
 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

 

 گیرد؟ قرار پذیرش مورد رسیدگی بدون ۶۹۳۱ عملکرد اظهارنامه که کرد کاری شودمی آیا

 :شودمی عملی زیر مقررات و ضوابط نسبی رعایت و وقت اندکی صرف با خواسته این به دستيابی 

 اعم آنان ساليانه درآمد مجموع که مشاغلی) مودیان سوم گروه برای( ۱ تصویر« )۲ پيوست» فرم در فعاليت محل درآمد و هزینه ثبت .الف

 (است تومان ميليون ۰۵۵ مبلغ تا نقدی غير و نقدی از

 درخواست صورت در مالياتی حوزه به مثبته مدارک و اسناد موقعبه ارایه .ب

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

 

 
ری آزمایشگاه، تصویربردادهندگان خدمت در جامعه پزشکی )دارندگان مطب یا دفاتر کار، بدیهی است نظر به فعاليت اقتصادی محدود ارایه

رود این گروه بر اصول پيشرفته حسابداری برای رعایت دقيق ضوابط های خصوصی(، توقع و انتظار نمیها و کلينيکو شاغلين در بيمارستان

رفاً وسط آنان که صمنظور سهولت ابراز و ثبت درآمد و هزینه تهمين دليل سازمان امور مالياتی بهو مقررات مربوطه تسلط داشته باشند. به

ای را جایگزین دفتر درآمد و هزینه کرده است تا مودیان پردازند و اکثراً در گروه سوم قرار دارند، نمونه فرم بسيار سادهبه ارایه خدمات می

الراس رهایی روش علی هایبينی شده ثبت کنند و از نگرانیاین گروه از طریق خوداظهاری، درآمد و هزینه ماهانه خود را در فرم ساده پيش

 .یابند

دليل معاف بودن از ستون ماهيانه تشکيل شده و مودیان گروه سوم جامعه پزشکی، به ۹شود از ناميده می ۲ فرم پیوستین نمونه فرم که ا

 .کنندصورت ماهيانه پر میرا به« هاهزینه»و « فروش کاال/ خدمات»مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده، فقط دو ستون 



 فروش کاال/ خدمات

ه باید متکی بشود و مندرجات آن مینوعی یک سند معتبر حسابداری محسوب میکه جایگزین دفتر درآمد و هزینه شده، به ۲فرم پيوست 

جویی احتمالی، ضروری است تا درآمد یا دریافتی روزانه را پس از تکميل مشخصات مدارک مثبته باشد؛ بنابراین برای رفع هرگونه بهانه

( وارد و سپس سرجمع ۲)تصویر  شودناميده می «حساب نمونه یکصورت»ت تجميعی در ردیف پایين فرمی که صورکامل خود به

  .منعکس کنيد ۲صورت ماهيانه در فرم پيوست حسابها را بهمندرجات این صورت

 

 
حد نصاب معامالت کوچک یعنی  ٪۰دهندگان خدمت در هر مورد از خدمات ارایه شده بيشتر از مبلغ سقف چه مبلغ دریافتی ارایهچنان

ت منظور رعایت مقرراها و موسساتی چون آزمایشگاه و تصویر براری(، بهميليون ریال باشد )ارایه دهندگان خدمت در بيمارستان ۱۱بيشتر از 

 ۲هيانه در فرم پيوست حساب نمونه یک را جداگانه صادر و با جمع سایر درآمدهای ماقانون الزم است صورت ۹۰نامه ماده مندرج در آیين

 .منعکس کنيد

 دهندگانارایه اصلی درآمد که کرد ادعا توانمی دارند، قرار …ها وگانه و بانکهای سهدر شرایط فعلی که اکثریت مردم جامعه زیر پوشش بيمه

ه بر مطالبات اعالم شده به الوع است الزم ولی شود؛می پرداخت بيمه طریق از که است وجوهاتی به منحصر ها،بيمه قرارداد طرف خدمت

 التفاوت دریافتیکنندگان آزاد و پرداختی آنان بابت ارایه خدمت خارج از تعهد بيمه و مابهعنوان دریافتی از مراجعهها، مبلغی هم بهبيمه

که مجموع وجوهات شروط به اینها و ویزیت آزاد منظور شود تا موجب عدم مقبوليت اسناد درآمدی ارایه شده نشود؛ متعرفه مورد تعهد بيمه

صورت نقدی یا از طریق دستگاه پوز و مبالغ دریافتی بابت التفاوت آن بهپرداختی سهم بيمار و مابه ٪۰۵ها و دریافتی از بيماران آزاد و بيمه

 .ها، همخوانی نسبی با پرینت بانکی داشته باشدارایه خدمت خارج از بيمه، 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 تا مبلغ  تبصره:

 ميليارد ریال باشد. 0ميليون تومان یا  055



ت دسوقت بهیا تماموقت صورت نيمهدهنده خدمت در گروه پزشکی از طریق اشتغال در بخش خصوصی بهطور کلی درآمدی که هر ارایهبه

تر، ادهعبارت سشود. بههای قابل قبول و متکی به فاکتور، مشمول ماليات بر درآمد مشاغل میآورد، پس از کسر معافيت ساليانه و هزینهمی

 :آیدگروه از فرمول ساده زیر به دست میدرآمد مشمول ماليات این

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

 گردد.تعيين می 131ماليات این درآمد با نرخ مشخص شده در ماده 

ات از ها یا مطالبیک از دریافتیبرای اظهار درآمد ساليانه در اظهارنامه و پيشگيری از بروز هرگونه مشکل ناخواسته، باید دقت شود تا هيچ

راس، الد اظهارنامه و رسيدگی پرونده به روش علیر ضمن صورت،این در که چرا نيافتد؛ قلم از …اد وها و موسسات طرف قراردها و بانکبيمه

ای غيرقابل بخشش است( از مودی وصول خواهد جریمه کتمان )که جریمه ٪۰۵عالوه بر وصول ماليات مبلغ یا مبالغ اعالم نشده، معادل 

 .سزایی در پذیرش اظهارنامه داردی از اشتغال، نقش بهشد. همخوانی پرینت بانکی با درآمد اظهارشده ناش

  هاهزینه

 های متعارف مربوط به محل فعاليت بر دو گونه است:هزینه

 ،مستمر مزایای و حقوق پرداخت: از است عبارت هاهزینه این. است همراه فاکتور با و بوده مستند عمدتاً که ماهيانه مستمر هایهزینه .الف

 محاسبه ،(فعاليت محل بودن ایاجاره صورت در) محل اجاره اجتماعی، تامين به پرداختی بيمه حق گاز، و تلفن و برق و آب هایهزینه

 ه،بست مدار دوربين شامل امنيتی و حفاظتی هایسيستم تشخيصی، وسایل و کولر و یخچال ملکی، فعاليت محل) استهالک هزینه

 آموزش هایکالس در شرکت هزینه پزشکی، نظام عضویت حق زباله، عوارض شهرداری، عوارض ،(سرقت ضد و حریق اعالم هایسيستم

 …و کار محل بيمه اتومبيل، پارکينگ هزینه فعاليت، محل به آمد و رفت هایهزینه مداوم،

 خارجم عمر، بيمه رسد،می اتمام به سال طول در که کار محل مصرفی لوازم تشخيصی، وسایل خرید شامل دفعتی و غيرمستمر هایهزینه .ب

 …و( معتبر ورفاکت با) پرسنل به کارانه پرداخت موسسه، برای بانکی تسهيالت سود مرتبط، علمی کتاب خرید کار، وسایل احتمالی تعميرات

 ارسال اظهارنامه

سایت سازمان امور مالياتی )به گروه سوم در خردادماه جاری به روش الکترونيکی، با ورود به  ۱۰۹۱تکميل و ارسال اظهارنامه عملکرد 

های صفحات اول و دوم و پنجم اظهارنامه گروه سوم، برای درج اطالعات قابل انجام است. این کار با تکميل پرسش tax.gov.ir )  نشانی

ا با تسليم تصویری از شود یهای الزم عملی می( و سایر پرسش۲ها )با استفاده از مندرجات فرم پيوست هویتی و مکانی، درآمدها و هزینه

 .توان این وظيفه قانونی را به انجام رساندبه دفاتر خدماتی می ۲فرم پيوست 

توان هزینه از صفحه دوم بخش الف از ضروریات است، چرا که اگر محل فعاليت ملکی باشد می ۲شایان ذکر است پاسخ به سوال ردیف 

ای باشد مبلغ اجاره ساليانه از درآمد قابل کسر است. جدول مربوط به چه اجارهناناستهالک ساليانه ساختمان را از درآمد کسر کرد و چ

 تکميل می شود.قانون  ۱۷۲، در صورت پرداختی قابل توجه به موسسات دولتی با رعایت ماده ۷پرسش ردیف 

رد، تالش مضاعف مسووالن ها در هاله یاس و ناامیدی قرار داپرداخت واقعی مالیات درآمدی که هنوز با وجود همه پیگیری

 .کندرفت از این وضعیت طلب میسازمان نظام پزشکی را برای برون



 



 



 



 



 



 



 



 


