
 جمهوري اسالمی ایران  

 :شماره                                    اسناد ومدارك برگ در خواست ارائه                                  وزارت اموراقتصادي ودارائی 

 :تاریخ                     قانون مالیاتهاي مستقیم 229وماده  97ماده  1دراجراي بند                    سازمان امورمالیاتی کشور
 شماره پرونده                     اداره امورمالیاتی                                          واحد مالیاتی                         کل امورمالیاتی            اداره

                                                                                                                                              تلفن                                                                                                                                                       :نشانی
 :نام پدر                                 : حقوقی/ نام شخص حقیقی 

 :شهرت کسبی      :                           منبع مالیاتی
                                             

 :              نوع فعالیت
               
               

                            اقامتگاه قانونی یا محل کار            -1                
 :نشانی

 محل سکونت            -2                
 
 

شماره    
 ثبت/ملی/شناسنامه

تاریخ 
 ثبت/صدور

حوزه       
 ثبت/صدور

محل 
 ثبت/ صدور

    

 
 :شماره پستی:                         تلفن                 

 
 :شماره پستی            :             تلفن                 

                   
 :شماره شناسایی                 

             

نامه کلیه دفـاتر واسـناد    هفته از تاریخ رؤیت این قانون مالیاتهاي مستقیم خواهشمنداست دستور فرمائید ظرف مدت یک229وماده  97ماده  1دراجراي بند 
بدیهی است درصورت عدم ارائه هریک از موارد مذکوربعداً بـه نفـع   . گردد به شرح ذیل به اداره امورمالیاتی ارائه. …………ومدارك مربوط به عملکرد سال

 .شما قابل استناد نخواهدبود

 معین ،ترازنامه وحساب سود وزیان                                           ) روزنامه،کل،مشاغل(دفاتر قانونی-1
 واسناد مربوط به خرید وفروش کاال وخدمات  کلیه فاکتورها- 2 

                                                         صورت حسابهاي بانکی                                                                                                             -3
 صورت گردش کاال  -4
          واردات وصادرات ومکاتبات مربوط                                                                                                 صورت ریز-5
    کلیه اسناد ومدارك مربوط به خرید دارائیها                                                                              -6
 صورت حقوق ودستمزد پرداختی به تفکیک هرماه با ذکر میزان مالیات مکسوره وشماره وتاریخ رسید پرداخت مالیات -7
ه اتکائی وسـایر مـوارد   پزشکی و بیمارستانی ، مشاوره ، کارشناسی،واگذاري امتیازات وفیلمهاي سینمائی،بیم  هاي الزحمه حق   االجاره، حق الوکاله، صورت ریز  وجوه پرداختی بابت مال-8

مکسـوره وشـماره رسـید     میـزان مالیـات   ذکـر  وبـا  هرمـورد  به تفکیک 109ماده 5وتبصره  107 ،قسمت اخیر بند ب ماده  104و ماده 103ماده  2وتبصره 53ماده  9مذکوردرتبصره 
                                                                                                                         مالیات                                                                         پرداخت

                                                                                                               منعقده با ذکر شماره وتاریخ قرارداد وشماره رسید ارسال آن به اداره امور مالیاتی                                                  ادهايقرارد  کلیه  فهرست -9
 .است وجود  آمده حقوقی به تغییراتی که درجریان سال دراساسنامه شخصمستندات   -10
 فتوکپی اسناد اجاره رسمی یا هرنوع قرارداد عادي اجاره-11
 فتوکپی کلیه اسناد ومدارك مالکیت - 12
 …سایر -13

 مهروامضاء                                         نام ونام خانوادگی کارشناس ارشد مالیاتی                                                   
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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:اینجانب
 امضاء                                                                                                     .                                ه وتعهد می نمایم که به مودي برسانماین برگ را رویت نمود                                    
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        تایید می نمایم که این برگ را درتاریخ                                                     نام                          نام خانوادگی             :اینجانب
را گواهی                               درمحل سکونت     محل کار      مودي به نشانی مندرج دراین برگ ابالغ وامضاء نام                  نام خانوادگی      

 امضاء                                                                                                                                                  .می نمایم
به درب                                          بستگان ومستخدمین مودي      این برگ درتاریخ           مودي  ) عدم حضور        استنکاف      (به علت 

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

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

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

 امضاء.                                                            محل سکونت      محل کار     مودي به نشانی مندرج دراین برگ الصاق گردید
 مالیاتی دفترخدمات) 83-ت(52فرم         .                      ابالغ را به حروف وعدد قید نماید مامورابالغ یا مامورپست مکلف است درنسخه اول ودوم تاریخ*
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