پیَست شوارُ ( )1دستَرالعول
ترگ ثثت ًام ٍ اعالم ًصة ٍ استفادُ از ساهاًِ ّای فرٍشگاّی
ادارُ کل اهَر هالیاتی:
ًشاًی:

ٍاحذ هالیات:
شوارُ پستی:

ادارُ اهَر هالیاتی:
تلفي:

هشخصات هَدی ٍ تعذاد شرکاء:
ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام پذر

هحل
تَلذ  /صذٍر

تاریخ تَلذ

شوارُ
شٌاسٌاهِ

شوارُ هلی

تعذاد شرکاء

شوارُ التصادی ٍاحذًَ ...................................................................................... :ع فعالیت............................................................................................................. :
ًام اتحادیِ یا تشکل حرفِ ای ............................................................................ :شوارُ پرٍاًِ کسة  /هجَز فعالیت..............................................................:
تاریخ پرٍاًِ کسة  /هجَز فعالیت  .................................................................. :کذ پستی هحل فعالیت ................................................................................. :
ًشاًی هحل فعالیت............................................................................................................................................................................................................................... :
pos
تذیٌَسیلِ ایي ٍاحذ شغلی تا هشخصات فَق اعالم هیٌوایذ کِ ًسثت تِ استفادُ از ساهاًِ فرٍشگاّی ًَع رایاًِ
ً / /صة ٍ در تاریخ  / /هَرد استفادُ لرار گرفتِ ٍ دارای حذالل ٍیژگی ّای ریل هی تاشذ الذام ًوَدُ است.
هشخصات ًرم افسار:
ًام شرکت
تَلیذ کٌٌذُ
ًرم افسار

شٌاسِ هلی
تَلیذ کٌٌذُ ًرم
افسار

لاتلیت
ثثت فرٍش ٍ
صذٍر
صَرتحساب

لاتلیت
ثثت
خریذ

لاتلیت
ًگْذاری
هَجَدی
اًثار

لاتلیت
گسارش دّی

لاتلیت
ًگْذاری
حساب
هشتریاى

کِ در تاریخ

لاتلیت تَلیذ فایل
الکترًٍیکی گسارش
سِ هاِّ هطاتك
هادُ  169هکرر

* در صَرت داشتي ّریک از لاتلیت ّا ،کلوِ "دارد" درج گردد.
هشخصات صٌذٍق ٍ (فرٍشٌذُ آى)
هشخصات صٌذٍق:

هشخصات فرٍشٌذُ:

شوارُ سریال صٌذٍق یا رایاًِ:
تاریخ خریذ / / :
شوارُ فاکتَر خریذ:

ًام فرٍشٌذُ:
شخص حمیمی :
ًشاًی:
شوارُ :

شخص حمَلی (شرکت ٍ : )...

ًام ٍ ًام خاًَادگی هَدی :

ثثت در دفتر ادارُ اهَر هالیاتی
تاریخ :

اهضاء :

ایي لسوت تَسط ادارات اهَر هالیاتی تٌظین هی گردد :
ایٌجاًة  ..................................سوت  ...............................تاییذ هی ًواین ٍاحذ کسثی فَق در تاریخ  ......../......./.......فرم اعالم ًصة را تِ ایي ٍاحذ
هالیاتی تسلین ًوَدُ است.
ًام ٍ ًام خاًَادگی کارشٌاس ارشذ  /رئیس گرٍُ ٍاحذ هالیاتی کذ .....................
اهضاء
ایٌجاًة  ..................................سوت  ...............................تاییذ هی ًواین از ٍاحذ کسثی فَق در تاریخ  ......../......./.......تازدیذ ًوَدم ٍ ٍاحذ فَق
الذام ًٌوَدُ است
ًسثت تِ ًصة ٍ استفادُ از ساهاًِ فرٍشگاّی الذام ًوَدُ است
ًام ٍ ًام خاًَدگی تازدیذ کٌٌذُ
اهضاء

