بنام خدا
قانون مالياتی مخصوص پزشکان

انواع تکاليف موديان مطابق قانون ماليات مستقيم
بخش اول‐ارائه اظھار نامه
عملکرد )درآمد (
اموال و دارايی
بخش دوم‐ارايه گزارش معامالت فصلی )موضوع ماده  (١۶٩طرح جامع مالياتی
بخش سوم‐کسر و ايصال ماليات تکليفی و ماليات حقوق
شرح:
‐1انواع اظھار نامه ھای مالياتی

ارايه اظھارنامه الزاما به معنای پرداخت نيست ،در برخی موارد صرفا ارايه اطالعات است.البته تاکييد اين مقال صرفا برای ماده
 ١٠٠و تسليم اظھارنامه اشخاص حقوقی است.

فوايد ارايه اظھارنامه :
طبق ماده  ١٩٢ق م م عدم ارائه اظھارنامه اشخاص حقوقی و حقيقی )صاحبان مشاغل( جريمه غير قابل بخشش معادل ٪ ٣٠
ماليات متعلق دارد.
طبق ماده  ٢٧۴ق م م بند  ۶خوداری از ارايه اظھارنامه مالياتی جرم مالياتی است و مجازات درجه  ۶را دارد.
يکی از مجازات ھای جرم درجه  ۶زندانی شدم به مدت شش ماه است.
طبق ماده  ١۵۶و  ١۵٧در صورت تسليم اظھارنامه سازمان امور مالياتی حداکثر يکسال فرصت رسيدگی دارد در غير
اينصورت مھلت رسيدگی تا  ۵سال افزايش ميابد.

•

ھمانگونه که مشاھده مينماييد کليه مشموالن قانون مالياتھا ملزم به ارايه حداکثر  ١٢نوع اظھار نامه ھستند ،که در اين مقال
صرفا به ارايه اظھارنامه ماده ) ١٠٠عملکرد اشخاص حقيقی( ميپردازيم .ديدگاه قانون مالياتھای مستقيم به مودی)کسانيکه
موظف به انجام تکاليف اين قانون ھستند( بر اساس :
• اشخاص حقوقی:شرکتھا و موسسات که نزد اداره ثبت شرکتھا به ثبت رسيده اند
• مشاغل )ماده  ٩۵ق م م(

مطابق قانون قديم کليه اشخاص حقيقی به  ٣طبقه دسته بندی گرديده اند.
–

طبق اين قانون مشاغل به  ٣دسته کوچک ،متوسط و بزرگ گروه بندی شده اند)الف ،ب و ج(

طبق قانون قديم پزشکان با ھر مقدار حجم فعاليت در طبقه ب طبقه بندی ميگرديدند
لکن قانون جديد بر اساس حجم فعاليت)مبلغ تشخيصی ( طبقه بندی به شرح ذيل صورت ميگيرد:
 .1آخرين برگ قطعی که تا  ١٣٩۵/١٠/٣٠ابالغ شده است را واظھارنامه عملکرد سال  ١٣٩۵خود را معيار قراردھيد.
 .2مبلغ ارايه خدمت)فروش( در اظھارنامه يا ده برابر درآمد مشمول ماليات در برگه قطعی ھرکدام بزرگتر است:
 .3اگر اين رقم:
–

طبقه سوم

کمتر از  ۵ميليارد ﷼

–

طبقه دوم

بين  ۵تا  ١۵ميليارد ﷼

–

طبقه اول

بيش از  ١۵ميليارد ﷼

درآمد فروش يا خدمات ابرازی
نحوه گروه بندی مشاغل بر اساس حجم فعاليت درسال ) ١٣٩٧عملكرد (١٣٩۶
آخرين برگ قطعی )سالھای ١٣٩١لغايت  (١٣٩۴که تا  ١٣٩۵/١٠/٣٠ابالغ شده است را واظھارنامه عملکرد سال  ١٣٩۵خود
را معيار قرار دھد.
مبلغ درآمد ارايه خدمات در اظھارنامه کليه شرکاء يا ده برابر درآمد مشمول ماليات )قبل از کسر معافيتھا( در برگه قطعی ماليات
)اصلی و متمم( کليه شرکاء ھرکدام بزرگتر است:
به عبارت ديگر ھر کدام از حالتھای زير اتفاق بيفتد:
طبقه سوم

در آمد خدمات سال قبل کمتر از  ۵ميليارد ﷼

طبقه دوم

در آمد خدمات سال قبل بين  ۵تا  ١۵ميليارد ﷼

طبقه اول

در آمد خدمات سال قبل بيش از  ١۵ميليارد ﷼

يا

طبقه سوم

ده برابر درآمد مشمول ماليات قطعی سال پايه کمتر از  ۵ميليارد ﷼

طبقه دوم

ده برابر درآمد مشمول ماليات قطعی سال پايه بين  ۵تا  ١۵ميليارد ﷼

طبقه اول

ده برابر درآمد مشمول ماليات قطعی سال پايه بيش از  ١۵ميليارد ﷼

و يا
به عنوان مثال در مورد آزمايشگاھھای تشخيص طبی تک مالکی با اعمال معافيت ماده  ١٠١ق.م.م به مبلغ
 ١٣٨.٠٠٠.٠٠٠﷼ و از طريق علی الراس با ضريب  ١۵درصد در سال : ١٣٩۴
طبقه سوم

ماليات کمتر از  ۵۴.٣٠٠.٠٠٠﷼

طبقه دوم

ماليات بين  ۵۴.٣٠٠.٠٠٠٠﷼ تا  ٢۶۵.۵٠٠.٠٠٠﷼

طبقه اول

ماليات باالی  ٢۶۵.۵٠٠.٠٠٠﷼ در سال ١٣٩۴

اگر فعاليت خود را در يک سال يا دو سال قبل به عنوان موسس آزمايشگاه و يا در يک آزمايشگاه تازه تاسيس )بدون سابقه قبلی
مالياتی( آغاز کرديد ميتوانيد مشمول طبقه سوم قرار گيريد
البته بھتر است اين نکات را نيز در موقع تعيين گروه در نظر داشت:
 .١برخی از اطالعات درآمدی يک آزمايشگاه می تواند از طريق سامانه خريد و فروش فصلی موضوع ماده  ١۶٩قانون مالياتھای
مستقيم که از طريق طرف مقابل معامالت در اختيار مميزان مالياتی قرارداشته باشد.
 .٢درآمد ھايی که از طريق بيمه ھا دريافت می شوند نيز از طريق اطالعات خريد و فروش فصلی در اختيار مميزان مالياتی قرار
می گيرند.
 .٣اقالم دارائيھا و مبالغ مرتبط با ھزينه ھای دوره نيز می بايست متناسب با درآمد ابرازی باشد به عبارتی بتوان يک ارتباط منطقی
و معقول بين آنھا در نظر گرفت
 .۴اطالعات حساب بانکی نيزبه خصوص در ارتباط با افرادی که در گروه اول قرار می گيرند می بايست مويد اسناد ثبت شده در
دفاتر آنھا باشد.
 .۵ھمچنين اطالعات حسابھای بانکی کليه حسابھای اشخاص حقيقی با جمع گردش بدھکار يا بستانکار باالی پنجاه ميليارد ﷼ در
طی يک سال شمسی )ماده  ٨آيين نامه اجرايی موضوع تبصره  ۵ماده  ١۶٩مکرر ق.م.م( از طريق دفتر پولشويی به گروھھای
تخصصی بررسی تراکنشھای بانکی اعالم می گردد.

متن آيين نامه ماده  ٩۵قانون ماليتھای مستقيم مصوب ١٣٩۴/٠۴/٣١
وظايف و اظھار نامه طبقه سوم و دوم
گروه دوم و سوم:
برای ھر دو گروه نياز به گرفتن دفتر نيست )حذف دفاتر قانونی(

گروه سوم ميبايستی صورت درآمد و ھزينه خود را بصورت ساليانه و گروه دوم بصورت ماھيانه و ساالنه )طبق فرم پيوست(
تنظيم و در روز و محل تعيين شده در برگ درخواست دفاتر يا اسناد و مدارک توسط گروه رسيدگی به اداره امور مالياتی تحويل
دھند.
ھردو گروه موظف اند اظھار نامه را تکميل وارايه دھند
اظھار نامه گروه سوم شامل:
اطالعات ھويتی
درآمد مشمول
خالصه درآمد و ھزينه
اطالعات شرکا
اطالعات حسابھای بانکی مربوط به فعاليت شغلی
اظھار نامه گروه دوم عالوه بر موارد فوق شامل:
موجودی مواد و کاال اول و آخر دوره
اطالعات اموال و داراييھا مربوط به فعاليت شغلی

طبقه اشخاص حقيقی
برای ارايه اظھارنامه مالياتی و ساير تكاليف قانونی از قبيل ارايه معامالت فصلی مودی بايد طبقه خود را در گروه اشخاص
مشخص نمايد
توجه توجه
طبقه بندی خود را جدی بگيريد
اگر در طبقه اول باشيد:
‐1تحرير دفاتر قانونی روزنامه و کل موضوع آيين نامه اجرايی ماده  ٩۵ق.م.م
 ‐2تنظيم اظھار نامه موضوع ماده  ١٠٠ق.م.م بر اساس ترازنامه و صورت سود و زيان يا خالصه درآمد و ھزينه و حسابداری دو
طرفه
 ‐3ارسال معامالت فصلی در اجرای ماده  ١۶٩ق.م.م تا يک ماه و نيم پس از پايان ھر فصل طبق ماده  ١٠آيين نامه موضوع
تبصره  ٣ماده  ١۶٩قانون مالياتھای مستقيم
 ‐4تھيه صورتھای مالی حسايرسی شده در اجرای ماده  ٢٧٢ق.م.م توسط کليه اشخاص حقيقی گروه اول که شروع سال مالی آنھا
 ١٣٩۶/٠١/٠١به بعد باشد و بر اساس آخرين اظھارنامهی تسليمی خود ،جمع کل ناخالص درامد )فروش و يا خدمات اعم از
عملياتی و غيرعملياتی( آنھا بيش از  ۵٠ميليارد ﷼ يا جمع دارايیھای آنھا )جمع ستون بدھکار ترازنامه( بيش از  ٨٠ميليارد ﷼
ميباشد.
نکته‐ ھر چه در طبقه پايين تر قرار بگيريد تکاليف شما کمتر است
براساس نوع فعاليت

بر اساس حجم فعاليت
اشخاص ذيل فارغ از حجم فعاليت يادشده از لحاظ انجام تکاليف جزء موديان گروه اول محسوب می شوند .
دارندگان کارت بازرگانی ) وارد کنندگان و صادر کنندگان (
صاحبان کارخانه ھا و واحدھای توليدی و بھره برداران معادن دارای جواز تاسيس و پروانه بھره برداری از وزارتخانه ذيربط
صاحبان ھتل ھای سه ستاره و باالتر
صاحبان بيمارستانھا  ،زايشگاه ھا  ،کلينيک ھای تخصصی
صاحبان مشاغل صرافی
فروشگاه ھای زنجيره ای دارای مجوز فعاليت از وزارتخانه ذيربط

وظايف و اظھار نامه طبقه اول
اخذ دفتر روزنامه و کل از طريق سامانه اداره ثبت شرکتھا
ثبت عمليات مالی بصورت حسابداری دوبل يا دوطرفه مطابق استاندارھای حسابداری
ارايه و تکميل اظھار نامه  :اين اظھارنامه عالوه بر اطالعات درخواستی طبقه دوم شامل:
واردات و صادرات
صورت حساب سود و زيان
ترازنامه
صورت معامالت فصلی موضوع ماده  ١۶٩مکرر
وظايف پزشكان در خصوص معامالت فصلی
از ابتدای سال  ١٣٩١تا  :١٣٩۴ /٠٣/۴.قطعا مشمول
از  ١٣٩۴/٠٣/٠۴تا  : ١٣٩۴/١٢/٢٩قطعا غير مشمول
از ابتدای سال  ١٣٩۵به بعد :قطعا مشمول
كليه اشخاص حقوقی
اشخاص حقيقی مشمول گروه اول

توافق مالياتی چيست؟
بنا به ماده  ١۵٨قانون مالياتھای مستقيم جھت کاھش ھزينه تشخيص سازمان امور مالياتی با توافق با اصناف ميتواند اظھارنامه
مالياتی موديان را بدون رسيدگی قبول نمايد و تعدادی از انھا را بصورت نمونه گيری مورد رسيدگی قراردھد

اين ماده در سال  95حذف شده است

ماده ١٠٠
موديان موضوع اين فصل قانون مکلفند اظھارنامه مالياتی مربوط به فعاليتھای شغلی خود را در يک سال مالياتی برای ھر واحد
شغلی يا برای ھر محل جداگانه طبق نمونهای که وسيله سازمان امور مالياتی کشور تھيه خواھد شد تنظيم و تا آخر خردادماه سال
بعد به اداره امور مالياتی محل شغل خود تسليم و ماليات متعلق را به نرخ مذکور در ماده  ١٣١اين قانون پرداخت نمايند .
تبصره :
سازمان امور مالياتی کشور میتواند برخی از مشاغل يا گروھھايی از آنان را که ميزان فروش کاال و خدمات ساالنه آنھا حداکثر ده
برابر معافيت موضوع ماده  ٨۴اين قانون باشد از انجام بخشی از تکاليف از قبيل نگھداری اسناد و مدارک موضوع اين قانون و
ارائه اظھارنامه مالياتی معاف کند و ماليات مؤديان مذکور را به صورت مقطوع تعيين و وصول نمايد .در مواردی که مؤدی کمتر
از يک سال مالی به فعاليت اشتغال داشته باشد ماليات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود.
حکم اين تبصره مانع از رسيدگی به اظھارنامهھای مالياتی تسليم شده در موعد مقرر نخواھد بود.
طبق دستورالعمل شماره  /٢٠٠/٩٧/۴ص مورخ  ١٣٩٧/٠٣/٠٨و بنا به اختيار حاصل از تبصره ماده  ١٠٠اصالحی مصوب
 ١٣٩۴/۴/٣١قانون مالياتھای مستقيم و به منظور تکريم مؤديان و تسھيل وصول ماليات و ايجاد ھماھنگی و وحدت رويه در
تعيين ماليات عملکرد سال  ١٣٩۶برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده  ٢آيين نامه اجرايی موضوع ماده  ٩۵قانون فوق
موضوع بخشنامه شماره  /٢٠٠/٩۴/١١٨ص مورخ  ١٣٩۴/١٢/٠٩قرار میگيرند:
الف( مشمولين تبصره ماده ١٠٠
 .١کليه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده  ٢آييننامه اجرايی موضوع ماده  ٩۵قانون فوق که مجموع فروش کاال و خدمات
آن حداکثر ده برابر معافيت موضوع ماده  ٨۴ق.م.م )  ٢.۴٠٠.٠٠٠.٠٠٠﷼ برای سال  (١٣٩۶بوده مشمول اين دستورالعمل بوده
و در صورت تکميل و ارسال فرم موضوع اين دستورالعمل که در سامانه سازمان امور مالياتی ) (www.tax.gov.irقرار داده
شده است ،از نگھداری اسناد و مدارک موضوع اين قانون و تسليم اظھارنامه مالياتی معاف می باشند.
ب( نحوه تعيين ماليات و پرداخت آن:
 .٢ميزان ماليات عملکرد سال  ١٣٩۶صاحبان مشاغل فوق با افزايش پنج درصد ) (٪۵نسبت به ماليات قطعی عملکرد سال ١٣٩۵
به صورت مقطوع تعيين میگردد .اينگونه مؤديان میبايست ماليات مذکور را حداکثر تا پايان خردادماه سال  ١٣٩٧پرداخت نمايند.
بديھی است مؤديانی که در عملکرد سال  ١٣٩۵معاف از ماليات بودهاند صرفا میبايست مراتب قبول اين دستورالعمل را بدون
پرداخت ماليات از طريق سيستم الکترونيکی )طبق فرم مربوط( به سازمان امور مالياتی کشور اعالم نمايند .حکم اخيرالذکر )اعالم
مراتب به سازمان امور مالياتی کشور( در خصوص مؤديان موضوع صدر اين بند نيز الزامی است .در خصوص مؤديانی که
امکان پرداخت ماليات مقطوع موضوع اين دستورالعمل را به صورت يکجا در خردادماه  ١٣٩٧ندارند ،ماليات قطعی فوق حداکثر
ھای مستقيم تا چھارماه به صورت مساوی تقسيط میگردد و عدم پرداخت به موقع ماليات يا اقساط مشمول جرايم موضوع ماده
 ١٩٠قانون ماليات خواھد بود.
 .٣ھرگاه اسناد و مدارک مثبتهای به دست آيد که مشخص شود مجموع فروش کاال و خدمات يا ساير درآمدھای مؤدی در سال
 ١٣٩۶بيش از مبلغ مندرج در جزء  ١بند الف اين دستورالعمل میباشد ،پرونده مؤدی وفق مقررات رسيدگی شده و ماليات ما به
التفاوت و جرايم متعلقه مطالبه میگردد.
ج‐ ساير موارد:

 .۴مؤديانی که ماليات عملکرد سال  ١٣٩۵آنھا حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد  ) ١٣٧کسر ھزينه ھای درمانی(،
) ١۶۵کسر ھزينه ھای ناشی از خسارت( و )١٧٢کسر ھزينه ھای پرداختی بابت کمک بالعوض( قانون مالياتھای مستقيم و يا به
دليل عدم تسليم اظھارنامه مالياتی بدون اعمال معافيت موضوع ماده  ١٠١قانون مالياتھای مستقين محاسبه شده و يا در طی سال
 ١٣٩۵به صورت کامل فعاليت نداشتهاند ،ابتدا بايد ماليات سال  ١٣٩۵آنھا بدون رعايت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد
مورد نظر قرار گيرد.
 .۵ماليات عملکرد سال  ١٣٩۶مؤديان موضوع اين دستورالعمل در صورتی که الف( اظھارنامه مالياتی عملکرد سال  ١٣٩۶خود
را در موعد مقرر قانونی تسليم نمايند )به عنوان آخرين اقدام مودی تا پايان خرداد ماه  ١٣٩٧به عنوان روش جايگزين تسليم فرم
مربوط به بند  ۶اين دستورالعمل( و يا ب( در مھلت مقرر در اين دستورالعمل فرم مربوط به بند  ۶اين دستورالعمل را به سازمان
امور مالياتی کشور تسليم نکنند و يا ج( متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد  ١۶۵ ،١٣٧و  ١٧٢قانون مالياتھای
مستقيم در خصوص درآمد عملکرد سال  ١٣٩۶خود ھستند ،از شمول اين دستورالعمل خارج بوده و با رعايت مقررات مربوطه
تعيين خواھد شد.
 .۶صاحبان مشاغل مشمول اين دستورالعمل ،تکليفی جھت تسليم اظھارنامه مالياتی و اسناد و مدارک موضوع آييننامه ماده ٩۵
قانون مالياتھای مستقيم مصوب  ٩۴/۴/٣١برای عملکرد سال  ١٣٩۶نخواھند داشت.
قابل توجه صاحبان مشاغل
ااول اينکه آخرين مھلت مقرر جھت تسليم اظھارنامه مالياتی عملکرد  ١٣٩۶برای صاحبان مشاغل روز پنجشنبه  ١٣٩٧/٠٣ /٣١می
باشد .
دوم اينکه با توجه به مقررات قانون مالياتھای مستقيم از جمله تبصره ماده  ١٠٠در خصوص ماليات مقطوع  ،برخی صاحبان مشاغل
می توانند مطابق دستورالعمل تعيين ماليات مقطوع نسبت به تعيين ماليات سال  ٩۶خود به صورت مقطوع اقدام که در اينصورت نيازی
به تسليم اظھارنامه مالياتی نخواھد بود و فقط فرم مربوطه را تکميل و ارسال خواھند نمود.
نکته سوم و مھمترين در اين اطالعيه زمان تسليم اظھارنامه برای موديان مستقر در برخی استانھا و بخش ھا
توجه داشته باشيم برای برخی استان ھا و بخش ھا و نه ھمه ی استانھا و بخش ھا ٣١/٠٣/١٣٩٧می باشد بدين صورت که نظر به
اينکه  ٣١خرداد ماه سال جاری مصادف با روز پنجشنبه می باشد و از طرفی تعطيل بودن تمام يا بخش ھايی از يک استان در روز
پنجشنبه ) بر مبنای مصوبه استانداری و ستاد مديريت بحران استان ( بر تکليف موديان در زمينه تسليم اظھارنامه مالياتی  ،اثرگذار
خواھد بود  ،فلذا تسليم اظھارنامه مالياتی عملکرد  ١٣٩۶برای موديان مستقر در اين بخش ھا برابر تبصره  ١ماده  ١٧٧ق.م.م اولين
روز بعد از تعطيل ) برای اين مورد  ،شنبه  ٢تير  ( ٩٧خواھد بود .

ماده ١٠١
درآمد ساالنه مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل كه اظھارنامة مالياتی خود را طبق مقررات اين فصل در موعد مقرر
تسليم كردهاند تا ميزان معافيت موضوع مادة ) (٨۴اين قانون ) ١٨٠٫٠٠٠٫٠٠﷼ در سال ١٣٩۶به موجب تبصره  ۶قانون
بودجه سال  ١٣٩۶کل کشور( از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخھای مذكور در مادة ) (١٣١اين قانون مشمول
ماليات خواھد بود .شرط تسليم اظھارنامه برای استفاده از معافيت فوق نسبت به عملكرد سال  ١٣٨٢به بعد جاری است.
تبصره  -١در مشاركتھای مدنی اعم از اختياری و قھری شركا حداكثر از دو معافيت استفاده خواھند كرد و مبلغ معافيت
بهطور مساوی بين آنان تقسيم و باقی ماندة سھم ھر شريك جداگانه مشمول ماليات خواھد بود .شركايی كه با ھم رابطة
زوجيت دارند از لحاظ استفاده از معافيت در حكم يك شريك تلقی و معافيت مقرر به زوج اعطا میگردد .در صورت فوت
احد از شركا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافيت مالياتی سھم متوفی در مشاركت به شرح فوق استفاده نموده و
اين معافيت بهطور مساوی بين آنان تقسيم و از درآمد سھم ھر كدام كسر خواھد شد.

تبصره - ٢در صورتی كه ھر شخص حقيقی دارای بيش از يك واحد شغلی باشد ،مجموع درآمد واحدھای شغلی وی با كسر
فقط يك معافيت موضوع اين ماده مشمول ماليات به نرخھای مذكور در ماده ) (١٣١اين قانون میشود )الحاقی مصوب
.(١٣٩۴/۴/٣١
علت عدم محاسبه معافيت  ١٠١برای موديان اشخاص حقيقی چيست؟
در اظھارنامه مشارکت در صفحه اطالعات ھويتی شرکا می بايست نوع شراکت )اختياری يا قھری( ،و در صورت شراکت با ھمسر در
واحد کسبی مربوطه ،کد ملی ھمسر مشخص شود.

ھمچنين اشخاص حقيقی به منظور استفاده از معافيت  ١٠١می بايست به سوال نصب سامانه صندوق فروش پاسخ دھند .در صورتی که
مودی جزء مشاغل ذکر شده است موظف به نصب سامانه صندوق فروش می باشد که در صورت عدم نصب معافيت  ١٠١به او تعلق
نخواھد گرفت.
در صورتی که ھريک ازشرکا مشمول معافيت ماده  ١٠١باشند ،توسط خود سيستم به ھر يک از شرکا معافيت داده می شود و در نھايت
معافيت شرکا جمع شده و به جدول محاسبه ماليات فيلد مربوطه منتقل می شود.
الزم به توضيح است معافيت بر اساس درصد سھم اعمال نمی گردد و فقط وابسته به تعداد شرکا و نوع شراکت می باشد.

مشاور مالياتی انجمن علمی دکترای علوم آزمايشگاھی
سيد مھدی ضرغامی

