
انده ملی امتناع ورزیدهشمار/از ارایه شماره اقتصادي... .سال.. .اسامی خریدارانی که در ماه
: رقمی10کدپستی :                                            نشانی:                               نام فروشنده

:                                            شماره اقتصادي
:تلفن:                                 شماره ثبت

مبلغتاریخ خریدشرح کاالنشانینام خانوادگی خریدارنام وردیف

امضاء شخص حقیقی                                                                           مهر و امضاء شرکت

:الیشماره سر
:خیتارصورتحساب فروش کاال و خدمات

مشخصات فروشنده
....................................................:یشماره مل/ شماره ثبت............................................................... .:يشماره اقتصاد................................ ..:یحقوق/یقینام شخص حق

.......................:.................شهر:.................................. یرقم10یکدپست.............. :......................شهرستان..................... .استان: کاملینشان
:..............................نمابر/ شماره تلفن................................................................ ............................................................................................................................................:ینشان

مشخصات خریدار
....................................................:یشماره مل/ شماره ثبت....... .........................................................:يشماره اقتصاد................................. .:یحقوق/یقینام شخص حق

:......................شهر:.................................. یرقم10یکدپست:.................................... شهرستان..................... .استان: کاملینشان
:..............................نمابر/ شماره تلفن......................................................................... ...................................................................................................................................:ینشان

ا خدمات مورد معاملهیکاال مشخصات 

-مبلغ کلالیر- مبلغ واحديریگواحد اندازهمقدار/تعدادا خدمتیشرح کاال کد کاالفیرد
الیر

مبلغ 
فیتخف

مبلغ کل پس 
-فیاز تخف

الیر

ات و یجمع مال
-عوارض

الیر

جمع مبلغ کل به عالوه جمع 
الیر-ات و عوارضیمال

شماره ستوننحوه محاسبه براساس

جمع کل
ير نقدیغينقد:      ط و نحوه فروشیشرا

:داریمهر و امضاء خر:مهر و امضاء فروشنده



138گزارش فروش سال     
:صفحه:                                                                                   نشانی:                                                          هنام فروشند

:                    تلفن:                                                    شماره اقتصادي
زمستانپاییزتابستان گزارش فروش بهار :                              شماره ثبت:                                      تنوع فعالی

ف
ردی

نام و نام خانوادگي
نام شركت
خریدار

كد نشانينشاني
***

شماره 
كد كاالكد برگشتياقتصادي

***
/ شرح كاال
خدمات

جمع 
ریالي پالككوچھخیابانشھر

ــل از   ــع نقــ جمــ
صفحه قبل

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
جمعجمع کل به حروف

مهر و امضاء مجاز شخص حقوقیامضاء شخص حقیقی                      

 مشخص شده است چیزي نوشته نشود*** لطفا در ستونی که با عالمت.
 مشخص گردد** ستون کد برگشتی با عالمت 1در صورت برگشت از فروش و تخفیفات فصول قبل سال جاري با قید رقم.

.انتز و ردیف مربوطه کال با رنگ قرمز نوشته شودضمنا رقم برگشتی در داخل پر

138گزارش خرید سال     
:صفحه:                                                                                   نشانی:                                              نام خریدار

:                    تلفن:              شماره اقتصادي
زمستانپاییزتابستان گزارش خرید بهار :                              شماره ثبت:                      نوع فعالیت

ف
ردی

نام و نام خانوادگی
نام شرکت
فروشنده

کد نشانینشانی
کد کاالکد برگشتیديشماره اقتصا***

***
/ شرح کاال
خدمات

جمع 
ریالی پالكکوچهخیابانشهر

جمع نقل از صفحه قبل
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
جمعمع کل به حروفج

امضاء شخص حقیقی                                                       مهر و امضاء مجاز شخص حقوقی
 مشخص شده است چیزي نوشته نشود*** لطفا در ستونی که با عالمت.
 مشخص گردد** با عالمت ستون کد برگشتی1در صورت برگشت از خرید و تخفیفات فصول قبل سال جاري با قید رقم.
ضمنا رقم برگشتی در داخل پرانتز و ردیف مربوطه کال با رنگ قرمز نوشته شود.



پرداخت قراردادها/ صورت دریافت
138سال        

: پیمانکار: کارفرما
........از....... .صی:                                                      نشانی:                   حقوقی/ نام شخص حقیقی

زمستانپاییزتابستان فصل بهار :                تلفن:                                   شماره اقتصادي
:شماره ثبت:                                                                                  نوع فعالیت

یف
طرف رد

قرارداد
شماره 
کد نشانینشانیاقتصادي

شماره و 
تاریخ 
قرارداد

موضوع 
قرارداد

مبلغ اولیه 
قرارداد

مبلغ نهایی 
قرارداد

مبلغ 
ناخالصی

/ دریافتتاریخ 
پرداخت

مالیات 
مکسوره

جمع
مهر و امضاء مجاز شخص حقوقیامضاء شخص حقیقی                                                


