
اظهارنامه،

صورت وضعیت مالی و

حساب سود و زیان اشخاص حقوقی

موضوع ماده 110 قانون مالیات های مستقیم

جمهوری اسالمی ایران

وزارت اقتصاد و دارایی

سازمان امور مالیاتی کشور

نام شخص حقوقی:

عملکرد منتهی به :

شناسه ملی :

کد رهگیری :

تاریخ ارسال:

خیریه بنیاد کودک

۱۳۹۹/۰۳/۱۰

10530078302

۱۳۹۹/۰۷/۰۸

2436335624
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۳

۹

۹

/

۰

۷

/

۰

۸



2صفحه:2436335624کد رهگیری اظهارنامه:10530078302شناسه ملی:

اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده 110 ق.م.م)

تا تاریخ :از تاریخ :

تاریخ ارسال اظهارنامه:

این قسمت توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود.

نوع نسخه اظهارنامه:شماره اظهارنامه: صفحه:نسخه اظهارنامه:

اداره کل امور مالیاتی:

مشخصات شخص حقوقی

شماره اقتصادی:

مشخصات اقامتگاه قانونی

شهرستان: استان:

نشانی:

شماره کالسه پرونده:

واحد مالیاتی:

تاریخ آغاز فعالیت:

کد پستی:

نوع ماهیت شخص حقوقی:

شناسه ملی:نام مودی:

نوع تابعیت:نوع شخص حقوقی:

شماره ثبت:محل ثبت:

کشور:

تاریخ ثبت

نام تجاری:

نوع مالکیت:کد شعبه:تعداد شعب:

شماره تلفن همراه:شماره نمابر:شماره تلفن:

موسسه خیریه بنیاد کودکموسسه/صندوق

10530078302خیریه بنیاد کودک

جمهوری اسالمی ایرانایرانیموسسه خیریه و عام المنفعه

255401378/01/21تهران - تهران

غیردولتی0

تهرانتهران

مرکزی آرژانتین-ساعی خیابان ولی عصر کوچه دل افروز پالک 32 طبقه اول

۱۳۹۲/۰۶/۲۸

425104251009123993029

1511714511

شمال تهران 

2251011111006

۱۳۹۸/۰۳/۱۱۱۳۹۹/۰۳/۱۰

411358849139

۱۳۹۹/۰۷/۰۸

کدرهگیری پیش ثبت نام:

401224

2 4 3 6 3 3 5 6 2 4
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3صفحه:2436335624کد رهگیری اظهارنامه:10530078302شناسه ملی:

اطالعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شخص حقوقی

جمع بدهکار

جمع بستانکار

موجودی اول دورهنام شعبه بانکینام بانکشماره حساب

گردش حساب

مانده حسابردیف

پاسدارانسامان80504000960838001

1

0

دلپذیرملت4281072233

2

0

ارومیهتجارت1204374003

3

0

آپاداناملی217061709003

4

0

مهروطنملی0200823638007

5

0

اسکانملی220072594009

6

0

آپاداناکارآفرین0100792292602

7

0

آپاداناپاسارگاد3208100100330501

8

0

مهروطنملی0105230681009

9

0

خرمشهرپاسارگاد320110100330501

10

0

پالیزی شهید قندیکشاورزی594836582

11

0

آپاداناکارآفرین0200013977007

12

0

آپاداناپارسیان0200959239001

13

0

آپادانا - نوبختتجارت163167093

14

0

پاسدارانپارسیان83000000453009

15

0

خیابان خرمشهرصادرات208791929005

16

0

خرمشهرپاسارگاد3208100100330502

17

0

پاسدارانسامان8058289608381

18

0

دكتر بهشتیسامان8058109608381

19

0

دلپذیرملت5820894190

20

0

آپادانا - نوبختتجارت163173506

21

0

قدس شیرازملی0101017524000

22

0

تجارت آپادانا - نوبختتجارت37219762

23

0

۱

۳

۹

۹
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۰

۷
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۸



4صفحه:2436335624کد رهگیری اظهارنامه:10530078302شناسه ملی:

اطالعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شخص حقوقی

جمع بدهکار

جمع بستانکار

موجودی اول دورهنام شعبه بانکینام بانکشماره حساب

گردش حساب

مانده حسابردیف

آپاداناکارآفرین3900691315609

24

0

قدس شیرازملی0100551678001

25

0
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5صفحه:2436335624کد رهگیری اظهارنامه:10530078302شناسه ملی:

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف

1

مبلغ (ریال)شرح

4

2

3

5

6

7

8

9

10

11

13

12

14

15

16

سود/(زیان) ویژه (نقل از جدول 12)

تعدیالت سود / (زیان) سنواتی

اضافه/کسرمیشود به (از) سود(زیان) ویژه

کسر می شود درآمدهای معاف/نرخ صفر (نقل از جدول 6)

کسر می شود خالص درآمدهای اتفاقی(نقل از جدول 12)

اضافه میشود: مازاد کمکهای مالی پرداختی(نقل از جدول 10)

جمع تعدیالت

زیان ناشی از فعالیتهای غیر معاف سال جاری

درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیالت

استهالک زیان انباشته از سنوات قبل (مورد تایید سازمان(نقل از جدول 7)

خسارت وارده در اجرای مفاد ماده ۱۶۵ ق.م.م

درآمد مشمول مالیات ناخالص

سهم اتاق بازرگانی

خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی

0

0

0

0

0

بخشودگیهای مالیاتی(نقل از جدول 8)

مالیات متعلقه (به نرخ ماده 105 ق.م.م)

0

-411,137,345,643

-508,126,103,253

0

0

508,126,103,253

96,988,757,610

17

18

0

0

تخفیف در نرخ مالیات متعلقه(موضوع تبصره 7 ماده 105 ق.م.م)

مالیات قابل پرداخت به نرخ ماده 105 ق.م.م

درآمد مشمول مالیات اتفاقی

21

0مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه

پرداختهای انجام شده

مالیات درآمد اتفاقی به نرخ ماده 131 ق.م.م 200

19
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6صفحه:2436335624کد رهگیری اظهارنامه:10530078302شناسه ملی:

اضافه (کسر) می شود به (از) سود و زیان ویژه

مبلغ (ریال)شرح موضوعردیف

10

0جمع
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7صفحه:2436335624کد رهگیری اظهارنامه:10530078302شناسه ملی:

بخش الف - اطالعات اختصاصی

شرح وضعیت توضیحاتوضعیتردیف

آیا  شخص حقوقی تغیر نام داشته است؟ نام قبلی:خیر1

آیا  شخص حقوقی تغیر آدرس داشته است؟ آدرس قبلی:خیر2

وضعیت تمام / برخی از مکان (های) فعالیت مورد استفاده اجاری3

با اجاری بودن محل فعالیت، تکمیل  شماره جدول 22 اجباری است

شماره رسید تسلیم اظهارنامه تغییرات سرمایه (در دوره مربوطه) شماره رسید:4

ایا شخص حقوقی برای فعالیت خود دارای

مجوز فعالیت از مراجع مربوط بوده است؟

با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره 1 الزامی استبلی5

آیا سهام شخص حقوقی در بازارهای بورس پذیرفته شده است؟ با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره 4 الزامی استخیر6

آیا  شخص حقوقی دارای دفاتر  قانونی ثبت شده می باشد؟ با انتخاب "بلی" تکمیل کدرهگیری در جدول شماره 1-3 الزامی استبلی7

آیا شخص حقوقی در سال مورد گزارش استهالک زیان سنواتی دارد؟ با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره 7 الزامی استخیر8

آيا دفاتر قانونی توسط حسابداران رسمي و در اجراي

مقررات موضوع ماده 272 مورد رسيگي قرار گرفته شده يا مي شود؟

خیر9

با انتخاب "بلی" تکمیل مشخصات حسابداران رسمی

بخش آخر الزامی است

آیا شخص حقوقی مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش

یا سامانه فروشگاهی بوده است؟

خیر10

درصورت انتخاب "بلی"آیا از صندوق مکانیزه فروش

خیریا سامانه فروشگاهی استفاده کرده اید؟

آیا  شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای فعالیتهای

معاف / نرخ صفر میباشد؟ (کسر از درآمد) 

با انتخاب "بلی" تکمیل جداول شماره 5 و 6 الزامی استبلی11

آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای معافیت و

بخشودگی مالیاتی میباشد؟ (کسر از مالیات)

با انتخاب "بلی" تکمیل  شماره جداول 8 و 9 الزامی است12

آیا  شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای معافیتهای

موضوع ماده 132 ق.م.م. می باشد؟

13

با انتخاب "بلی" تکمیل ردیف های 2 تا 12

جدول شماره 6 حسب مورد الزامی است

آیا  شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه، واردات، صادرات

و مابه ازای دریافتی داشته است؟

14

خیر

با انتخاب "بلی" آیا نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نموده اید؟

خیرتکمیل جدول شماره 21 الزامی است.

آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه  جذب سرمايه گذاري خارجي داشته است؟

15

خیر

با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره 23  الزامی است

آیا  شخص حقوقی در دوره مالی مربوط کمک های مالی پرداختی داشته است؟ 16

خیر

با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره 10 الزامی است

آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه؛ جایزه دولتی/ موقوفه/ نذر/بریه ولی

فقیه/خمس/زکات/هدیه/کمک و وجوه نقدی و غیرنقدی، دریافت نموده است؟

با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره 23 الزامی است17

خیر

خیر

اخرین وضعیت پرونده مالیاتی سال قبل  شخص حقوقی در چه مرحلهای میباشد؟ 18

آیا درآمد ابرازی مشمول مالیات  شخص حقوقی در سال جاری

نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل افزایش داشته است؟

19

در صورت انتخاب "بلی" در هر دو ردیف 19 و 20

تکمیل دو ردیف بعدی الزامی است

خیر

تشخیص

خیر

آیا شخص حقوقی بدهی مالیاتی سال قبل خود را تسویه نموده  است؟ 20

0درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (ریال)

0درآمد ابرازی مشمول مالیات سال جاری (ریال)

% 0/0000نسبت افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات سال جاری به سال قبل

بلی

۱
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۹
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8صفحه:2436335624کد رهگیری اظهارنامه:10530078302شناسه ملی:

جدول1: اطالعات مجوزهای فعالیت های اقتصادی

مرجع صدورتاریخ صدورشماره مجوزنوع مجوزردیف

تاریخ شروع بهره برداری

تاریخ انقضای مجوز

سایر1

69322

۱۳۹۷/۰۴/۲۶

وزرات کشور

۱۳۹۷/۰۴/۲۶۱۳۹۹/۰۴/۲۶
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۹
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9صفحه:2436335624کد رهگیری اظهارنامه:10530078302شناسه ملی:

نوع تابعیتنوع شخص

نام و نام خانوادگی

نام شخص حقوقی/

شماره شناسنامه/شماره ثبت/

شماره گذرنامه اشخاص خارجی

تاریخ تولد

تاریخ ثبت/

محل صدور

ثبت/

نام پدر

شماره ملی/شناسه

ملی/کدفراگیر

ردیف

جدول شماره 2:اعضای هیات مدیره

0059672080هوشنگ28220۱۳۵۷/۰۹/۲۰حرمت حسینی ناظریایرانیحقیقی 1

0492952949سیدحسین310۱۳۴۲/۰۴/۲۰سیدکمال الدین محمدیایرانیحقیقی 2

2295019273علی345۱۳۲۵/۰۷/۰۶رقیه دادخواهایرانیحقیقی 3

0651737613رجب791۱۳۴۷/۱۲/۰۱غالمرضا جناغیایرانیحقیقی 4

4500114556ابراهیم12995۱۳۵۰/۰۶/۰۱مهرداد نعمتیایرانیحقیقی 5

0073123315سیدمحمد8559۱۳۵۹/۰۴/۰۳سیدروح اله میرصانعیایرانیحقیقی 6

0050140248ذبیح اله151۱۳۴۸/۰۱/۰۱محسن امینی ارمکیایرانیحقیقی 7

2391۱/۰۱/۰۱10100188574حسابرسی فاطر ایرانیحقوقی 8

تاریخشمارهتا تاریخاز تاریخدرصدتعداد

کدپستی

نشانی محل سکونت

اقامتگاه قانونی/

آگهی تغییراتعضویت سهام

نوع

مسئولیت

سمت

شماره

اقتصادی

ردیف

0.0000/00001511714511موظفمدیرعامل

خیابان ولیعصر باالتر از بهشتی خیابان دل افروز پالک 32

طبقه سوم

1

رییس هیات

مدیره

0.0000/00003144966515موظف

تهران - خیابان سعدی شمالی - خ شهید قائدی- بعداز

چهارراه صفی علیشاه -خ گودرزی -کوچه حاج علیرضائی -

پالک 28واحد4

2

نایب رئیس

هیات مدیره

0.0000/00001656719647موظف

تهران پارس خیابان شادالوئی کوچه 204 مجتمع مسکونی گل

مریم بلوک 6 طبقه سوم غربی

3

عضو هیات

مدیره

0.0000/00001113853711موظف

شریعتی باالتر از خواجه عبدالله پالک 965 واحد 16

4

عضو هیات

مدیره

0.0000/00000موظف

تهران-کوی نصر-خ نوزدهم - پالک58واحد10

5

عضو هیات

مدیره

0.0000/00000موظف

تهران -اشرفی اصفهانی -کوچه گلستان14-پالک15واحد2

6

۱
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10صفحه:2436335624کد رهگیری اظهارنامه:10530078302شناسه ملی:

تاریخشمارهتا تاریخاز تاریخدرصدتعداد

کدپستی

نشانی محل سکونت

اقامتگاه قانونی/

آگهی تغییراتعضویت سهام

نوع

مسئولیت

سمت

شماره

اقتصادی

ردیف

0.0000/00000موظفمسئول مالی

تهران ابتدای جانبازان غربی خیابان شهید حیدری پالک 323

طبقه دوم

7

0.0000/00001417813591غیرموظفحسابرس

خیابان وصال شیرازی بزرگمهر غربی کوی اسکو پالک 14

طبقه چهارم

8

۱
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11صفحه:2436335624کد رهگیری اظهارنامه:10530078302شناسه ملی:

کد رهگیری مورد استفاده دفتر تعداد جلدمحل ثبتتاریخ ثبتشماره ثبت دفترتوضیحاتمرجع صدورنوع دفتر ردیف

جدول 3: اطالعات دفاتر قانونی   جدول شماره 1-3: دفاتر دستی

6475636542535396407

دفتر مرکزی ثبت شرکت هاروزنامه

647563654253539640710000870023

۱۳۹۷/۱۲/۰۱

اداره ثبت شركت ها و موسسات

غيرتجاري تهران

1 1

6475636542535396407

دفتر مرکزی ثبت شرکت هاکل

647563654253539640760000870006

۱۳۹۷/۱۲/۰۱

اداره ثبت شركت ها و موسسات

غيرتجاري تهران

1 2

مورد استفاده دفترتاریخ نصبنوع بانک اطالعاتینام شرکت تولیدکننده نرم افزارنام نرم افزار حسابداری

جدول 2-3 : دفاتر ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی)

ردیف

1

کشور

نام بورس خارجی

تاریخ

سهام شناور آزاد در بورس سهامگواهی پذیرش در بورس / فرابورس

تاریخ خروچ از بورس/ فرابورس

درصد

وضعیت پذیرش بورس سهام

نوع بورس

ارائه گواهی بورس

تعدادشماره نام

جدول 4: جزئیات پذیرش بورس سهام (در صورت انتخاب گزینه بلی سوال 6 در بخش اطالعات اختصاصی باید تکمیل شود)

ردیف

خیر 1

۱

۳

۹

۹

/

۰

۷

/

۰

۸



12صفحه:2436335624کد رهگیری اظهارنامه:10530078302شناسه ملی:

شماره رسید تسلیم اظهارنامهشماره رسید پرداختمالیات پرداخت شدهسود (زیان) درآمدهای مقطوعمبلغ درآمد مقطوعنوع درآمد مقطوع

در صورت انتخاب گزینه "بلی" در سوال شماره 11، این جدول باید تکمیل شود

جدول 5: درآمدهایی که مالیات آن به صورت مقطوع قبال پرداخت شده است

ردیف

1

جمع (ریال)

000

۱

۳

۹

۹

/

۰

۷

/

۰

۸



13صفحه:2436335624کد رهگیری اظهارنامه:10530078302شناسه ملی:

جدول شماره 6: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)

درآمد حاصل

جمع کل درآمد

هزینههای مستقیم درآمد

معاف/ نرخ صفر مالیات

سهم از

هزینههای مشترک

سود (زیان) درآمد

معاف/ نرخ صفر مالیات

در صورت انتخاب گزینه "بلی"در سوال11، این جدول باید تکمیل شود

ردیف

فعالیتهای کشاورزی و دامپروری (ماده ۸۱ ق.م.م)

1

فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی یا معدنی (ماده ۱۳۲ ق.م.م)

2

درآمد های خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیر دولتی ( ماده 132 ق.م.م)

3

افزایش پنجاه درصدی نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکزی که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند ( بند ب ماده

ق.م.م) 132

4

 افزایش دوره برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای واحد های اقتصادی واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی( بند پ ماده 132

ق.م.م)

5

افزایش زمان برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته (ردیف (1) بند (ث) ماده 132 ق.م.م)

6

افزایش زمان برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفربرای سرمایه گذاری در سایرمناطق (ردیف ( 2) بند (ث) ماده 132 ق.م.م)

7

درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیر دولتی ( ذیل ردیف ( 2) بند (ث) ماده 132 ق.م.م)

8

مشوق سرمایه گذاری مجدد ( ذیل ردیف (2) بند (ث) ماده 132 ق.م.م)

9

افزایش درصد مشوق مشارکت سرمایه گذاری خارجی (بند (ح) ماده 132 ق.م.م)

10

صادرات حداقل 2۰ % از محصوالت تولیدی شرکتهای خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران (صدر بند خ ماده 132 ق.م.م)

11

درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط از محل جذب گردشگر خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه

بند (ز) ماده 132 ق.م.م))

12

کارخانههای واقع در  شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (تبصره ۳ ماده ۱۳۸ ق.م.م)

13

درآمد ناشی ازفعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی ،و قرآنی(دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی) فرهنگی و هنری (بند ل ماده 139 ق.م.م)

14

درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای غیر نفتی؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات ( صدر ماده 141 ق.م.م)

15

درآمد حاصل از صادرات محصوالت کشاورزی؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات ( صدر ماده 141 ق.م.م)

16

۱

۳

۹

۹

/

۰

۷

/

۰

۸



14صفحه:2436335624کد رهگیری اظهارنامه:10530078302شناسه ملی:

جدول شماره 6: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)

درآمد حاصل

جمع کل درآمد

هزینههای مستقیم درآمد

معاف/ نرخ صفر مالیات

سهم از

هزینههای مشترک

سود (زیان) درآمد

معاف/ نرخ صفر مالیات

در صورت انتخاب گزینه "بلی"در سوال11، این جدول باید تکمیل شود

ردیف

درآمد حاصل از صادرات مواد خام؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات ( قسمت اخیر ماده 141 ق.م.م)

17

درآمد حاصل از صادرات کاالهای مختلف که به صورت عبوری(ترانزیت) به ایران وارد و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می

شوند؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (تبصره یک ماده 141 ق.م.م)

18

کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی(ماده ۱۴۲ ق.م.م)

19

12,702,810,9550012,702,810,955سود سپرده و جوایز بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز( موضوع بندهای 1 تا 4 ماده ۱۴۵ ق.م.م)

20

سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت (بند 5 ماده 145 ق.م.م)

21

فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری (ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری)

22

مدارس و مراکز آموزشی غیر انتفاعی (ماده ۱۳۴ ق.م.م)

23

34,188,552,9540034,188,552,954صندوقهای سرمایهگذاری (تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م)

24

حق اختراع یا حق اکتشاف برای مخترعین و مکتشفان(ماده 144ق.م.م)

25

فعالیت های صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی وشرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و … (ماده 133 ق.م.م)

26

معافیت موضوع   بند 4 ماده ۲ ق.م.م

27

شرکتهای دانش بنیان (بخش الف ماده ۳ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان)

28

واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی واقع در پارکهای علم و فناوری  وشهرک های فن آوری(ماده ۹ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان)

29

درآمدهای نهادهای واسط (ماده ۱۱ قانون توسعهی ابزارهای مالی)

30

فعالیتهای حاصل از توافقنامههای مالیاتی موضوع ماده ۱۶۸ ق.م.م

31

معافیت تامین مالی پروژه یا طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی در قالب عقود مشارکتی (ماده 138 مکرر ق.م.م)

32

۱

۳

۹

۹

/

۰

۷

/

۰

۸



15صفحه:2436335624کد رهگیری اظهارنامه:10530078302شناسه ملی:

جدول شماره 6: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)

درآمد حاصل

جمع کل درآمد

هزینههای مستقیم درآمد

معاف/ نرخ صفر مالیات

سهم از

هزینههای مشترک

سود (زیان) درآمد

معاف/ نرخ صفر مالیات

در صورت انتخاب گزینه "بلی"در سوال11، این جدول باید تکمیل شود

ردیف

461,234,739,34400461,234,739,344هدایا، درآمدها و دریافتی نقدی و غیر نقدی (ماده ۱۳۹ ق.م.م)

33

درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرانتفاعی موضوع (تبصره 1 ماده ۱۳۹ ق.م.م)

34

35

36

37

سایر فعالیتهای معاف

38

فعالیت های مشمول مالیات مقطوع (از جدول شماره 5)

39

جمع کل فعالیت های معاف/نرخ صفر از مالیات

508,126,103,25300508,126,103,253

۱

۳

۹

۹

/

۰

۷

/

۰

۸



16صفحه:2436335624کد رهگیری اظهارنامه:10530078302شناسه ملی:

0

0

0

0

0

شرحردیف

زیان سنوات قبل طبق دفاتر 1

مانده زیان سنواتی طبق دفاتر

مانده زیان سنوات قبل مورد تأیید سازمان امور مالیاتی

میزان استهالک زیان سنواتی (بند ۱۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م)

مانده زیان سنواتی مورد تأیید سازمان امور مالیاتی

2

3

مبلغ

جدول ۷: استهالک زیان سنواتی

درصورت انتخاب گزینه "بلی" در سوال 8، این جدول باید تکمیل شود))

جدول ۸: معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی(کسر از مالیات)

ميزان بخشودگينرخ مورد بخشودگیماليات سود مشمولسود مشمول مالياتمورد بخشودگیردیف

درصورت انتخاب گزینه "بلی" در سوال 12، این جدول باید تکمیل شود

1

شرکتهای تعاونی تا سقف درآمد مشمول مالیات ابرازی

تبصره 6 ماده 105 ق.م.م))

25

2

توسعه، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی

ماده 138 ق.م.م))

0

3

معافیت موضوع درآمد ابرازی کلیه تاسیسات ایرانگردی

وجهانگردی برای پروانه های بهره برداری که قبل

ازاجرای این قانون اخذ گردیده است( بند

50

4

تخفیف در نرخ مالیاتی شرکتهای خارجی برای تولید

محصوالت با نشان معتبرموضوع قسمت اخیر بند >خ<

ماده 132 ق.م.م.

50

5

بخشودگی مالیاتی هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی

موضوع بند (س) ماده 132 ق.م.م

10

6

مالیات پرداختی در سایر کشورها (مربوط به درآمدهای

خارج از کشورهای - تبصره ماده 180 ق.م.م)

0

7

معافیت های ناشی از موافقتنامههای مالیاتی موضوع

ماده 168 ق.م.م

0

8

سایر بخشودگیها

0

9

كاالهاي فروش رفته در بازار بورس کاال (ماده 143

ق.م.م) ـ کمتر از ٪۲۰ سهام شناور آزاد

10

10

شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در

بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است

ماده 143ق.م.م) ـ کمتر از ٪۲۰ سهام شناور آزاد)

10

۱

۳

۹

۹

/

۰

۷

/

۰

۸



17صفحه:2436335624کد رهگیری اظهارنامه:10530078302شناسه ملی:

جدول ۸: معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی(کسر از مالیات)

ميزان بخشودگينرخ مورد بخشودگیماليات سود مشمولسود مشمول مالياتمورد بخشودگیردیف

درصورت انتخاب گزینه "بلی" در سوال 12، این جدول باید تکمیل شود

11

شرکتهایی که سهام آنها برای معامله

خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده

است مورد تایید سازمان (ماده 143ق.م.م) ـ کمتر از

٪۲۰ سهام شناور آزاد

5

12

کاالهای فروش رفته در بازار بورس کاال (ماده ۱۴۳

ق.م.م) ـ٪۲۰ و بیشتر سهام شناور آزاد

20

13

شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای

بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۴۳

ق.م.م) ـ ٪۲۰ و بیشتر سهام شناور آزاد

20

14

شرکتهایی که سهام ان ها برای معامله خارج از بازارهای

بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است مورد تایید

سازمان (ماده ۱۴۳ ق.م.م) - ٪۲۰ و بیشتر سهام شناور

آزاد

10

جمع

000

۱

۳

۹

۹

/

۰

۷

/

۰

۸



18صفحه:2436335624کد رهگیری اظهارنامه:10530078302 شناسه ملی:

جدول ۹: توسعه، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی (ماده 138 قمم مصوب 1380/11/27)

سود حاصل از منابع

درآمدی معاف و مقطوع

سود حاصل از منابع

درآمدی مشمول مالیات

جمع هزینههاجمع سود هزینه سال جاری

مازاد هزینههای انتقالی

از سنوات قبل

شماره گواهی توسعه

هزینه های مصرفی طرح توسعهسود ابرازی

سهم مخارج طرح توسعه از

سود مشمول مالیات

مالیات متعلقه

موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م

در صورت انتخاب گزینه"بلی" در سوال 12، این جدول باید تکمیل گردد

مبلغ بخشودگی ردیف

1

جمع

00000000

جدول 10: کمکهای مالی پرداختی

شرح

شماره حسابنام

مبلغتاریخ پرداختنحوه کمکنوع کمک

درصد قابل قبول از

درآمد مشمول مالیات

کمکهای مالی پرداختی

پذیرفته شده توسط سازمان

مشخصات دریافت کننده کمک

مازاد کمکهای مالی پرداختی

پذیرفته نشده توسط سازمان

در صورت انتخاب گزینه"بلی" در سوال 16، این جدول باید تکمیل گردد))

ردیف

1

جمع

000

۱

۳

۹

۹

/

۰

۷

/

۰

۸



180,894,287,46948,062,537,6590

173,331,925159,756,625

181,067,619,39448,222,294,284

95,824,000,000 95,824,000,000

345,133,802,233248,145,044,623

249,309,802,233152,321,044,623

6,733,435,081

0

31,000,243,570

125,722,752,499

16,939,613,484

108,496,075

116,868,850

30,267,106,497

143,821,124,223

67,797,661,375

2,509,469,475

2,509,469,4750

13,820,392,32037,552,890,242

4,635,616,439

داراییهای ثابت مشهود (ارزش دفتری)

سرمایه گذاری در امالک

داراییهای نامشهود

سرمایهگذاریهای بلند مدت

دریافتنی های بلند مدت

سایر داراییها

جمع داراییهای غیر جاری

دارایی های جاری

پیشپرداختها

موجودی مواد و کاال

دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

موجودی نقد

داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش

جاری شرکا / سهامداران

سرمایه

سود و زیان انباشته

مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و

سایر سودهای تحقق نیافته

افزایش سرمایه در جریان

صرف سهام

صرف سهام خزانه

اندوخته قانونی

سایر اندوختهها

سهام خزانه 

جمع حقوق مالکانه

بدهی ها

بدهی های غیرجاری

پرداختنی های بلند مدت

تسهیالت مالی بلند مدت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

جمع بدهی های غیر جاری

پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

مالیات پرداختی

سود سهام پرداختنی

بدهی های جاری

تسهیالت مالی

ذخایر

پیش دریافتها

بدهی های مرتبط با دارایی های

غیرجاری نگهداری شده برای فروش

جدول شماره 11: صورت وضعیت مالی

دارایی های غیرجاری

دارایی ها

پایان دورهشرحابتدای دورهپایان دوره

حقوق مالکانه

حقوق مالکانه و بدهی ها

ابتدای دوره پایان دوره

عملکرد منتهی به۱۳۹۹/۰۳/۱۰

شرح

361,463,664,028

180,396,044,634

290,333,551,304

242,111,257,02013,820,392,32042,188,506,681

16,329,861,795

361,463,664,028

42,188,506,681

290,333,551,304

جمع دارایی ها

جمع دارایی های جاری

جاری شرکا / سهامداران

جمع بدهیهای جاری

جمع بدهی ها

جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

۱

۳

۹

۹

/

۰

۷

/

۰

۸



هزینه مالیات بر درآمد سال جاری

هزینه مالیات بر درآمد سال قبل

سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات

32

33

34

20صفحه:2436335624کد رهگیری اظهارنامه:10530078302شناسه ملی:

جدول 12: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

مانده سال جاری مانده سال قبلشرحردیف

درآمدهای عملیاتی (نقل از جدول 16 و 18)1

کسر میشود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی (نقل از جدول 17 و 19)2

00

سود (زیان) ناخالص3

58,004,307,21744,820,941,360

هزینه حقوق، دستمزد و مزایا4

هزینه حق حضور در جلسات هیات مدیره5

933,883,090

هزینه مشاوره6

667,280,000401,900,000

هزینه اجاره محل غیر از کارخانه7

12,442,643,68216,356,026,319

سایر هزینههای فروش، اداری و عمومی8

72,048,113,98961,578,867,679

جمع هزینههای فروش، اداری و عمومی9

هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها10

سود ناشی از فروش ضایعات11

-57,281,944

سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی12

122,145,507,690114,798,856,733

سایر درآمدهای عملیاتی13

زیان ناشی از فروش ضایعات14

زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی15

سایر هزینههای عملیاتی16

50,097,393,70153,162,707,110

سود (زیان) عملیاتی17

2,980,000

سود (زیان) ناشی از فروش داراییهای غیر منقول18

سود (زیان) ناشی از فروش سایر داراییها19

سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه20

11,333,001,917

سود (زیان) حاصل از فروش سرمایهگذاری21

سود (زیان) ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی غیر مرتبط با عملیات اصلی22

1,564,061,811

سود سهام/ سهمالشرکه23

سود حاصل از اوراق مشارکت24

17,558,634,704

سود سپردههای سرمایهگذاری25

درآمد اجاره26

خالص درآمدهای اتفاقی (نقل به ردیف 5 جدول محاسبه مالیات)27

0

کمکهای مالی پرداختی (نقل از جدول 10)28

46,891,363,909

سایر درآمدها و هزینههای غیر عملیاتی29

46,891,363,90930,458,678,432

خالص سایر درآمدها و هزینههای غیر عملیاتی30

هزینههای مالی31

۱
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۹

۹

/

۰

۷

/

۰

۸



هزینه مالیات بر درآمد سال جاری

هزینه مالیات بر درآمد سال قبل

سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات

32

33

34

21صفحه:2436335624کد رهگیری اظهارنامه:10530078302شناسه ملی:

جدول 12: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

مانده سال جاری مانده سال قبلشرحردیف

96,988,757,61083,621,385,542

سود (زیان) قبل از کسر مالیات32

هزینه مالیات بر درآمد سال جاری33

هزینه مالیات بر درآمد سال قبل34

96,988,757,61083,621,385,542

سود (زیان) بعد از کسر مالیات35

مبلغ خریدهای هزینه ای (سایر)مبلغ فروش مواد اولیهمبلغ فروش سایر دارایی هامبلغ فروش دارایی های غیرمنقول مبلغ فروش ضایعات

۱

۳

۹

۹

/

۰

۷

/

۰

۸



22صفحه:2436335624کد رهگیری اظهارنامه:10530078302شناسه ملی:

جدول 13: گردش حساب سود (زیان) انباشته

برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ 

سال قبل سال جاریشرحردیف

2

3

4

5

6

7

تخصیص سود

8

9

10

1

12

13

4

5

16

17

سود (زیان) انباشته ابتدای سال

اصالح اشتباهات

تغییر در رویه های حسابداری

سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده

انتقال از اندوختهها

سود سهام مصوب

اندوخته قانونی

سود قابل تخصیص

افزایش سرمایه

افزایش سرمایه در جریان

سایر اندوختهها

خرید سهام خزانه

فروش سهام خزانه

سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه

پاداش هیئت مدیره

سایر

152,321,044,62368,699,659,081

249,309,802,233152,321,044,623

152,321,044,62368,699,659,081

جمع تخصیص سود18

00

سود (زیان) بعد از کسر مالیات (نقل از جدول شماره 12)1

96,988,757,61083,621,385,542

سود (زیان) انباشته در پایان سال 19

249,309,802,233152,321,044,623
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23صفحه:2436335624کد رهگیری اظهارنامه:10530078302شناسه ملی:

بهای فروش رفته

مصرف طی دوره/

بهای تمام شده

در پایان دوره

جدول 14: موجودی مواد و کاال

شرح حساب

بهای تمام شده

در ابتدای دوره

خرید/تولید

طی دوره

تعدیالت

ذخیره کاهش

ارزش

خالص موجودی

موجودی سال قبل

سال جاری

ردیف

کاالی ساخته شده 1

کاالی در جریان ساخت 2

مواد اولیه مستقیم 3

مواد کمکی و بستهبندی 4

قطعات و لوازم یدکی 5

کاالی امانی نزد دیگران 6

00

سایر موجودیها

116,868,8500-116,868,8500116,868,850

7

مواد و کاالی در راه 8

جمع

0116,868,850 00 0-116,868,850 0 116,868,850
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نوع شخص

24صفحه:2436335624کد رهگیری اظهارنامه:10530078302شناسه ملی:

جدول 15: سرمایه

نوع تابعيتردیف

نام و نام خانوادگی

نام شخص حقوقی/

شناسه ملی/شماره

ملی/کدفراگیر

تعداد سهامنوع مالکیت

درصد سهام

سهم الشرکه/

مبلغ کل سهام

سهم الشرکه/

نوع شخص

به ترتیب بیشترین تعداد سهام/ میزان سهم الشرکه

1100/00000خصوصی10530078302موسسه خیریه بنیاد کودکایرانیحقوقی1

جمع ساير سهامداران / شركا دارنده بیش از 5 درصد

سايرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی 5 درصد سهام/ سهم الشرکه)

100جمع (نقل به ترازنامه) 10
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25صفحه:2436335624کد رهگیری اظهارنامه:10530078302شناسه ملی:

فروش ناخالصنوع فروش

کسر می شود:

برگشت از فروش و تخفیفات

خالص فروش

سال جاری

خالص فروش

سال قبل

جدول 16: اطالعات فروش (داخلی و خارجی)

داخلی

خارجی(صادرات)

جمع کل

0000

جدول 17: بهای تمام شده کاالی فروش رفته (داخلی و خارجی)

جمعمبلغ (خارجی)مبلغ (داخلی)شرحردیف

مواد مستقیم مصرفی1

دستمزد مستقیم2

سربار ساخت3

جمع هزینههای تولید4

اضافه میشود: موجودی کاالی در جریان ساخت اول دوره5

کسر میشود: موجودی کاالی در جریان ساخت پایان دوره6

بهای تمام شده کاالی تولید شده7

اضافه می شود کاالی ساخته شده/ موجودی کاالی اول دوره8

اضافه میشود: کاالی خریداری شده طی دوره9

کاالی آماده فروش10

کسر میشود: موجودی کاالی پایان دوره11

اضافه (کسر) می شود سایر12

بهای تمام شده کاالی فروش رفته (نقل به صورت سود وزیان)13
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26صفحه:2436335624کد رهگیری اظهارنامه:10530078302شناسه ملی:

جدول شماره 18: درآمد ناخالص پیمانکاری/ ارائه خدمت (داخلی و خارجی)

نوع تابعیتنام کارفرمانوع شخص

شماره ملی/شناسه

ملی/ کدفراگیر

موضوع قراردادشماره اقتصادی

مبلغ کار گواهی شده

صورت وضعیت ها))

طی سال مورد رسیدگی

ناخالص دریافتی طی سال مورد رسیدگی

درآمد

شناسایی شده

صورت وضعیت علی الحساب پیش دریافت

نوع درآمد ردیف

00 0 0 0

1

جمع سایر قراردادهای داخلی (نقل از فهرست ضمیمه)

00000

جمع سایر قراردادهای خارجی (نقل از فهرست ضمیمه)

00000

جمع درآمد ناخالص پیمانکاری داخلی

000

جمع درآمد ناخالص پیمانکاری خارجی

00000

جمع کل

00000

00

۱

۳

۹
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27صفحه:2436335624کد رهگیری اظهارنامه:10530078302شناسه ملی:

جدول شماره 19: بهای تمام شده کار انجام شده پیمانکاری/ خدمات (داخلی و خارجی)

جمعمبلغ (خارجی)مبلغ (داخلی) شرحردیف

مواد و مصالح مصرفی1

حقوق و دستمزد2

هزینه پیمانکاران دست دوم3

کرایه ماشین آالت4

استهالک ماشین آالت5

سایر هزینهها6

جمع کل بهای تمام شده طی دوره7

اضافه میشود: بهای تمام شده کار در جریان اول دوره8

کسر میشود: بهای تمام شده کار در جریان پایان دوره9

جمع کل بهای تمام شده پیمانکاری/ خدمات10

جدول شماره 20: تعداد کارکنان

پایان سالکاهشافزایشابتدای سالشرحردیف

0000تعداد کارکنان  تولید/ خدمات1

12450129تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش2

12450129جمع کل3
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28صفحه:2436335624کد رهگیری اظهارنامه:10530078302شناسه ملی:

جدول 21: فهرست واردات، صادرات و ما به ازای دریافتی

صادرات

کد گمرک

ترخیص کننده

شماره کوتاژ

اظهارنامه گمرکی

شماره اختصاصی

اشخاص خارجی

شرح کاالکد کاال

ارزش کاالی صادراتی

معادل ریالینوع ارزمبلغ ارزی

در صورت انتخاب گزینه"بلی" در سوال 14، این جدول باید تکمیل گردد))

ردیف

1

جمع

00

ما به ازای صادرات

ارزش کاالی وارداتیواردات کاالدریافتی ارزی

دریافت

ریالی

نوع ارز

شماره حساب بانکی

ارز واریزی

کد گمرک

ترخیص کننده

شماره کوتاژ

اظهارنامه گمرکی

مبلغ ارزی

درصد بهره مندی از

نرخ صفر مالیاتی

شماره اختصاصی

اشخاص خارجی

معادل ریالینوع ارزمبلغ ارزیشرح کاالکد کاال ردیف

1

00/0000000
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29صفحه:2436335624کد رهگیری اظهارنامه:10530078302شناسه ملی:

جدول شماره 22: اطالعات مالک/ مالکین

درصورت انتخاب گزینه "اجاری" در سوال شماره 3 این جدول باید تکمیل گردد))

نام

نام خانوادگی

نام شخص حقوقی/

شماره ملی

شناسه ملی/

شناسه مودی

شماره اقتصادی))

شماره رهگیریتاریخ قراردادشماره قرارداد

مدت قراداد

ماه))

شماره پستینوع قرارداد

مساحت

مترمربع))

نوع ملک نوع شخص

مورد

استفاده

ردیف

ق  کانون کارگزاران بورس و

اورا

1554833519460.00رهن کامل1010344423897/2423۱۳۹۷/۰۷/۱۵36 اعیان  حقوقی

خیابان ولیعصر باالتر از بهشتی کوچه دل افروز پالک 32 طبقه 3 و 4

اداری

نشانی

1
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30صفحه:2436335624کد رهگیری اظهارنامه:10530078302شناسه ملی:

جدول 23: اطالعات سرمايه گذاري خارجي

تابعیتنوع شخص

تاریخ سرمایه گذاری

در ایران

موضوع

سرمایه وارده

نحوه سرمایه گذارینوع ارزمبلغ سرمایه وارده

درصد

مشارکت

مدت سرمایه گذاری

در ایران (ماه)

روش سرمایه گذاری

در صورت انتخاب گزینه"بلی" در سوال 15، این جدول باید تکمیل گردد))

نام سرمایه گذار خارجی ردیف

00/0000

1

جمع کل

0
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31صفحه:2436335624کد رهگیری اظهارنامه:10530078302شناسه ملی:

جدول 24: ثبت جایزه دولتی/ موقوفه/ نذر/ بریه ولی فقیه/ خمس/ زکات/ هدیه/ کمک و وجوه نقدی و غیر نقدی دریافتی

شرحردیف

نام و نام خانوادگی/ نام شخص حقوقی پرداخت کننده

ارزش به ریالتاریخ دریافتنحوه کمک

1

جمع

0
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32صفحه:2436335624کد رهگیری اظهارنامه:10530078302شناسه ملی:

صحت مندرجات اظهارنامه تسلیمی مورد تایید اینجانب می باشد:

نوع شخص : مودی

نام پدر: هوشنگ

شماره مجوز/وکالت نماینده قانونی: 

شناسه مودی نماینده قانونی:

سمت: مدیر عامل

شماره شناسنامه: 28220

تاریخ مجوز/وکالت نماینده قانونی: 

نام و نام خانوادگی :

شماره ملی: 0059672080

حرمت حسینی ناظری

مهر و امضا

مشخصات تهیه کننده اظهارنامه (دارنده امضا مجاز)

نام خانوادگی:نام:

شماره شناسنامه: 151نام پدر:

اطالعات مدیر امور مالی حسابرس مودی

شماره ملی: 0050140248

فاطر :شناسه مودی حسابرس/موسسه حسابرسینوع شخص : حقوقی

مشخصات حسابرس/ موسسه حسابرسی

شماره شناسنامه/شماره ثبت: 2391نام پدر:

نام:

شماره ملی/شناسه ملی: 10100188574

نام:حسابرسی فاطر :شناسه مودی حسابرس/موسسه حسابرسینوع شخص:

مشخصات حسابداران رسمی در اجرای مقررات موضوع ماده 272 ق.م.م

شماره ملی/شناسه ملی: 10100188574شماره شناسنامه/شماره ثبت: نام پدر:

شماره قرارداد: 445-1-2703 کد رهگیری:

شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور:)

امینی ارمکیمحسن

ذبیح الله

حقوقی

800809

تاریخ قرارداد: ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
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