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 بسمه تعالی

 

تصر مخ صورتبه مربوطهمالیاتی نکات ضروری و مواد قانونی  اظهارنامهبرای ارائه  ماندهباقیبا عنایت به فرصت 

 اظهارنامهه الزم به ذکر است که در خصوص ارائ گرددمیایفا  یمندبهرهجهت استحضار همکاران ارجمند در راستای 

و برای  خردادماه 11است که برای اشخاص حقیقی تا  اظهارنامهزمان ارائه  :اوالًمالیاتی باید به چند نکته توجه کرد 

را با رعایت  اظهارنامه 19قانون کسانی که طبق ماده  :دوماتیرماه هر سال تعیین گردیده است،  11اشخاص حقوقی 

اظهارنامه مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از  تواندمیمور مالیاتی موارد قانونی ارائه نمایند سازمان ا

 نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد طوربهو یا  شدهتعیین هایشاخصمعیارها و  اساس بررا  هاآن

زمان امور مالیاتی اختیار داده است به سا 111طبق تبصره ماده  ا:سوم، نمایدمیکه ضرورت دقت در ارائه را مشخص 

 .که در تبصره توضیح داده شده است بخشی از تکالیف را حذف نماید آناناز  ییهاگروه ایکه برای برخی از مشاغل و 

ر د سازمان و تکالیف شورای عالی محترم نظام پزشکی کل محترم ریاستمعاونت فنی و نظارت سازمان با تدبیر  

ه دغدغ، ربطیذ هایدستگاهو تعامل مناسب با قانونی  هایظرفیتاز  گیریبهرهده است تا با تالش نمو هاسالاین 

رسانده و تبعات ناشی از عدم اشراف به قانون را در عین قانون مداری برای جامعه  حداقلمالیاتی اعضای سازمان را به 

پزشکی در صف اول مبارزه و جهاد با  امعهج 1111با عنایت به اینکه در سال  پزشکی کم نماید و ثارگریاکوشا و 

عرصه سالمت و تجلیل و تکریم ایثارگری و  واالمقامکرونا بوده است ضمن گرامی داشت یاد و خاطر شهدای  یاندمپ

ارائه  در پایان مالیاتیضروری  تهنک چند بنابراین میهستهمکاران ارجمند پیگیر امور در مقطع خاص  یفشانجان

 .گرددمی

 

 ر و سپاسبا تشک

 دکتر محمد جهانگیری

 معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی
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 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 15 اصل پنجاه و یکم

 .مگر به موجب قانون شودنمیهیچ نوع مالیات وضع 

 انواع مالیات

 :از اشخاص  تقیماًمسمعلوم است و  امور مالیاتیآن برای سازمان  کنندهپرداخت مالیات مستقیم

 ... بر درآمدمانند مالیات  ؛گرددمیحقیقی یا حقوقی وصول 

  هب و شدهافزودهکاال یا خدمات  بر قیمتغیرمستقیم  طوربهکه  هاییاتیمال :غیرمستقیممالیات 

 افزودهارزش – یگمرکمانند حقوق  ؛گرددمیتحمیل  کنندهمصرف

 قانون سازمان نظام پزشکی 1بند )ل( ماده 

 و شاغالن مؤسساتدر میزان مالیات و عوارض مشاغل  تجدیدنظرو مشارکت فعال در تعیین و یا  ظهارنظرا

 در وصول آن. صالحذیحرف پزشکی و همکاری با مراجع 

 

 مستقیم هایمالیاتآخرین اصالح قانون 

 3/3/3131زمان اجرا: 13/4/313413 مصوب

 تغییرات مهم اصالحیه: 

 سازی آن برای مؤدیان مالیاتییات بر ارث و سادهتغییر در فرایند مال ـ 1

از مشاغل و همچنین روش رسیدگی بر  یستان اتیمالسازی در نحوه عدالت مالیاتی و همسانایجاد  ـ 2

 پایه اطالعات و مستندات

و  یگردرانیاو  ونقلحملتغییر اساسی در معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی و نیز صنعت  ـ 1

 گذاران داخلی و خارجیگذاری سرمایهدی از طریق تشویق به سرمایهجهانگر
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های اطالعاتی دولتی و خصوصی برای اصالح از طریق پایگاههای اطالعات مالیاتی احیای پایگاه ـ 4

 تشخیص مالیات و تبیین عدالت مالیاتی

 اتیبا تعریف قانونی جرم و مجرمان مالیبرطرف شدن ضعف ضمانت اجرایی قانون  ـ 5

 مستقیم حاوی مقرراتی است که زمینه مناسبی را برای برقراری عدالت اجتماعی، هایمالیاتقانون  -6

های حذف مالیات تکلیفی، برقراری معافیت، الرأسبرچیدن روش تشخیص علیبیشتر اقتصاد کشور،  تیشفاف

، برخی مقررات و اصالح فرآیند رسیدگیسازی ، سادهافتهیتوسعهدر مناطق کمتر  ژهیوبهگذاری مناسب برای سرمایه

. از نکات مثبت نمایدمی مقررات فصل مالیات بر ارث و هدفمند کردن معافیت اجاره امالک را فراهم یسازساده

در مورد کسانی است که از پرداخت مالیات گریز  یسازشفافمستقیم که هدف از اجرای آن تنها  هایمالیاتقانون 

 .باشدمیعدالت اجتماعی  دارند اجرا و برقراری

اصالحیه اخیر قانون مذکور، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف  19مطابق با ماده 

که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه  مؤدیبه استناد اظهارنامه مالیاتی  باشندیمبه تسلیم اظهارنامه مالیاتی 

اظهارنامه مالیاتی دریافتی را  تواندمیه باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور شده و مورد پذیرش قرار گرفت

نمونه انتخاب و برابر  طوربهو یا  شدهتعیین هایشاخصمعیارها و  بر اساسرا  هاآنبدون رسیدگی قبول و تعدادی از 

فعالیت و اطالعات  بر اساسلیاتی برآوردی ما اظهارنامهاز ارائه  مؤدی کهدرصورتیمقررات مورد رسیدگی قرار دهد. 

 در. دکنمیمؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام  شدهکسباقتصادی 

چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابالغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه  مؤدیاعتراض  صورت

 ، اینگیردمیطبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار  مؤدیمربوط اقدام کند، اعتراض مالیاتی مطابق مقررات 

 عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. مجازاتو اعمال  هاجریمهحکم مانع از تعلق 

 

 ( این قانون در اجرای این ماده جاری است.211) حکم موضوع تبصره ماده 

 تباً کظرف سی روز از تاریخ ابالغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن  مؤدی کهرتیدرصو -211 ماده)

را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختالف موجود اعالم کند یا مالیات مورد مطالبه 

اید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول رفع نم( این قانون 212بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده )

مهلت مقرر در ماده  اعتراض ننماید و یا در کتباًظرف سی روز  مؤدیو در مواردی که  گرددمیمالیات مختومه تلقی 

 در برگ تشخیص مالیات قطعی است. شدهتعیینمذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد 
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( این قانون ابالغ شده 212( و ماده )211ماده ) که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصرهی موارد در -تبصره 

شود. اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می به شرح مقررات این ماده مؤدیباشد و 

به برگ تشخیص اعتراض کند  اًکتبابالغ  خیتار ازظرف مهلت سی روز  مؤدیدر این صورت و همچنین در مواردی که 

 (.گرددمیپرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع 

 حذف علی الراس

 1112ل سااز آتی برای عملکرد  هایرسیدگیبنابراین با عنایت به مراتب فوق، نکته حائز اهمیت این است که در 

مؤدیان صورت خواهد پذیرفت. برای انجام این  رنامهاظهابر مبنای  هایدگیرسروش تشخیص علی الراس حذف و 

 توانیممهم، در اصالحیه اخیر قانون مورد بحث تکالیفی بر عهده مؤدیان محترم مالیاتی گذاشته شده که از جمله آن 

صاحبان  داردمیاشاره نمود که اشعار  11/14/1114 مستقیم اصالحی مصوب هایمالیاتقانون  15به مفاد ماده 

از  مربوطدفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط  اندموظفموضوع این فصل  مشاغل

 برای گرددمیجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم 

 تنظیم کنند. هاآن اسبر استشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را 

 صاحبان مشاغل تقسیم بندی

 11/12/1114مورخ  112/14/211اجرایی مربوطه که به موجب بخشنامه شماره  نامهآیینبر این اساس و مطابق با 

 از هاآننگهداری  هایروشاجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و  نامهآیینموضوع ابالغ  سازمان امور مالیاتی

برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول  هاآنو دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائه  (مکانیزه) شینیما

و معیارهایی از قبیل حجم فعالیت و با نوع به سه گروه  هاشاخص بر اساسمالیات ابالغ گردیده است، صاحبان مشاغل 

 .شوندمیذیل تقسیم 

 فعالیت:  حجم -5

 گروه اول 5-5

 میلیارد وپنج پنجاهبیش از  هاآنکه میزان فروش کاال و خدمات سال قبل  گرددمیبه صاحبان مشاغلی اطالق 

 .باشدمی ریال

مول مش درآمدکه ده برابر  گیرندمیچنانچه میزان فروش مؤدیان مذکور مشخص نباشد، مؤدیانی در این گروه قرار  

 1111عملکرد سال  (مجموع اصلی و متمم)خرین برگ مالیات قطعی طبق آ (قبل از کسر معافیت)مالیات قطعی شده 
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و  د ریالمیلیار وپنج پنجاهسال قبل از شروع سال مالیاتی ابالغ شده باشد، مبلغ  ماهدیو به بعد که تا تاریخ پایان 

 بیشتر باشد.

ر خصوص شاخص یعنی د ؛باشدمیمالک  الذکرفوق شدهتعیینمبالغ  %51 خدماتی صرفاًدر خصوص مشاغل 

شاخص درآمد مشمول به میزان پنج برابر، مالک  در خصوصو  و نیم میلیارد ریال وهفت بیستفروش، معیار بیش از 

 .باشدمیعمل 

 گروه دوم -2-5

هجده میلیارد ریال تا بیش از  هاآنکه میزان فروش کاال و خدمات سال قبل  گرددمیبه صاحبان مشاغلی اطالق 

 .باشدمی ارد ریال(میلی وپنج پنجاه

که ده برابر درآمد مشمول  گیرندمیچنانچه میزان فروش مؤدیان مذکور مشخص نباشد، مؤدیانی در این گروه قرار  

 1111عملکرد سال  (مجموع اصلی و متمم) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (قیل از کسر معافیت)مالیات قطعی شده 

 ریاللیارد می هجدهقبل از شروع سال مالیاتی ابالغ شده باشد، بیشتر از مبلغ  سال ماهدیو به بعد که تا تاریخ پایان 

 باشد. ریالمیلیارد اه وپنج پنجو تا 

یعنی در خصوص شاخص فروش،  ؛باشدمیمالک  الذکرفوقمبالغ تعیین  %51خدماتی  صرفاًمشاغل  در خصوص

در خصوص شاخص درآمد مشمول به میزان  و( د ریالمیلیار و نیم هفت و بیستنه میلیارد ریال تا  معیار بیش از 

 .باشدمیپنج برابر، مالک عمل 

 گروه سوم -3-5

 ریالمیلیارد  هجدهکمتر از  هاآنکه میزان فروش کاال و خدمات سال قبل  گرددمیبه صاحبان مشاغلی اطالق 

 .باشدمی

که ده برابر درآمد مشمول  گیرندمیقرار  چنانچه میزان فروش مؤدیان مذکور مشخص نباشد، مؤدیانی در این گروه

 1111سال  عملکرد (مجموع اصلی و متمم)طبق آخرین برگ مالیات قطعی  (قبل از کسر معافیت)مالیات قطعی شده 

 ریالرد میلیا هجدهسال قبل از شروع سال مالیاتی ابالغ شده باشد، کمتر از مبلغ  ماهدیو به بعد که تا تاریخ پایان 

 .باشد
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یعنی در خصوص شاخص  ؛باشدمیمالک  الذکرفوق شدهتعیین مبالغ %51صوص مشاغل صرف خدماتی در خ

و در خصوص شاخص درآمد مشمول به میزان پنج برابر، مالک عمل  نه میلیارد ریالفروش، معیار کمتر از مبلغ 

 .باشدمی

 نوع فعالیت:  -2

، با هر میزان درهرصورتیژه قرار دهند که مشاغل زیر این نکته را مورد توجه و بایستمیصاحبان محترم مشاغل 

 :گردندمیجزء مؤدیان گروه اول محسوب  (خدماتی و غیر خدماتی)درآمد مشمول مالیات 

 (و صادرکنندگان واردکنندگان)دارندگان کارت بازرگانی  -1

 برداریهرهبمعدن دارای جواز تأسیس و پروانه  بردارانبهرهصاحبان کارخانه و واحدهای تولیدی و  -2

 .ربطذیاز وزارتخانه 

 سه ستاره و باالتر هایهتلصاحبان  -1

 تخصصی هایکلینیک، هازایشگاه، هابیمارستانصاحبان  -4

 صاحبان مشاغل صرافی -5

 ربطذیدارای مجوز فعالیت از وزارتخانه  ایزنجیره هایفروشگاه -6

 اظهارنامه

مستقیم، درآمد مشمول مالیات  هایمالیاتیه اخیر قانون اصالح 19و نظر به اینکه وفق ماده  شدهعنوانبا تفاسیر 

م و مقررات مربوط تنظی رعایتاست که با  هاییاظهارنامه، به استناد باشدمیاشخاصی که مکلف به تسلیم اظهارنامه 

 زموردنیابا توجه به اهمیت اظهارنامه توسط مؤدیان محترم، اهم مشخصات و اطالعات  روازاینارائه شده باشد، 

مورخ  112/14/211موصوف ابالغی به موجب بخشنامه شماره  هایگروهمربوط به هر یک از  هایاظهارنامه

، به الذکرفوق( اصالحیه اخیر قانون 15) مادهاجرایی موضوع  نامهآیینموضوع ابالغ  سازمان امور مالیاتی 1/12/1114

ی طراح سازمان امور مالیاتیمربوطه توسط  هایفرم که در این خصوص، سازدمی خاطرنشان. گرددمیشرح ذیل بیان 

 .گیردمیو در اختیار مؤدیان محترم قرار 

 :مربوط به گروه اول هایاظهارنامهمشخصات 

 اطالعات هویتی شامل اطالعات هویتی و مکانی و مجوزهای فعالیت اقتصادی. -1

 لیات متعلققانونی و ما هایمعافیتمالیاتی،  هایبخشودگیدرآمد مشمول مالیات،  -2
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 سود و زیان حسابصورت -1

 ترازنامه -4

 بانکی مربوط به فعالیت شغلی هایحساباطالعات  -5

 

 :مربوط به گروه دوم هایاظهارنامهمشخصات 

 اطالعات هویتی شامل اطالعات هویتی و مکانی و مجوزهای فعالیت اقتصادی -1

 یات متعلققانونی و مال هایمعافیتمالیاتی،  هایبخشودگیدرآمد مشمول مالیات،  -2

 مربوط(. هایهزینهکاال و خدمات و  خریدوفروشصورت درآمد و هزینه )اطالعات  -1

 مربوط به فعالیت شغلی هاداراییاطالعات اموال و  -4

 به فعالیت شغلی مربوطبانکی  هایحساباطالعات  -1

 

 :مربوط به گروه سوم هایاظهارنامهمشخصات 

 مجوزهای فعالیت اقتصادیاطالعات هویتی شامل اطالعات هویتی و مکانی و  -1

 قانونی و مالیات متعلق هایمعافیتمالیاتی،  هایبخشودگیدرآمد مشمول مالیات،  -2

 مربوط(. هایهزینهکاال و خدمات و  خریدوفروشخالصه درآمد و هزینه )اطالعات  -1

 بانکی مربوط به فعالیت شغلی  هایحساباطالعات  -4

قرر ، تنظیم و در مهلت مگفتهشیپا شرایط مقرر و با رعایت مقررات که ب هاییاظهارنامهبا توجه به توضیحات فوق 

 باشدیمقرار خواهد گرفت. مورد پذیرش قرار گرفتن، بدین معنی  سازمان امور مالیاتیقانونی ارسال شود، مورد پذیرش 

واقع و بدون  دقبولمور ناًیعمحترم ابراز نموده است  مؤدیکه بدون رسیدگی همان میزان درآمد با سود زبانی را که 

 .گرددمیصدور برگ تشخیص مالیات، برگ قطعی صادر و مورد مؤدی ابالغ 

 راستی آزمایی

د توانمیمستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور  هایمالیاتقانون  19قسمت اخیر ماده  مفادالزم به ذکر است، وفق 

را بر اساس  هااظهارنامهابرازی مؤدی، تعدادی از با سود زبان  درآمدو  اظهارنامهدر جهت راستی آزمایی مندرجات 

 مورد بررسی و حسابرسی قرار دهید. شدهتعیین معیارهایو  هاشاخص
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در موتور ریسک سامانه  هرسالهو قواعدی که  هاشاخصمالیاتی تسلیمی مؤدیان، بر اساس معیارهای،  اظهارنامه

 . در این صورت:شودمی، تطبیق داده گرددمی بینیپیشطرح جامع مالیاتی 

 که ریسک آن وقف شرایط یادشده در سطح پایین تشخیص داده شود،  هاییاظهارنامه در خصوص

 .گرددمیمورد پذیرش قرار گرفته و برگ قطعی مالیات صادر و به مؤدی ابالغ 

 گرددمیکه با درجه ریسک متوسط شناسایی گردد، مورد حسابرسی واقع  هاییاظهارنامه. 

 وفق معیارهای مربوطه در حد باال  هاآنکه درجه ریسک  هاییاظهارنامهنده مالیاتی همچنین پرو

تشخیص داده شود به کارگروه ویژه منتخب سازمان امور مالیاتی کشور جهت حسابرسی ویژه ارجاع خواهد 

 گردید.

 :عدم ارسال اظهارنامه

مالیاتی در مهلت قانونی  اظهارنامهرسال آن دسته از مؤدیان محترمی که از ا در خصوصسازمان امور مالیاتی 

طرح  از شدهکسب)اقتصادی موجود در پایگاه اطالعات مالیاتی  هایفعالیتنیز بر اساس اطالعات و  اندنمودهخودداری 

 برآوردی و مطالبه مالیات به موجب برگ تشخیص و ابالغ آن اقدام نمایند. اظهارنامه، نسبت به ایجاد (جامع مالیاتی

الیاتی م اظهارنامهاز بابت عدم تسلیم  جرائممؤدیان عالوه بر مالیات و سایر  گونهایناهمیت این است که  حائزِنکته 

مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان  %11بخشش معادل سی درصد  رقابلیغدر موعد مقرر قانونی، جریمه 

 .گرددمیرای سایر مؤدیان مطالبه و وصول مالیات متعلق ب %11مشاغل موضوع قانون مورد بحث و ده درصد 

 

 :511ماده 

شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای  هایفعالیتمالیاتی مربوط به  اظهارنامه اندمکلفمؤدیان موضوع این فصل 

که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد  اینمونههر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق 

سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده  خردادماهتنظیم تا آخر 

ق مقررات مالیات در درآمد اشخاص حقیقی با استناد مواردی که طب نرخ :535ماده .)( این قانون پرداخت نمایند111)

تا  میلیون 511بین *  %15میلیون ریال  511 زانیم تا*  زیر است: به شرح باشدمیاین قانون دارای نرخ جداگانه 

 (%25بیش از یک میلیارد *  %21یک میلیارد 
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 :511تبصره ماده 

  ال و ش کاوری از آنان را که میزان فهایگروهد برخی از مشاغل یا توانمیسازمان امور مالیاتی کشور

( این 24معافیت موضوع ماده )سی برابر است(  1411)در قانون بودجه ده برابر  حداکثر هاآنخدمات ساالنه 

 اظهارنامهقانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه 

 تعیین و وصول نماید. مذکور را به صورت مقطوع مؤدیانمالیاتی معاف کند و مالیات 

  میزان معافیت مالیات بر درآمد ساالنه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله  -84ماده

 ).شوددر قانون بودجه سنواتی مشخص می

 :5911سال  511مشمولین تبصره ماده 

اصالحیه شماره  و 19/11/1411مورخ  511/1411/211پیگیری انجام شده و ابالغیه شماره  طبق هماهنگی و

 خدمات آنها درارائه فروش کاال و  مجموعهمکارانی که  سازمان امور مالیاتی، 12/11/1411/د مورخ 15161/211

یک میلیارد ریال )16211111111مبلغ   ،قانون مالیات مستقیم 24برابر معافیت موضوع ماده  45حداکثر 1111 سال

 1411ت تکمیل وارسال فرم مربوطه حداکثر تا پایان خرداد ماه در صوور باشد، (ن تومانمیلیو شش صد و بیستو 

داری اسناد و مدارک موضوع قانون هواز نگ قانون مالیات مستقیم می شوند 111واجد شرایط استفاده از تبصره ماده 

ع تعیین و ارائه اظهار نامه معاف می باشند. و مالیات آنها بصورت مقطو 11/14/1114اصالحیه  قیم مالیات های مست

 می گردد.

  نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن: 

 1112سال  میلیون ریال بدون افزایش نسبت به عملکرد  11تا لیات قطعی فما صاحبان مشاغل بامیزان .1

)چهار درصد( افزایش  %4میلیون ریال   61میلیون و یک ریال تا  11صاحبان مشاغل بامیزان مالیات قطعی تا  .2

 1112سال   نسبت به عملکرد

)هشت درصد( %2میلیون ریال  121میلیون و یک ریال تا  61صاحبان مشاغل بامیزان مالیات قطعی تا  .1

 1112افزایش نسبت به عملکرد سال  

)دوازده درصد( افزایش نسبت به %12میلیون ریال  121صاحبان مشاغل بامیزان مالیات قطعی بیشتر از  .4

 1112عملکرد سال  

از یک میلیارد و  1111شامل مودیانی است که مجموع فروش کاال و ارائه خدمات آنها در سال بند های فوق  تذکر:

 ورت بیشتر باشد مکلف به ارائه اظهار نامه می باشند.در ص. نباشدششصد و بیست میلیون بیشتر 
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 515ماده 

  طبق را خود مالیاتی اظهارنامه که فصل این موضوع مؤدیان مالیات مشمول ساالنه درآمد -515ماده 

( این قانون از پرداخت 24میزان معافیت موضوع ماده )اند تا لیم کردهتس مقرر موعد در فصل این مقررات

شرط تسلیم ( این قانون مشمول مالیات خواهد بود. 111مذکور در ماده ) هاینرخمالیات معاف و مازاد آن به 

 به بعد جاری است. 1122رد سال اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملک

  های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند شارکتم در -1تبصره

مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات باقیطور مساوی بین آنان تقسیم و کرد و مبلغ معافیت به

تلقی و  از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند

مقام قانونی از معافیت . در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائمگرددمیمعافیت مقرر به زوج اعطا 

و  طور مساوی بین آنان تقسیمبه شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به مشارکت درمالیاتی سهم متوفی 

 کسر خواهد شد. هرکدامسهم از درآمد 

  هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد  کهدرصورتی -2تبصره

 مادهمذکور در  هاینرخواحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به 

  شود.( این قانون می111)

 

 هاهزینهنحوه محاسبه 

 541ماده 

 ررمق قانون این مقررات ضمن که شرحی به مالیات مشمول درآمد تشخیص برای قبولقابل هایهزینه -547ماده 

مربوط به تحصیل درآمد  منحصراًمتعارف متکی به مدارک بوده و  حدود در که هاییهزینه از است عبارت گرددمی

ده بینی نشای در این قانون پیشکه هزینه باشد. در مواردیمقرر  هایحدنصابموسسه در دوره مالی مربوط با رعایت 

هیأت وزیران صورت گرفته های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه یا بیش از نصاب

 خواهد بود. قبولقابلباشد 
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( این 15) مادهاز لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع  ـ 1 تبصره

الیاتی م قبولقابلهای . همچنین هزینهشوندمیباشند، در حکم موسسه محسوب قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می

 در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

با های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات هزینه ـ 2 تبصره

 شوند.مالیاتی شناخته نمی قبولقابلهای عنوان هزینهشود، بهنرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می

مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ  قبولقابلهای پرداختی پذیرش هزینه ـ 1 تبصره

اخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه )سیستم( بانکی خواهد ( ریال به باال منوط به پرد51،111،111پنجاه میلیون )

  بود.

 541ماده 

 قبولقابل مالیاتی حساب در زیر شرح به باشدمی فوق ماده در مذکور شرایط حائز که هاییهزینه -548ماده  

 ست:ا

 .شدهفروختهو یا قیمت خرید مواد مصرفی در کاال و خدمات  شدهفروختهقیمت خرید کاالی  -1

 های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر:هزینه-2

ای بر شدهتماممزایای غیر نقدی به قیمت حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی ) -الف 

 کارفرما(.

کار، هزینه سفر وری، پاداش، عیدی، اضافهبار، بهرهاز قبیل خوارو ینقد ریغاعم از نقدی و  رمستمریغمزایای  -ب 

 ظورمنبهبازرسان و کارکنان به خارج از ایران العاده مسافرت مدیران و العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوقو فوق

مدیریت  و دارایی و سازمانای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی نامهطبق آیین ربطیذرفع حوائج موسسه 

 رسد تعیین خواهد شد.ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میو برنامه

 های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمههزینه -ج 
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اج و بازخرید طبق حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخر -د 

 ذخیره مربوط. حسابماندهقوانین موضوعه مازاد بر 

( حقوق %1) درصد سهوجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان  -هـ 

 بیتصو هبای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور نامهآیین بر اساسکارکنان  اندازپسپرداختی ساالنه بابت 

 رسد.وزیر امور اقتصادی و دارایی می

 تأمین منظوربهالتفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه -و

 شود.خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره میحقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان 

 .نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود هابانکدر حساب  تاکنونری که این حکم نسبت به ذخای

  ( این قانون.24پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده )

االجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در اجاری باشد، مال کهدرصورتیکرایه محل موسسه  -1

 عارف.حدود مت

 اجاری باشد. کهدرصورتیآالت و ادوات مربوط به موسسه ماشین یبهااجاره -4

 مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات. -5

 وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه. -6

 و هاشهرداریبه سبب فعالیت موسسه به هایی که االمتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیاتحق -9

به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر شود )پرداخت می هاآنو وابسته به دولتی  مؤسساتها و وزارتخانه

 میجرائو همچنین  باشدمیدیگران و پرداخت آن  هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر ازمالیات

 .(گرددمیپرداخت  هاشهرداریدولت و که به 

غات های بازاریابی، تبلیهای فشرده، هزینههای تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوحهزینه -2

ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب نامهآیین بر اساسموسسه، و نمایشگاهی مربوط به فعالیت 

 رسد.قتصادی و دارایی میوزیر امور ا
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 که:های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر اینهزینه -1

 وجود خسارت محقق باشد. - اوالً

 موضوع و میزان آن مشخص باشد. - ثانیاً

در هر صورت از طریق دیگران  طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا - ثالثاً

 جبران نشده باشد.

گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور نامه احراز شروط سهآیین

 رسد.اقتصادی و دارایی می

معادل ده هزار  های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثرهزینه -11

 ( ریال به ازای هر کارگر.11،111)

 ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:-11

 مربوط به فعالیت موسسه باشد. -اوالً

 موجود باشد. آن ماندن وصول الاحتمال غالب برای  -ثانیاً

آن  بودن وصول الطلب وصول گردد یا  در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که -ثالثاً

 محقق شود.

 رسد.نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میآیین

و با توجه به مقررات احراز گردد، از  هاآنزیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر  -12

 است. ریپذاستهالکهای بعد سال یا سالدرآمد 

 اجاری باشد. کهدرصورتیهای جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستأجر است هزینه -11

 ملکی باشد. کهدرصورتیهای مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه هزینه-14
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 .ونقلحملمخارج  -15

 اری.های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انباردهزینه -16

-المشاورهحق -الوکاله حق -داللی  -العملهای پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حقالزحمهحق-19

های افزاری، طراحی و استقرار سیستمو خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرمهزینه حسابرسی  -حق حضور

 بازرس قانونی. الزحمهحق وفعالیت موسسه  های کارشناسی در ارتباط باموسسه، سایر هزینه موردنیاز

های حمایت ، صندوق تعاون، صندوقهابانکهایی که برای انجام عملیات موسسه به سود، کارمزد و جریمه ـ 12

واسپاری )لیزینگ( دارای مجوز  هایشرکتمجاز و  غیر بانکیاعتباری  مؤسساتاز توسعه بخش کشاورزی و همچنین 

  ت شده یا تخصیص یافته باشد.از بانک مرکزی پرداخ

 روند.ظرف یک سال از بین می معموالًبهای ملزومات اداری و لوازمی که  -11

و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی  آالتماشینمخارج تعمیر و نگاهداری  -21

 نگردد.

 ه باشد.برداری نشدهای اکتشاف معادن که منجر به بهرههزینه -21

 های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه.هزینه-22

 ذخیره مطالبات مشکوک الوصول. حسابماندهمازاد بر  مؤدیاثبات آن از طرف  شرطبه وصول المطالبات  -21

های یکنواخت طی سالزیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش  -24

 .مؤدیمختلف از طرف 

 ضایعات متعارف تولید.-25

 که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد. قبولقابلهای پرداختنی ذخیره مربوط به هزینه-26

های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی مربوط به سال قبولقابلهای هزینه -29

 یابد.تحقق می
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 تا میزان حداکثر هاآنهنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل  -هزینه خرید کتاب و سایر کاالهای فرهنگی -22

 ( این قانون به ازای هر نفر.24) ماده( معافیت مالیاتی موضوع %5پنج درصد )

  گارانتی( اشخاص حقوقی.) فروشذخیره مربوط به خدمات پس از  ـ 21

 نیبیپیش ماده این در و شودمی داده تشخیص موسسه درآمد تحصیل به مربوط که دیگری هایهزینه -1تبصره 

 بولققابلهای و دارایی جزء هزینه یاقتصاد امورمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر ساز پیشنهاد به است نشده

 .پذیرفته خواهد شد

 باشند مذکور مؤسسات در موظف شغل دارای کهدرصورتی حقوقی اشخاص سرمایه صاحبان و مدیران - 2تبصره 

قوقی باشند حقوق و مزایای صاحب ح اشخاص غیر که مؤسساتی در ولی شد خواهند محسوب موسسه کارکنان جزء

العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول سفر و فوق موسسه و اوالد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه

 منظور نخواهد شد. قبولقابلهای مده خواهد بود جزء هزینه( این ماده آ2) بندب( ) جزءمقررات 

( قانون 15( ماده )2( و )1های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای )حادیهات و هاشرکت مالیات محاسبه در - 1تبصره 

 هایی که وضعیت خودو اتحادیه هاشرکتهای بعدی آن و در مورد اصالحیهو  16/1/1151تعاونی مصوب  هایشرکت

اند یا بدهند، ذخیره موضوع تطبیق داده 11/6/1191را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 شود.می ( قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب25( ماده )1( و حق تعاون و آموزش موضوع بند )1بند )

 541ماده 

کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون اثر بهپذیر که بر های استهالکآن قسمت از دارایی - 549ماده 

های تأسیس، قابل استهالک بوده و هزینه استهالک یابد و همچنین هزینهارزش آن تقلیل می هاقیمتتوجه به تغییر 

امل شپذیر های استهالکهای داراییشود. مقررات مربوط به استهالکمالیاتی تلقی می قبولقابلهای جزء هزینه هاآن

ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه جداول استهالک

 رسد.تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بهمی

اص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری ی اشخهاداراییافزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی  -1 تبصره

 قبولابلقمشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهالک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه 

 .شودمالیاتی تلقی نمی
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تری بدون اعمال التفاوت قیمت فروش و ارزش دفهای تجدید ارزیابی شده، مابهدر زمان فروش یا معاوضه دارایی

 .شودتجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می

های تجدید ارزیابی شده و نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهالک دارایی مورد درنامه اجرائی این تبصره آیین

و  نهاد وزیر امور اقتصادیشود، به پیشسایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می

 .رسدتصویب هیأت وزیران می( به1/1/1115شدن این قانون ) االجراالزمدارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ 

ه ، زیانی متوجه موسسآالتماشینالمنفعه شدن بر اثر فروش مال قابل استهالک یا مسلوب کهدرصورتی -2تبصره 

نشده دارایی منهای حاصل فروش )در صورت فروش( یکجا قابل احتساب گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک 

های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد دارایی

  دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.
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 :ضرورینکات ری آویاد 

تمام تالش خود را برای  و اجتماعی ر این شرایط سخت اقتصادیاز همکاران عزیز که د یقدردان ضمن تشکر

سازمان نظام پزشکی تمام  رساندمیبه استحضار  انددادهعزیز و سربلندی جامعه پزشکی انجام  وطنانهمخدمت به 

این  بوده است که درجامعه پزشکی  حقبهموارد الزم را از مبادی قانونی به اطالع مسئولین رسانده و پیگیر مطالبات 

 اندشتهدامساعدت الزم را با توجه به شرایط اقتصادی و قانونی راستا مسئولین و همکاران محترم سازمان امور مالیاتی 

 :گرددمیبرای توجه سروران در زیر ایفاد  ضروری چند نکته

و استفاده از آن  میلیون تومان( 621میلیارد و  5به مبلغ ) افزایش یافته 511رفیت تبصره ماده ظ .5

توصیه  همکارانی که مجموع فروش کاال و ارائه خدمت آنها کمتر از مبلغ ذکر شده است برای 

رعایت یک نکته حتما ضروری است که مجموع درآمدها مطب و پرداختی موسسات نباید  شودمی

 .از این رقم بیشتر باشد

و مدارک  عدم نیاز به نگه داشت اسناد ،اظهارنامه: عدم نیاز به ارائه 511نکات مثبت تبصره ماده   .2

 می باشد. مقطوع شدن مالیات  موضوع این قانون و

 511سال اول فعالیت و تشکیل پرونده مالیاتی می باشد واجد تبصره ماده  5399همکارانی که سال  .3

 نمی شوند.

قت یا در تعطیلی مو) اندشدهی خود دچار افت شدید درآمد هامطبهمکارانی که به هر دلیلی در  .4

اظهارنامه  97با استفاده از ظرفیت قانونی ماده داشته اند بیمار شدید و یا کاهش  5399طول سال 

 کاهش مالیاتی برخوردار گردند. ای وخود را ارائه نمایند تا از معافیت 

ضمن اعالم به سازمان نظام پزشکی محل به اداره مالیاتی نیز  اندداشتههمکارانی تعطیلی مطب  .1

 نمایند حتی اگر در مقطعی بوده است. اعالم

 .باشدها میهای مترتب با بیماری جه برای کرونا چه ناشی از کرونا قابل محاسبه در هزینههزینه .6

برای بهره مندی از معافیت و بخشودگی های مالیاتی مصرح در قانون، ارائه اظهار نامه و یا تکمیل  .7

 باشد.ضروری می  (35/13/5411) در موعد مقررسازمان امور مالیاتی در سامانه  511فرم تبصره ماده 

 

 


