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اقبل توهج مشاغل خدماتی  ۱

مالیات)۱۳۹۷عملکردربایم.م.ق۱۰۰مادهتبصرهدستورالعملمفادازمندیبهرهجهت��

.نمادییحاصلاطمینانخود۹۶عملکردمالیاتقطعیتهبنسبتمیشودتوصیه،(توافقیامقطوع

۱۳۹8خردادپایان،اهخدماتیربای۱۳۹۷عملکردمالیاتیاظهارانهماراهئمهلتآخرینباشیمداشتهتوهج

.می باشد



خدماتیاقبل توهج مشاغل 
کان / وکال/کارشناسان رسمی دادگستری /مهندسان/زپش

2

مقطوعمالیاتتعیینجهتمقررنصابافزایش��

۳۰ربارب هب ۱۰از ) اقنون مالیاتهای مستقیم ۱۰۰مصوهب مجلس رد خصوص افزایش نصاب مقرر موضوع تبصره ماده هب توهج با

میلیون و ششصد زهار تومان ،۲۷هب مبلغ ساالهن ۱۳۹۷و نظر  هب میزان معافیت مالیاتی پاهی سال (ربارب 

تومانمیلیون8۲8مبلغاتهک۱۳۹۷کردعمل سالربایمقطوعمالیاتتعیینجهتشغلیسومگروهمشاغلصاحبان-

یاتیمال امورسازمانانحیهازاعالمیمقرراتوضوابطرباربخودمقطوعمالیاتتعیینهبنسبتتوانندمیباشندداشتهفروش

نماینداقدام[شدخواهداعالم۹8سالماهخردادردهک]



اقبل توهج مشاغل خدماتی 
📌

ردآمدتعریف:

هکگذاری اهییسرماهییاکردهفراهمدیگرانایرب هکخدماتییاکاالاهمحلازمشخصزمانیبازهردشرکتیکیافردیکهکاستپولیردآمد

.می آورددستهباست،داشته

مقداریاواحداهتعدادردخدماتواالاهکفروشقیمتضربطریقازردآمـد.می شودمصرفروزاهنمخارجتأمینربایردآمـدمعموالا 

.می گرددمحاسبهشدهفروخته
صفحه یک از راهنمای شماره سه

3از1

.می باشدهم م نییبت دو مفهوم ردآمد و ردآمد مشمول مالیات رد امور مالیاتی  



اقبل توهج مشاغل خدماتی 

📌

مالیاتمشمولردآمدتعریف:

ردآمدربمالیاتمحاسبهربایآنازهکاستحقوقییاحقیقیاشخاصردآمدازبخشیآنمعنایهبمالیاتمشمولرآمدد

.شودمیبستهآنهبموردحسبمالیاتیضریبیارنخواقعردوشودمیاستفاده

صفحه دو از راهنمای شماره سه

3از2

.می باشدهم م نییبت دو مفهوم ردآمد و ردآمد مشمول مالیات رد امور مالیاتی  



اقبل توهج مشاغل خدماتی 
:می نمایند۹۷ی عملکرد مباردت هب ارسال اظهارانهم مالیات مشاغل خدماتی هک مهم ربای ��

منــوهب هب ( باشــند ۴۵حتـی اینهــه رد وتــعیت )مشـاغل خــدماتی تــوهج داشــته باشـند ل و ارســال اظهــارانهم مالیــاتی ��

.اشد رد ساماهن ثبت انم اقتصادی می ب۵رب اساس کد آیسیک خدماتی  تکمیل ردیف مربوهب هب نوع فعالیت 

کـان ارسـال اظهـارانهم ربای آانن فـراهم تکمیـل نشـده ذلـذا ام خـدماتی اه هب قرار اطالع این بخش توسط تعدادی از ��

.نمی باشد
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اقبل توهج مشاغل خدماتی 

از ۱۳۹۴/ ۴/ ۳۱ی مســـتقیم مصـــوب مشـــاغل خـــدماتی ماتـــرم مالیـــاتی رد اصـــالحیه اقنـــون مالیـــات اه��

کالیف مالیاتی گوانگونی مـینظر مقررات مالیاتی هب هس گروه متفاوت میسقت شده و دارای باشـند و بـا ت

 نــــــد الــــــف و ۶ف ردیــــــ خــــــدماتی هب دیگــــــر ندیــــــه  نــــــدی فعالیــــــت ۹۶و حــــــذف مــــــاده ۹۵اصــــــال  مــــــاده 

. ند ب ماده مزبور  هب شر  زری تغییر یافته است۱۲و۱۱ردیف 
صفحه یک از راهنمای شماره پنج

5از1



اقبل توهج مشاغل خدماتی 
:  گروه اول

باالرتصاحبان هتل اهی هس ستاره و -
صصی یمارستانها ، زااگشیه اه ، کلینیک اهی صاحبان -

تخ

صرافیمشاغل صاحبان -
ریال ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰خدمات ساالهن  شیب از ردآمد -
ملکـرد گ مالیات قطعی مجموع اصلی و متمم ع ربارب ردآمد مشمول مالیات قطعی شده قبل از کسر معافیت نبق آخرین ربده -

رتشیب از مبلـــــــــغ . غ شـــــــــده باشـــــــــدو هب بعـــــــــد هک ات اتری پایـــــــــان دی مـــــــــاه ســـــــــال قبـــــــــل از شـــــــــروع ســـــــــال مالیـــــــــاتی ابـــــــــال۱۳۹۱ســـــــــال 
.ریال باشد۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

صفحه دو از راهنمای شماره پنج

5از2



اقبل توهج مشاغل خدماتی 
: گروه دوم

ریال ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ردآمد خدمات ساالهن  شیب از -

ی آخرین ربگ مالیات قطعی مجموع اصل ده ربارب ردآمد مشمول مالیات قطعی شده قبل از کسر معافیت نبق-

. ل مالیاتی ابالغ شده باشدو هب بعد هک ات اتری پایان دی ماه سال قبل از شروع سا۱۳۹۱و متمم عملکرد سال 

.ریال باشد۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رتشیب از مبلغ 
صفحه سه از راهنمای شماره پنج

5از3



اقبل توهج مشاغل خدماتی 
: گروه سوم

.جز گروه سوم محسوب می شوند. رد گروه اهی اول و دوم قرار نمی گیرندهک مشاغل خدماتی 

م و ســوم ندیـه  نـدی شـده بایـد نســبت هب لبـا تـوهج هب نـوع و   ــم  ردآمـد ، رد ر از گـروه اهی شـغلی هس ،ـاهن اول ، دوخـدماتی  فعالیتهـای 

.و تسلیم اظهارانهم مالیاتی مربوهط اقدام نمایند 

کالیف خدماتی اه  رد با توهج هب متفاوت بودن  کالیف نگهداری اسـناد و مـدارآ آنهـا متفـاوت مـ ره گروه شغلی ، فرم اظهارانهم مالیات ت ی ی و ت

کات رب۹۵باشد ، الزم است ربارب آنیی انهم اجرایی ماده  . سجسته رد این رابهه اقدام گردد اقنون مالیاتهای مستقیم نسبت هب مطالعه ن
صفحه چهار از راهنمای شماره پنج

5از4



اقبل توهج مشاغل خدماتی 

📌

صفحه یک از راهنمای شماره شش

کلـفهک مشـاغل خـدماتی :  گروه اول  هب نگهـداری درترت روزانهم ولـل یـا رد گـروه اول قـرار مـی گیرنـد و کلیـه اشـخاص حقـوقی م

کــازیزه)ســاری درترتحســب مــورد دســتی یــا ما ــی ی (  ۶) اســناد و مــدارآ بــا رعایــت مقــررات منــدرج رد مــاده متکــی هب( الکترونیکــی-م

-اصـــالمی مصـــوب ( ۹۵)مـــاده آئـــین انهم اجرایـــی مربـــوهب هب نـــوع درترت،اســـناد و مـــدارآ و رومـــهای نگهـــداری آنهـــا موضـــوع

.م می باشند.م.ق-۱۳۹۴/۰۴/۳۱

کالیف :مدارآواسنادیاودرترتنگهداری ردخصوصخدماتیمشاغلت

6از1



اقبل توهج مشاغل خدماتی 
📌

صفحه دو از راهنمای شماره شش

کالیف :مدارآواسنادیاودرترتنگهداری ردخصوصاهخدماتیمشاغلت

کلفگیرند،میقراردومگروهردهکخدماتیمشاغل:دومگروه قبیلازخودمعامالتهبمربوهبمدارآوناداس مالیاتیسالرهربایاندم

نموهنچارچوبرا خودساالهنوماهیاهنزهینهساریوداراییوخدمات،کاالخریداسنادوردآمداهساریوخدماتاراهئیاکاالفروشردآمدیاسناد

:ازعبارتندگروهیناهبمربوهطاهیفرم.نمایندلکشورمالیاتیامورسازمانتوسطشدهتهیهفرم

oشودمیردجماهرهردخدماتیمشاغلزهینهوردآمدرزیفرماینرد:دومگروهخدماتیمشاغلماهیاهنزهینهوردآمدصورت.

oمی یابدااقتنلفرماینهب"ماهیاهنزهینهوردآمدصورت"جمعستونهبمربوهباعداد:ساالهنزهینهوردآمدصورت.

6از2



اقبل توهج مشاغل خدماتی 
📌

صفحه سه از راهنمای شماره شش

کالیف :مدارآواسنادیاودرترتنگهداری ردخصوصخدماتیمشاغلت
کلفگیرند،میقرارسومگروهردهکخدماتیمشاغل:سومگروه قبیلازخودمعامالتهبمربوهبمدارآوناداس مالیاتیسالرهربایاندم

وردآمدخالهصونگهداری را شدهانجامنهزهی اسنادزیزوخدمات،کاالخریداسنادوردآمداهساریوخدماتاراهئیاکاالفروشردآمدیاسناد

.نمایندلکشورمالیاتیامورازمانستوسطشدهتهیه"سومگروهساالهنزهینهوردآمدخالهص"فرمردچارچوبرا خودساالهنزهینه

فتردموصوف،ثبتاقنوناخیراصالحیهردم.م.ق(۹۵)مادهموضوعج،ب،الف،اهنهس نداهیحذفهبتوهجبااستبدیهی:مهمنکته

اموراداراتتوسطآنازپسو۱۳۹۵سالعملکردربای(-۱۳8۰/۱۱/۲۷-اصالمیم.م.ق(۹۵)ماده"ب" ندموضوع)زهینهوردآمد

.داشتنخواهد،موضوعیتمشاغلصاحبانخصوصردمالیاتی،

6از3



اقبل توهج مشاغل خدماتی 
📌

تسهیلوآنهاراهنماییجهت،گرفتخواهندقرار(سوم-دوم-اول)شغلی،اهن۳گروه اهیازررد۹۵سالازخدماتیمشاغل

.استگردیدهطرامی"گروهتعییناهنمایر "عنوانهبیادشدهازبار،موردنظرمالیاتیاظهارانهمتکمیلجهتگروهتعیینفرایند

صفحه یک از راهنمای شماره هفت

(خدماتی  مشاغل وژیه ) ساماهن راهنمای سرعی تعیین گروه 

oلینکرویکردنکلیکباhttp://accrah.com/?id=2115نتخابارا خودذلیتنوعسپسکردهکلیکنظرموردعکسروی

.نمادیی

:میپرسدزریشر هبشماازجدیدیسوالساماهن"باشمنمیفوقمواردازهیچکدامشامل"گزینهانتخابصورترد

oباشید؟میشغلیفعالیتشروعدومیااولسالردآیا

7از1



اقبل توهج مشاغل خدماتی 

📌

صفحه دو از راهنمای شماره هفت

(مشاغل خدماتی وژیه ) ساماهن راهنمای سرعی تعیین گروه 
oباشید؟میشغلیفعالیتشروعدومیااولسالردآیا

بلهپاسخصورترد:

کالیفانجاموگروهانتخاب .باشدمیشماعهدهرباقنونیت

کالی انجامنظرازبعد،سالهساتگیرند،میقرارگروهرهردهکخدماتیمشاغل قراررتپانییاهیگروهرداقنونیفت

.گرفتنخواهند

7از2



اقبل توهج مشاغل خدماتی 
📌

صفحه سه از راهنمای شماره هفت

(خدماتی وژیه مشاغل ) ساماهن راهنمای سرعی تعیین گروه 
oباشید؟میشغلیفعالیتشروعدومیااولسالردآیا

:خیرپاسخصورترد

:میکندمطر را زریسوالمجددا ساماهن

؟استگردیدهابالغ۹۶/۱۰/۳۰اتریازقبل۱۳۹۵سالعملکردربایشمارپوندهمعافیتکسرازقبلشدهقطعیمالیاتمشمولردآمدآیا

ردشماهکگروهیشمااهیپاسخهبتوهجباساماهنانتهاردودادهپاسخرا ساماهنسواالتتمامیکاملدقتبازعزیخدماتیمشاغلرتتیببهمینو

.میکنداعالمومشخصرا داریدقرارنآ 

7از3



اقبل توهج مشاغل خدماتی 
خدماتیمشاغلمالیاتیمعافیتسقف��

صفحه یک از راهنمای شماره هشت

8از1

ودویستلغمب ساالهنمستقیممالیات اهیاقنون(۱۰۱)و(۵۷)موادموضوعخدماتیمشاغلمالیاتیمعافیتمیزان
.می شودتعیینریال(۲۱۶۰۰۰۰۰۰)میلیونشازنده

توانندمیباشدمی۹8خردادپایاناتآنمالیاتیاظهارانهمتسلیمفرصتهک،۱۳۹۷سالعملکردجهتخدماتیمشاغلیع ی
۱۳۱مادهرباساسرا مالیاتمحاسبهونحوهوندش مندبهرهمقرراتوصوابطرعایتبامالیاتیمعافیتازردآمدمبلغاینات
.نمایندمحاسبهم.م.ق



اقبل توهج مشاغل خدماتی 
📌

صفحه دو از راهنمای شماره هشت

:هب شر  زری می باشدمشاغل خدماتی ا رنخ مالیات  
رنخرد(شغلیفعالیتهایانخالصردآمد)مالیاتمشمولاربازی ردآمدافزایشصورتردمستقیممالیاتهایاقنون۱۳۱مادهتبصرهرباساس
.گرددمیاعمالتخفیفمالیاتی

اربازی ردآمدهببتنس مادهاینموضوعاشخاصمالیاتمشمولاربازی ردآمدافزایش(%۱۰)ردصددهرهازایهب":۱۳۱مادهتبصره
اینازربخورداری شرهب.می شودتهکاس مذکوررنخهایازردصدواحدجنپاتحداکثروردصدواحدیکآنها،گذشتهسالمالیاتمشمول
".استمالیاتیامورسازمانسویازاعالم شدهتمهل ردمربوهطمالیاتیاظهارانهمتسلیموقبلسالمالیاتیبدهیتسوهیتخفیف

8از2



اقبل توهج مشاغل خدماتی 

خدماتیمشاغلوژیه/بانکیحسابهایگردشهبرسیدگی��
.باشدمیاختیاری ساالهنحسابردشگ وشغلیفعالیتهبمربوهببانکیحسابهایاطالعاتمشاغل،ردججدیداهیاظهارانهمرد

گاملیکن .گیردقراراستعالمموردرسیگیمامورانتوسطمیتواندرسیدگیهن
کارستونبااربازی ردآمدتطبیقردتوهج معافردآمدبعنوانوجوهرسوبانشیبانکیدهسپرسود،(اهوارزی)بانکحسابگردشبستان
.گرددردجاظهارانهمرد

.دباشنمیالزامیلذا باشدنمی"دارستاره"اظهارانهمازقسمتاینتکمیلاستذکرشایان

۹



اقبل توهج مشاغل خدماتی 

ردآمدهبمشاغل(انخالص)ردآمدلتبدی جهتاستنسبتی،مالیاتمشمولردآمدتشخیصضریب��
.نمایدمیتبدیلخالصسودهبرا ردآمدعبارتیهب،معافیتکسرازقبلمالیاتمشمول

ردآمدتشخیصضرایبییراتتغ واصالحات،مختلفخدماتیشغلیعناوینضرایبفهرست
کمیسیونمصوب)لقب سالهبنسبتخدماتیمشاغلصاحبان۱۳۹۶سالعملکردمالیاتمشمول

.تقدیم میگرددبعدیپسترد(م.م.۱۵۴مادهالف ندموضوعمالیاتی،ضرایبتعیین
صفحه یک از راهنمای شماره ده

10از1
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صفحه دو از راهنمای شماره ده
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10از2



اقبل توهج مشاغل خدماتی 

۱۳۹۷دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 

۱۱از۱

200/98/505شماره 
98/03/08تاریخ     

:100مشمولین تبصره ماده –الف 

کهفوققانون95مادهموضوعاجرایینامهآئین2مادهموضوعسومگروهمشاغلصاحبانکلیه-1
م.م.ق82مادهموضوعمعافیتبرابرسیحداکثر1397سالدرهاآنخدماتوکاالفروشمجموع

قرارکشورمالیاتیامورسازمانسامانهدرکهدستورالعملاین،مشمولباشد(ریال8.280.000.000مبلغ)
.باشندمیمعافمالیاتیاظهارنامهوقانوناینموضوعمدارکواسنادنگهداریشده،ازداده



اقبل توهج مشاغل خدماتی 
۱۳۹۷دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 

۱۱از2

:آنپرداختومقطوعمالیاتتعییننحوه–ب
مقطوعصورتبهزیرشرحبه1396سالعملکردقطعیمالیاتمبنایبرمشاغلصاحبانمالیات-2

:گرددمیتعیین

سالعملکردبهنسبتافزایشبدونریال25.000.000تاقطعیمالیاتمیزانبامودیان–1-2

بهنسبتافزایش(درصدپنج)%5باریال50.000.000تا25.000.001ازقطعیمالیاتمیزانبامودیان–2-2

.1396سالعملکرد

بهنسبتافزایش(درصدنه)%9باریال100.000.000تا50.000.001ازقطعیمالیاتمیزانبامودیان–3-2

.1396سالعملکرد

بهنسبتافزایش(درصدپانزده)%15باباالتروریال100.000.001قطعیمالیاتمیزانبامودیان–4-2

.1396سالعملکرد

از1397سالدرهاآنخدماتارائهوکاالفروشمجموعکهباشدمیمودیانیبهمربوطفوقبندهای

.نباشدبیشتر8.820.000.000مبلغ



اقبل توهج مشاغل خدماتی 
۱2

گاهمحلنمودنمشخصشدهتعبیه۱۳۹۷سالمالیاتیاظهارانهمتکمیلاولیهاهیبخشردهکمواردیازر .باشدمینقشهیرومودیاقنونیااقمت

کلیفاین  وقرمزرنگباآنعنوانهکت
محلموقعیتثبتودادننشانباودقتنهایتبابایستیشودمیخواستهمالیاتیمودیانیهمهازاجباراا

.شودانجامفعالیت



اقبل توهج مشاغل خدماتی 

از ارسال اظهارانهم نسبت هب ؛توهج هب تغییرات ساماهن ثبت انم الکترونیکی، قبلبا 

 شماره تلفن، ثبت

 گاه اقنونی خود روی نقشه سجغرافیایی و تعیین محل ااقمت

 کلیه فعالیتها با استاندارد جدید ثبت

کان پذری نمی باشد۱۳۹۷رد غیر اینصورت ارسال اظهارانهم عملکرد . ساماهن مذکور اقدام نمائیدرد  .ام

۱۳



۱۳۹۸خرداد ghabool_iacpa@yahoo.com        @accrahcomمحمد قبول       

:نشانی
چهارمطبقه-پارسساختمان1/11پالکـ14شمالیمولویـ14الزمانصاحبخیابان:مشهد

3واحد2طبقه237ساختمانطوسینصیرالدینخواجهخیابانابتدای-طالقانی-شریعتیتقاطع:تهران

37237459-051
77514575-021

09128630035

@accrahcm

Ghabool_iacpa@yahoo.com

www.accrah.com

@ghaboolmohammad



سایت و سامانه رهنمودهای حسابداری
www.accrah.com

https://telegram.me/accrahcom

۱۳۹۸خرداد ۳2

        ghabool_iacpa@yahoo.comمحمد قبول       

@accrahcom

http://www.accrah.com/
https://telegram.me/accrahcom

