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 ...................عملکردسال براي رسیدگی به دفاتر واسناد ومدارك مربوط به. .....................مورخ.................قانون مالیاتهاي مستقیم در روز 97ماده  2دراجراي بند   
 
                                      از هریک ارائه عدم نب قرارگیرد بدیهی است درصورت مربوط به شرح ذیل دراختیار اینجا  ئید دفاتر واسناد ومدارك وصورتهاي مراجعه خواهدشد خواهشمنداست دستور فرما  
 

 .نخواهدبود     موارد مذکور، بعداً به نفع شما قابل استناد    
                                                                              رسید پرداخت مالیات ر میزان مالیات مکسوره وشماره وتاریخصورت حقوق ودستمزد پرداختی به تفکیک هرماه با ذک-16                                ترازنامه وحساب سود وزیان) روزنامه،کل، معین یا مشاغل(دفاتر قانونی-1      
                                                                                                                                                                به اداره امور مالیاتی  وشماره رسید ارسال آن وتاریخ قراردادبا ذکر شماره  هاي منعقدهکلیه قرارداد فهرست-17                                   .است مشخصات دفاتر مأخوذه از اداره ثبت شرکتها که نانویس مانده -2     
 هاي پزشکی وبیمارستانی ، مشاوره ،  الزحمه االجاره، حق الوکاله، حق صورت ریز وجوه پرداختی بابت مال -18                                            هاي مالی مورد استفاده  افزار هاي نحوه کار با نرم  لعملدستورا -3     
 کاري،هرنوع کارساختمانی وتاسیساتی و نظارت ومحاسبات العمل خدمات مالی واداري، داللی وحق کارشناسی،                                                    مات  کلیه فاکتورها واسناد مربوط به خرید وفروش کاال وخد - 4     
 و  53ماده  9واگذاري امتیازات وفیلمهاي سینمائی،بیمه اتکائی وسایر موارد مذکوردر تبصره  حمل ونقل، فنی                                                                                                مکاتبات واردات وصادرات کاال -5      
                                       با ذکر  رد و به تفکیک هرمو 109ماده  5تبصره  و 107،قسمت اخیر بند ب ماده  104و ماده103ماده   2بصره ت                                                                               .  آنها صورت حسابهاي بانکی وصورت مغایرت  -6      
 .پرداخت مالیات رسید شماره ه ومکسور میزان مالیات                        گذاري ومشخصات آن، مبلغ ومیزان گذاري با ذکر نوع سرمایه صورت ریز سرمایه -7      

 فتوکپی صورت وضعیت وجوه پرداختی به پیمانکاران خارجی بابت هرنوع کار ساختمانی، تاسیساتی --19                                                                                                                       سود حاصله        
 .سبات فنی وغیره  محا نظارت ،                                                                                                          صورت گردش مواد اولیه  -8     
 .است مستندات تغییراتی که درجریان سال دراساسنامه شخص حقوقی به وجود آمده-20                                                          صورت محاسبات قیمت تمام شده کاالي تولیدي     -9     
  کاري وغیره العمل ،حقالوکاله ،مشاوره کارشناسی ،خدمات مالی واداري ،داللی حق صورت وجوه دریافتی بابت-21                 صورت تفکیک کاال با قید نرخ واحد ومقدار درمقابل هرستون با ذکر شماره صفحه - 10    

 فتوکپی اسناد اجاره رسمی یا هرنوع قرارداد عادي اجاره  -22             .  دفتر کل یا معین یا دفتر مشاغل یا کارت کاال وروش  قیمت گذاري موجودي آخر سال       
 فتوکپی کلیه اسناد مالکیت امالك -23                         صورت ریز کامل واردات وصادرات با ذکر شماره صفحه دفتر کل یا معین ونوع– 11      

  )سرقفلی(واگذاري محل  اسناد ومدارك مربوط به انتقال حق -24                                                                               ها          ومدارك مربوط به هزینه  کلیه اسناد-12    
 ابرسی شده و یادداشتهاي همراه صورتهاي مالیگزارش حسابرسی و بازرسی قانونی به انضمام صورتهاي مالی حس -25                                                                              کلیه اسناد  ومدارك مربوط به خرید دارائیها   -13   
 …سایر -26                برداري، ذخیره صورت ریز  استهالکات سنواتی به تفکیک هرسال با ذکر تاریخ بهره -14   

  .استهالك ومانده دفتري با ذکر شماره صفحه دفترکل یا معین         
 هکاران، بستانکاران ،اسناد دریافتنی واسناد           تراز چهارستونی دفتر کل وصورت ریز بد -15    

    .         پرداختنی با ذکر شماره صفحه دفتر مربوط          

 مهروامضاء                                             ی  نام ونام خانوادگی کارشناس ارشد مالیات                                                                                                         
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 .این برگ را رویت نمودم                         درتاریخ                                      نام خانوادگی                                         نام         :اینجانب
                                                                          امضاء                                                                                                                                                                                          

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

الغ
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درمحل سکونت                  م خانوادگی                              تایید می نمایم که این برگ را درتاریخ                     نام                          نا:اینجانب

 .واهی می نمایمرا گ                             نام خانوادگی                        محل کار      مودي به نشانی مندرج دراین برگ ابالغ وامضاء نام  
 امضاء                                                                                                                                                                        

به درب محل سکونت           تخدمین مودي      این برگ درتاریخ                           مودي        بستگان ومس) عدم حضور        استنکاف      (به علت 
 امضاء                                .                                           کار      مودي به نشانی مندرج دراین برگ الصاق گردید محل

ت
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ص 
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درمحل سکونت                نام خانوادگی                           تایید می نمایم که این برگ را درتاریخ                                                نام    :اینجانب
                              .را گواهی می نمایم                   نام خانوادگی                      محل کار      مودي به نشانی مندرج دراین برگ ابالغ وامضاء نام        

                                                                                                                                                                                              
 ءامضا

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

     به درب محل سکونت      بستگان ومستخدمین مودي        این برگ درتاریخ                                     مودي )      استنکاف    عدم حضور (علت  به
 امضاء                                                              .                  مودي به نشانی مندرج دراین برگ الصاق گردید     محل کار 

  دفتر خدمات مالیاتی) 85-اردیبهشت( 24فرم                                    .          مامورابالغ یا مامورپست مکلف است درنسخه اول ودوم تاریخ ابالغ را به حروف وعدد قید نماید*
 .روز باشد 15ابالغ تا روز مراجعه درهیچ مورد نباید کمتر از یک هفته و بیشتر از فاصله تاریخ  *
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