پیوست شماره ( )١دستورالعمل
برگ ثبت نام و اعالم نصب و استفاده از سامانو ىای فروشگاىی
ادارُ کل اهَر هالیاتی :

ادارُ اهَر هالیاتی :

ًشاًی :

ٍاحذ هالیات :
شوارُ پستی :

تلفي :

هشخصات هؤدی ٍ تعذاد شرکاء
ردیف

ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًام پذر

تاریخ تَلذ

شماره اقتصادي واحد :
نام اتحادیه یا تشکل حرفه اي :
تاریخ پروانه كسب مجوزفعالیت :
نشانی محل فعالیت :

هحل

شوارُ

تَلذ صذٍر

شٌاسٌاهِ

شوارُ هلی

در تاریخ

شرکاء

نوع فعالیت :
شماره پروانه كسب مجوزفعالیت :
کد پستی محل فعالیت :
فقط نرم افسار

تذیٌَسیلِ ایي ٍاحذ شغلی تا هشخصات فَق اعالم هی ًوایذ کِ ًسثت تِ استفادُ از ساهاًِ فرٍشگاّی از ًَع رایاًِ 
ًصة ٍ در تاریخ

تعذاد

 pos

کِ

هَرد استفادُ قرار گرفتِ ٍ دارای حذاقل ٍیژگی ّای ریل هی تاشذ اقذام ًوَدُ

است.
هشخصات ًرم افسار:
قاتلیت

قاتلیت

ًگْذاری

ثثت فرٍش ٍ

ثثت خریذ

هَجَدی اًثار

صذٍر صَرتحساب

قاتلیت

قاتلیت

دارد

دارد

دارد

ًام تَلیذ کٌٌذُ ًرمافسار

تیم برنامه نویسی آرمینا

گسارش دّی

ًگْذاری

قاتلیت

حساب هشتریاى

دارد

دارد

مشخصات صنذوق و (فروشنذه آن)
هشخصات صٌذٍق ***************************** :
 – 1شوارُ سریال صٌذٍق یا رایاًِ ************************:

هشخصات فرٍشٌذُ  ***( :فقط فرٍش ًرم افسار ***)
ً – 1ام فرٍشٌذُ :

 – 2تاریخ خریذ **************************/****/****:

 –13شوارُ فاکتَر خریذ ***************************** :

**********************************************
**********************************************
ثثت در دفتر ادارُ اهَر هالیاتی

شخص حقیقی



شخص حقَقی



 – 2شوارُ هلی /شٌاسِ هلی:
ً – 2شاًی :

شوارُ :

ًام ٍ ًام خاًَادگی هؤدی :

تاریخ :

اهضاء :

ایي قسوت تَسط ادارات اهَر هالیاتی تٌظین هی گردد:
اينجانب ...............................سوت ................................تاييد هي نواين واحد كسبي فوق در تاريخ  ......../........./.........فرم اعالم نصب را بو اين واحد
بازديد هالياتی تسلين نووده است.
ًام ٍ ًام خاًَادگی کارشٌاس ارشذ رئیس گرٍُ ٍاحذ هالیاتی کذ .......................
اهضاء:

اينجانب ...............................سوت ................................تاييد هي نواين از واحد كسبي فوق در تاريخ  ......../........./.........بازديد نوودم و واحد فوق
نسبت بو نصب و استفاده از ساهانو فروشگاىي اقدام نووده است :اقدام ننووده است
ًام ٍ ًام خاًَادگی تازدیذ کٌٌذُ
اهضاء

