
 بدون رسیدگی مورد پذیرش قرارگیرد؟ 6931چه کنیم تا اظهارنامه عملکرد 

 * دکتر پورکاظمی، نائب رئيس کارگروه تخصصی ماليات و عوارض شورای عالی و دبير نظام پزشکی رشت

 : گردددستیابی به این خواسته با صرف اندکی وقت و رعایت نسبی ضوابط و مقررات زیر عملی می

 برای گروه سوم مودیان 2در فرم پيوست  ثبت هزینه و درآمد محل فعاليت -الف

 درخواست در صورت به حوزه مالياتی  مثبته ارائه به موقع اسناد و مدارک -ب

 شفاف بودن مدارک هزینه و اسناد درآمدی برای رسيدگی با رعایت اصول و ضوابط اوليه حسابداری.  -ج

دهندگان خدمت در جامعه پزشکی )دارندگان مطب یا دفاترکار، آزمایشگاه، هئبدیهی است نظر به فعاليت محدود ارا

ته اصول پيشرف گروه به های خصوصی(، توقع و انتظاری بر تسلط اینها و کلينيکبيمارستان تصویربرداری و شاغلين در

و  زحسابداری برای رعایت دقيق ضوابط و مقررات مربوطه نبوده و به همين دليل سازمان امور مالياتی، به منظور سهولت ابرا

ای را جایگزین دفتر درآمد و هزینه مونه فرم بسيار سادهدرآمد و هزینه توسط آنان که اکثرا در گروه سوم قراردارند، ن ثبت

بينی شده ثبت نمایند و از دیان این گروه از طریق خوداظهاری، درآمد و هزینه ماهانه خود را در فرم ساده پيشؤنمود تا م

 الرأس رهایی یابند.های روش علینگرانی

ماهيانه تشکيل شده و مؤدیان گروه سوم جامعه پزشکی، به دليل  ستون 3شود از ناميده می 2پيوست  فرم این نمونه فرم که

را به صورت ماهيانه پر  هاستون فروش کاال/خدمات و هزینهارزش افزوده، فقط دو  ماليات بر معاف بودن از مقررات قانون

د و شوحسوب میکه جایگزین دفتر درآمد و هزینه شده به نوعی یک سند معتبر حسابداری م 2نمایند. فرم پيوست می

جویی احتمالی، الزم و ضروری است تا بنابراین برای رفع هرگونه بهانه بایست متکی به مدارک مثبته باشدمندرجات آن می

 ابتکاری زیر را روی سرنسخه خود به عنوان مدارک حساب برای هر نمونه (2پيوست )برای ثبت درآمد و هزینه ماهيانه در فرم 

 .نمائيمسال مالياتی تهيه 

 «مدارک حساب » 

 

 6931صورت خالصه درآمد و هزینه در ماه            

 مالحظات ها جمع هزینه جمع درآمد ماهيانه 

   

 محل امضاء و مهر                                                       

 

حد نصاب معامالت  ٪5شده بيشتر از مبلغ سقف ت ارائه ادر هر مورد از خدمخدمت چنانچه مبلغ دریافتی ارائه دهندگان 

 تصویر      ها و مؤسساتی چون آزمایشگاه و ميليارد ریال باشد )ارائه دهندگان خدمت در بيمارستان 66بيشتر از  یعنی کوچک

گيرنده خدمت  قانون الزم است صورتحسابی با ذکر شماره و نام 35نامه ماده آیين دربه منظور رعایت مقررات مندرج برداری(، 

 .گردداضافه  2و به جمع سایر درآمدهای ماهيانه در فرم پيوست  شود صادرو نوع خدمت ارائه شده با تاریخ و مبلغ 

 که دو قسمت باال و پایین آن با عالمت * مجزا گردیده در انتهای مقاله منعکس است. 2تصویر فرم پیوست 

ه توان ادعا نمود کها و ... قرار دارند بنابراین میهای سه گانه و بانکبيمهدر شرایط فعلی که اکثریت مردم جامعه زیر پوشش 

و درآمد  شودها، منحصر به وجوهاتی است که از طریق بيمه پرداخت میدهندگان خدمت طرف قرارداد بيمههئدرآمد کليه ارا



 ،رینهق نداشتنگردید در این رسيدگی به دليل منظور می کنندگان آزادبه عنوان مراجعه ایدیگری که همواره به صورت سليقه

پرداختی سهم بيمار به صورت  ٪93ها و فاقد مقبوليت و وجاهت قانونی است. مشروط به اینکه مجموع وجوهات دریافتی از بيمه

 .پرینت بانکی داشته باشدمبالغ همخوانی نسبی با  ،هانقدی یا از طریق دستگاه پوز پس از کسر هزینه

مؤدیان گروه سوم ارائه دهنده خدمت از جمله مشاغلی هستند که مجموع  درآمد ساليانه آنان اعم از نقدی و غير نقدی  تبصره:

 ميليارد ریال باشد. 5ميليون تومان یا  533تا مبلغ 

 وقت یا تمامدهنده خدمت در گروه پزشکی از طریق اشتغال در بخش خصوصی به صورت نيمهبه طور کلی درآمدی که هر ارائه

قابل قبول و متکی به فاکتور، مشمول ماليات بر درآمد مشاغل های آورد پس از کسر معافيت ساليانه و هزینهوقت به دست می

 آید.گروه از فرمول ساده زیر به دست میول ماليات اینتر، درآمد مشمگردد. به عبارت سادهمی

 درآمد یا دریافتی سالیانه –ها( درآمد مشمول مالیات = )معافیت سالیانه + هزینه

 گردد.تعيين می 696ماليات این درآمد با نرخ مشخص شده در ماده 

البات ها و یا مطبرای اظهار درآمد ساليانه در اظهارنامه و پيشگيری از بروز هرگونه مشکل ناخواسته دقت شود تا تمامی دریافتی

صورت، ضمن رد اظهارنامه و ... از قلم نيفتد، چرا که در اینکه مرتبط با شغل است ها و مؤسسات طرف قرارداد ها و بانکاز بيمه

ای جریمه کتمان که جریمه ٪93مبلغ یا مبالغ اعالم نشده، معادل  ،الرأس، عالوه بر وصول مالياته روش علیو رسيدگی پرونده ب

زایی نقش بسناشی از اشتغال، همخوانی پرینت بانکی با درآمد اظهار شده از مؤدی وصول خواهد شد.  است غير قابل بخشش

 .در پذیرش اظهارنامه دارد

 

 :های متعارف مربوط به محل فعاليت بر دو گونه استهزینه ها:هزینه

ها عبارتند از پرداخت حقوق و مزایای های مستمر ماهيانه که عمدتاً مستند بوده و با فاکتور همراه است این هزینههزینه -الف

ای بودن محل درصورت اجارههای آب و برق و تلفن و گاز، حق بيمه پرداختی به تأمين اجتماعی، اجاره محل مستمر، هزینه

شامل  های حفاظتی و امنيتیصی، سيستميشختفعاليت، )محاسبه هزینه استهالک محل فعاليت ملکی، یخچال و کولر و وسایل 

عوارض شهرداری، عوارض زباله، حق عضویت، هزینه شرکت در های اعالم حریق و ضد سرقت(، دوربين مدار بسته، سيستم

 های رفت و آمد به محل فعاليت، هزینه پارکينگ اتومبيل، بيمه محل کار و ...، هزینههای آموزش مداومکالس

 د،رسر که در طول سال به اتمام میصی، لوازم مصرفی محل کايشختخرید وسایل  شاملهای غيرمستمر و دفعتی، هزینه -ب

سهيالت بانکی برای مؤسسه، پرداخت کارانه بيمه عمر، مخارج تعميرات احتمالی وسایل کار، خرید کتاب علمی مرتبط، سود ت

 به پرسنل، که باید از فاکتور معتبر برخوردار باشد.

با ورود به سایت سازمان امور  ،ماه جاری به روش الکترونيکی گروه سوم در خرداد 6931تکميل و ارسال اظهارنامه عملکرد 

های صفحات اول و دوم و پنجم اظهارنامه گروه سوم، است و با تکميل پرسش( قابل انجام www.tax.gov.irمالياتی به آدرس )

های الزم عملی ( و سایر پرسش 2ها )با استفاده از مندرجات فرم پيوست برای درج اطالعات هویتی و مکانی، درآمدها و هزینه

 توان این وظيفه قانونی را به انجام رساند. فاتر خدماتی میبه د 2گردد و یا با تسليم تصویری از فرم پيوست می

توان می از صفحه دوم بخش الف از ضروریات است چرا که اگر محل فعاليت ملکی باشد 2شایان ذکر است پاسخ به سؤال ردیف 

نه از درآمد قابل کسر است. ای باشد مبلغ اجاره سالياهزینه استهالک ساليانه ساختمان را از درآمد کسر نمود و چنانچه اجاره

 شود.قانون تکميل می 672درصورت پرداختی قابل توجه به مؤسسات دولتی با رعایت ماده  ، 7جدول مربوط به پرسش ردیف 

http://www.tax.gov.ir/


ها در هاله یأس و ناامیدی قرار دارد، تالش مضاعف مسئوالن سازمان پرداخت مالیات درآمدی که هنوز با وجود همه پیگیری

 نماید.برون رفت از این وضعیت طلب می برای شکی رامرکزی نظام پز

 

 

 



 



 



 



 



 



 


