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:نشانی
چهارمطبقه-پارسساختمان1/11پالکـ14شمالیمولویـ14الزمانصاحبخیابان:مشهد

3واحد2طبقه237ساختمانطوسینصیرالدینخواجهخیابانابتدای-طالقانی-شریعتیتقاطع:تهران

37237459-051
77514575-021

09128630035

@accrahcm

Ghabool_iacpa@yahoo.com
www.accrah.com

@ghaboolmohammad



کان  اقبل توجه زپش
یامقطوعمالیات)۱۳۹۷عملکردربایم.م.ق۱۰۰مادهتبصرهدستورالعملمفادازمندیبهرهجهت��

.نماییدحاصلاطمینانخود۹۶عملکردمالیاتقطعیتهبنسبتمیشودتوصیه،(توافق

کانربای۱۳۹۷عملکردمالیاتیاظهارانمهاراهئمهلتآخرینباشیمداشتهتوجه .می باشد۱۳۹8خردادپایان،زپش
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کان  اقبل توجه زپش
مقطوعمالیاتتعیینجهتمقررنصابافزایش��

یتمعاف میزانهبنظرو(ربارب۳۰هبربارب۱۰از)مستقیممالیاتهایاقنون۱۰۰مادهتبصرهموضوعمقررنصابافزایشخصوصردمجلسمصوهبهبتوجهبا

،تومانهزارششصدومیلیون۲۷ساالهنمبلغهب۱۳۹۷سالپاهیمالیاتی

توانندمیدباشنداشتهفروشتومانمیلیون8۲8مبلغاتکه۱۳۹۷عملکردسالربایمقطوعمالیاتتعیینجهتشغلیسومگروهمشاغلصاحبان-

نماینداقدام[شدخواهداعالم۹8سالماهخردادردکه]اتیمالیامورسازمانانحیهازاعالمیمقرراتوضوابطرباربخودمقطوعمالیاتتعیینهبنسبت
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کان  اقبل توجه زپش
.تبیین دو مفهوم ردآمد و ردآمد مشمول مالیات رد امور مالیاتی اعضا مهم می باشد��
کانردآمدتعریف :زپش

خیصیاهیسرویسشامل)شدهانجامخدماتبهای
تش

هحرفوعادیفعالیتهایساریعوایدوزپشکیدماتخکنندگانردیافتوبیمارانربای(ردمانیو

.شودمیانمیدهردآمدشودمنجرآناهیبدهیکاهشیاواهداراییساریافزایش،نقدوجهتحصیلهبکهشمسیسالیکردزپکشیکای

خیصیاهیسرویسازحاصلردآمد
تش

ارهئخدماتازبخشیوصولعدم).باشدمیهدیتع وانخالصصورتهبردمانیمراکزواهبیمارستانردمانیو

صفحه یک از راهنمای شماره سه.(بودنخواهدحاصلهردآمدشناساییازمانعگربیمهسازمانبازرپداختعدتعلتهبشده
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کان  اقبل توجه زپش
.تبیین دو مفهوم ردآمد و ردآمد مشمول مالیات رد امور مالیاتی اعضا مهم می باشد��

کانمالیاتمشمولردآمدتعریف :زپش

صصیحرفههباشتغالطریقازانشیردآمدبخش،اینردزپشکیمشاغلردآمدازمنظور
تخ

هبمالیاتمشمولردآمدمحاسبهصورترد)اههزینهکسرازپس
.باشدمی(مربوطهالراسعلیضریباعمالازپسالراس،ردآمدعلیروش

صفحه دو از راهنمای شماره سه
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کان  اقبل توجه زپش
کانی که مهم ربای �� :نمایندمی ۹۷مباردت هب ارسال اظهارانمه مالیاتی عملکرد زپش

کان توجه �� منهو  هب کمییهل ردیهف مربهو  هب( باشهند ۴۵ وعهعیت حتی اینکهه رد) داشته باشند تنظیم و ارسال اظهارانمه مالیاتی زپش

.می باشد ثبت انم اقتصادی رد ساماهن ۵رب اساس کد آیسیک زپکش نوع فعالیت 

کان قرار اطالع این بخش توسط تعدادی از هب �� کان ارسزپش .باشدال اظهارانمه ربای آانن فراهم نمی کمییل نشده فلذا ام
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کان  اقبل توجه زپش
کان محترم مالیهاتی رد اصهالحیه اقنهون مالیهات اهی مسهتقیم مصهوب�� از نظهر مقهررات مالیهاتی هب   ۱۳۹۴/ ۴/ ۳۱زپش

کالیف مالیاتی گوانگونی می باش  دیگر طبقه ۹۶و حذف ماده ۹۵ند و با اصالح ماده گروه متفاوت تقسیم شده و دارای ک

.افته استبند ب ماده مزبور  هب شرح زری تغییر ی۱۲و۱۱بند الف و ردیف ۶بندی فعالیت زپشکی هب ردیف 

پنجصفحه یک از راهنمای شماره 
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کان  اقبل توجه زپش
: گروه اول

صصی-
تخ
گاه اه، کلنیک اهی  صاحبان بیمارستان اه، زایش

ریال ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ردآمد خدمات ساالهن  بیش از -

۱۳۹۱ات قطعهی مممهوع اصهلی و مهعمم عملکهرد سهال ده ربارب ردآمد مشمول مالیات قطعی شده قبهل از کسهر معافیهت طآهق آخهرین ربی مالیه-

.ریال باشد۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰یشتر از مبلغ ب . و هب بعد که ات اتریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابالغ شده باشد
پنجصفحه دو از راهنمای شماره 
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کان  اقبل توجه زپش
: گروه دوم

ریال ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ردآمد خدمات ساالهن  بیش از -

۱۳۹۱ات قطعهی مممهوع اصهلی و مهعمم عملکهرد سهال ده ربارب ردآمد مشمول مالیهات قطعهی شهده قبهل از کسهر معافیهت طآهق آخهرین ربی مالیه-

.ریال باشد۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰یشتر از مبلغ ب . و هب بعد که ات اتریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابالغ شده باشد

پنجصفحه سه از راهنمای شماره 
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کان  اقبل توجه زپش
: گروه سوم

کانی  .جز گروه سوم محسوب می شوند. که رد گروه اهی اول و دوم قرار نمی گیرندزپش

م اظهارانمههه تسهه ی بقههه بنههدی شههده بایههد نسههبت هب تنظههیم وفعالیتهههای زپشههکی بهها توجههه هب نههوع و ، ههم  ردآمههد ، رد یکههی از گههروه اهی شههغلی   گههاهن اول ، دوم و سههوم ط 

.مالیاتی مربوطه اقدام نمایند 

کههالی  کههالیف مودیهان رد هههر گههروه شهغلی ، فههرم اظهارانمههه مالیهاتی و ک ، الزم ف نگهههداری اسهناد و مههدارا آتههها متفهاوت مههی باشههد بها توجههه هب متفهاوت بههودن ک

کات ربجسته رد این راب ۹۵است ربارب آیین انمه اجرایی ماده  پنجصفحه چهار از راهنمای شماره . طه اقدام گردد اقنون مالیاتهای مستقیم نسبت هب مطالعه ن
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کان  اقبل توجه زپش
📌

ششصفحه یک از راهنمای شماره 

کلههف هب نگهههداری :  گههروه اول  کانی کههه رد گههروه اول قههرار مههی گیرنههد و ک یههه افهه اص داههو ی م دافرت روزانمههه و ههل یهها سههاری دافرتد هه  زپشهه

کهههاهیزه)مهههورد دسهههتی یههها ما هههی ی آئهههین انمهههه اجرایهههی مربهههو  هب (  6)ررات منهههدر  رد مهههاده متکهههی هب اسهههناد و مهههدارا بههها رعایهههت مقههه ( الکترونیکهههی-م

.م می باشند.م.ق-1394/04/31-اصالحی مصوب ( 95)نوع دافرت،اسناد و مدارا و روشهای نگهداری آتها موضوع ماده 

کالیف کانک :مداراواسنادیاودافرتنگهداری ردخصوصزپش
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کان  اقبل توجه زپش
📌

راهنمای شماره ششصفحه دو از 

کالیف کانک :مداراواسنادیاودافرتنگهداری ردخصوصزپش
کانی:دومگروه کلفگیرند،میقراردومگروهردکهزپش اراهئیاکاالفروشردآمدیاسنادقبیلازخودامالتمعهبمربو مداراواسنادمالیاتیسالهرربایاندم

تنظیمکشورمالیاتیامورسازمانتوسطشدههیهت فرمنموهنچارچوبرا خودساالهنوماهیاهنهزینهساریوداراییوخدمات،کاالخریداسنادوردآمداهساریوخدمات

:ازعبارتندگروهاینهبمربوطهاهیفرم.نمایند

oکانماهیاهنهزینهوردآمدصورت .شودمیرد ماههرردزپکشهزینهوردآمدرزیفرماینرد:دومگروهزپش

oمی یابدالانتقفرماینهب"ماهیاهنهزینهوردآمدصورت"جمعستونهبمربو اعداد:ساالهنهزینهوردآمدصورت.
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کان  اقبل توجه زپش
📌

از راهنمای شماره ششسه صفحه 

کالیف کانک :مداراواسنادیاودافرتنگهداری ردخصوصزپش
کانی:سومگروه کلفگیرند،میقرارسومگروهردکهزپش اراهئیاکاالفروشردآمدیاسنادقبیلازخودامالتمعهبمربو مداراواسنادمالیاتیسالهرربایاندم

ساالهنهزینهوردآمدخالصه"فرمردچارچوبرا خودساالهنهزینهوردآمدخالصهونگهداری را شدهانجامهزینهاسنادهیزوخدمات،کاالخریداسنادوردآمداهساریوخدمات

.نمایندتنظیمکشورمالیاتیامورسازمانتوسطشدهتهیه"سومگروه

"ب"بندوضوعم )هزینهوردآمددفترموصوف،ثبتاقنوناخیراصالحیهردم.م.ق(95)مادهموضوع ،ب،الفگاهن بنداهیحذفهبتوجهبااستبدیهی:مهمنکته

.داشتنخواهدت،موضوعی مشاغلصاحبانخصوصردمالیاتی،اموراداراتتوسطآنازپسو1395سالعملکردربای(-1380/11/27-اصالحیم.م.ق(95)ماده
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کان  اقبل توجه زپش
📌

کان کمییلجهتگروهتعیینندفرای تسهیلوآتهاراهنماییجهت،گرفتخواهندقرار(سوم-دوم-اول)شغلیگاهن3گروه اهیازیکیرد95سالاززپش

.استگردیدهطراحی"گروهتعیینراهنمای"عنوانهبیادشدهازبار،موردنظرمالیاتیاظهارانمه

هفتصفحه یک از راهنمای شماره 

کان ) ساماهن راهنمای سریع تعیین گروه  (وژیه زپش

oلینکرویکردنک یکباhttp://accrah.com/?id=2115نمایید ابانت را خودافلیتنوعسپسکردهک یکنظرموردعکسروی.

:پرسدمی زریشرحهبشماازجدیدیسوالساماهن"باشمنمیفوقمواردازهیچکدامشامل"گزینهانت ابصورترد

oباشید؟میشغلیفعالیتشروعدومیااولسالردآیا
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کان  اقبل توجه زپش
📌

از راهنمای شماره هفتدو صفحه 

کان ) ساماهن راهنمای سریع تعیین گروه  (وژیه زپش
oباشید؟میشغلیفعالیتشروعدومیااولسالردآیا

:بلهپاسخصورترد

کالیفانجاموگروهانت اب .باشدمی(زپکش)شماعهدهرباقنونیک

کانی کالیفانجامنظرازبعد،سال اتگیرند،میقرارگروههرردکهزپش .گرفتنخواهندقراررتپاییناهیگروهرداقنونیک
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کان  اقبل توجه زپش
📌

از راهنمای شماره هفتسه صفحه 

کان ) ساماهن راهنمای سریع تعیین گروه  (وژیه زپش
o؟باشیدمیشغلیفعالیتشروعدومیااولسالردآیا

:خیرپاسخصورترد

:میکندمطرحرا زریسوالمجددا ساماهن

؟استگردیدهابالغ9۶/10/30اتریخازقبل139۵سالعملکردربایشمارپوندهمعافیتکسرازقبلشدهقطعیمالیاتمشمولردآمدآیا

کانرتتیببهمینو .میکنداعالمومشخصرا داریدقرارانردشماکهگروهیشمااهیاسخپهبتوجهباساماهنانتهاردودادهپاسخرا ساماهنسواالتتمامیکاملدقتباعززیزپش
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کان  اقبل توجه زپش
کانمالیاتیمعافیتسقف�� زپش

کانمالیاتیمعافیتمیزان تعیینریال(۲۱۶۰۰۰۰۰۰)یونمیل شازندهودوی تمبلغساالهنمستقیممالیات اهیاقنون(۱۰۱)و(۵۷)موادموضوعزپش

.می شود

کانیع ی بامالیاتیافیتمعازردآمدمبلغایناتتوانندمیباشدمی۹8خردادپایاناتآنمالیاتیاظهارانمهتس یمفرصتکه،۱۳۹۷سالعملکردجهتزپش
.نمایندمحاسبهم.م.ق۱۳۱مادهرباساسرا مالیاتمحاسبهونحوهشوندمندبهرهمقرراتوصوابطرعایت

هشتراهنمای شماره یک از صفحه 
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کان  اقبل توجه زپش
📌

از راهنمای شماره هشتدو صفحه 

کان هب شرح زری می باشد :رنخ مالیات  زپش
یمالیات رنخرد(زپشکیفعالیتهایخالصانردآمد)مالیاتمشمولاربازی ردآمدافزایشصورتردمستقیممالیاتهایاقنون۱۳۱مادهتبصرهرباساس
.گرددمیاعمالتخفیف

مشمولاربازی ردآمدهبنسبتمادهاینموضوعاف اصمالیاتمشمولاربازی ردآمدافزایش(%۱۰)ردصددههرازایهب":۱۳۱مادهتبصره

بدهیتسوهیتخفیفاینازربخورداری ر ش .می شودکاستهمذکوررنخهایازردصدواحدپنجاتحداکثروردصدواحدیکآتها،گذشتهسالمالیات
".استمالیاتیامورسازمانسویازاعالم شدهمهلتردمربوطهمالیاتیاظهارانمهتس یموقبلسالمالیاتی
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کان  اقبل توجه زپش
کانوژیه/بانکیدسابهایگردشهبرسیدگی�� زپش

.باشدمیاختیاری ساالهنابدسگردشوشغلیفعالیتهبمربو بانکیدسابهایاطالعاتمشاغل،رد جدیداهیاظهارانمهرد
گاملیکن .گیردقراراستعالمموردرسیگیمامورانتوسطمیتواندرسیدگیهن
کارستونبااربازی ردآمدتطبیقردتوجه اظهارانمهردمعافردآمدبعنوانوجوهرسوبانشییبانک سپردهسود،(اهوارزی)بانکدسابگردشبستان
.گرددرد 

.باشدنمیالزامیلذا باشدنمی"دارستاره"اظهارانمهازقسمتاینکمییلاستذکرشایان
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کان  اقبل توجه زپش

کان(انخالص)آمدردتبدیلجهتاستنسبتی،مالیاتمشمولردآمدتشخیصضریب�� مشمولردآمدهبزپش

.نمایدمییلتبدخالصسودهبرا ردآمدعبارتیهب،معافیتکسرازقبلمالیات

مشاغلصاحبان۱۳۹۶سالعملکردمالیاتمشمولردآمدتشخیصضرایبتغییراتواصالحاتفهرست
(م.م.۱۵۴مادهالفبندموضوعالیاتی،مضرایبتعیینکمیسیونمصوب)قبلسالهبنسبتزپشکی

شماره دهاز راهنمای یک صفحه 
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کان 
ش ه زپ

توج  
بل اق

راهنمای شماره دهدو از صفحه 

26



کان 
ش ه زپ

توج  
بل اق

راهنمای شماره دهاز سه صفحه 
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کان 
ش ه زپ

توج  
بل اق

راهنمای شماره دهصفحه چهار از 
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کان 
ش ه زپ

توج  
بل اق

راهنمای شماره دهاز پنج صفحه 
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کان 
ش ه زپ

توج  
بل اق

راهنمای شماره دهاز شش صفحه 
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کان  اقبل توجه زپش

کان۱۳۹۷دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال �� ربخی از زپش

.میشوداطالع رسانی ( ۱۰۰)تبصره ماده هب محض صدور دستورالعمل 
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۱۳۹۸خرداد

        ghabool_iacpa@yahoo.comمحمد قبول       
@accrahcom

: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
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http://www.accrah.com/
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