخ                      سالهاي                        براساس                         شماره                     تار/چون مالیات                             عملکردسال
درمهلت مقرر نسبت به پرداخت آن                  مطالبه شماره                                  مورخ              /قطعی شده وعلیرغم ابالغ برگ قطعی 
طار میشود چنانچه ظرف مدت یکماه از تاریخ ابالغ قانون مالیاتهاي مستقیم با صدور این برگ اجرائی اخ210اقدام ننموده اید به استنادمقررات ماده

قانون مالیاتهاي  211ررات ماده ـدام ننمائید طبق مقـالم میگردد اقـاتی خودکه ذیالً اعـت بدهی مالیـت یا ترتیب پرداخـاین برگ نسبت به پرداخ
. اموال منقول یا غیرمنقول ومطالبات شما توقیف خواهدشد مستقیم وآئین نامه اجرائی وصول مالیاتها معادل کلیه بدهی به اضافه ده درصد آن از

 .احتساب ودرموقع واریز بدهی، نسبت به مدت باقیمانده محاسبه ومطالبه خواهدشد  ………………………ضمناً جرائم متعلقه تا تاریخ
سال 
 عملکرد

 جریمه مالیات
* سهم  
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 اتاق
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 امضاء                                          رئیس اداره وصول واجراء                                                                               
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 امضاء.   نام                           نام خانوادگی                        درتاریخ                               این برگ را رویت نمودم:اینجانب
 

 تاریخ نام                           نام خانوادگی                           که نسبت به مودي سمت                           را دارم در:باینجان
 امضاء                                                                                           .                               این برگ را رویت نموده وتعهد می نمایم که به مودي برسانم                                    

الغ
وراب

مام
ص 

صو
مخ

 
درمحل                     نام                          نام خانوادگی                              تایید می نمایم که این برگ را درتاریخ                  :اینجانب

 .را گواهی می نمایم                 سکونت     محل کار      مودي به نشانی مندرج دراین برگ ابالغ وامضاء نام                  نام خانوادگی       
 امضاء                                                                                                                                             

مودي        بستگان ومستخدمین مودي      این برگ درتاریخ                                   به درب محل ) عدم حضور        استنکاف      (به علت 
 امضاء.                                                     گردید سکونت     محل کار      مودي به نشانی مندرج دراین برگ الصاق
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درمحل       تایید می نمایم که این برگ را درتاریخ                                                     نام                        نام خانوادگی           :اینجانب
 .را گواهی می نمایم                   محل کار      مودي به نشانی مندرج دراین برگ ابالغ وامضاء نام                 نام خانوادگی            سکونت  

 امضاء                                                                                                                                                        
مودي      این برگ درتاریخ                                  به درب محل سکونت      محل کار) عدم حضور مودي یا بستگان ومستخدمین وي (به علت

 امضاء.       مجدداً مراجعه خواهدشد                به نشانی مندرج دراین برگ الصاق وپانزده روز پس از این تاریخ که برابراست با       
مودي     بستگان ومستخدمین مودي        این برگ درتاریخ                                         به درب محل )عدم حضور    استنکاف     (به علت 

 امضاء                                                              . سکونت      محل کار     مودي به نشانی مندرج دراین برگ الصاق گردید
 مأمور ابالغ یا مأمور پست مکلف است درنسخه اول ودوم تاریخ ابالغ را به حروف وعدد قید نماید:توجه 

      .قابل وصول می باشد 72سهم شهرداري تا پایان عملکرد سال  •
 دفتر خدمات مالیاتی)  82 –ت ( 19فرم                                                                                                                                                                                                       


