
  هشْس پسشکی ًظام سازهاى  -هالیات  یک شوارُ راٌّوای

http://uupload.ir/files/vobuپعضٌاى.png 

 1396 ذطزاز پایاى ، پعضٌاى تطای 1395 ػولٌطز هالیاتی اظْاضًاهِ اضائِ هْلت آذطیي تاضین زاضتِ تَخِ

 .تاضس هی

 

 

  سازهاى ًظام پسشکی هشْس  -هالیات  2راٌّوای شوارُ  

 .تبییي زٍ هفَْم زرآهس ٍ زرآهس هشوَل هالیات زر اهَر هالیاتی اعضا هْن هی باشس 

 : تعریف زرآهس پسشکاى 

o  تْای ذسهات اًدام ضسُ )ضاهل سطٍیس ّای تطریػی ٍ زضهاًی( تطای تیواضاى ٍ زضیاكت ًٌٌسگاى ذسهات

ی ٍ حطكِ ای  یي پعضي زض یي سال ضوسی ًِ تِ تحػیل ٍخِ ًوس ، پعضٌی ٍ ػَایس سایط كؼالیتْای ػاز

 اكعایص سایط زاضایی ّا ٍ یا ًاّص تسّی ّای آى هٌدط ضَز زضآهس ًاهیسُ هی ضَز.



زضآهس حاغل اظ سطٍیس ّای تطریػی ٍ زضهاًی تیواضستاى ّا ٍ هطاًع زضهاًی  تِ غَضت ًاذالع ٍ تؼْسی 

اضئِ ضسُ تِ ػلت ػست تاظپطزاذت ساظهاى تیوِ گط هاًغ اظ ضٌاسایی هی تاضس.)ػسم ٍغَل ترطی اظ ذسهات 

 زضآهس حاغلِ ًرَاّس تَز(.

 

 : تعریف زرآهس هشوَل هالیات  پسشکاى 

o  هٌظَض اظ زضآهس هطاؿل پعضٌی زض ایي ترص، زضآهس ًاضی  اظ ططین اضتـال تِ حطكِ ترػػی  پس اظ ًسط

ت تِ ضٍش ػلی الطاس،زضآهس پس اظ اػوال ضطیة ػلی الطاس ّعیٌِ ّا )زض غَضت هحاسثِ زضآهس هطوَل هالیا

 هطتَطِ  ( هی تاضس.

 

 

  هشْس پسشکی ًظام سازهاى   -هالیات  3 شوارُ راٌّوای
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 پسشکاى ٍیژُ/  هالیاتی هحترم هَزیاى تَجِ قابل

 زستَضالؼول خاضی، سال ذطزاز اؿاظیي ضٍظّای زض ًطَض هالیاتی اهَض ساظهاى هیطساًس اطالع تِ تسیٌَسیلِ

 یا كطٍش هثلؾ ًِ "سَم گطٍُ" ًَچي هطاؿل هَزیاى اظ زستِ اى تطای ضا(   م.م.م 100) هازُ تثػطُ هَضَع

 .ًوایس هی اتالؽ ٍ غازض است ضیال 1.560.000.000 هثلؾ تا حساًثط 1395 سال زض اًْا ذسهات اضائِ

 

 تَزُ هصًَض تثػطُ هطوَل تاضس هی ریال 060.161116111 هثلؾ سوق تا آًْا( ًاذالع)زضآهس ًِ پعضٌاًی ٍ 

 .گطزز هی تؼییي هوطَع تػَضت آًاى هالیات ٍ تاضٌس هی هؼاف م.م.م هَضَع هساضى ٍ اسٌاز ٍ اظْاضًاهِ اضائِ اظ

 . اى استلازُ ضطایط ٍ اهس ذَاّس ًِ ای ًاهِ اییي تِ زاضتي تَخِ تا

 



 

 

 

 

  هشْس پسشکی ًظام سازهاى  -هالیات  4 شوارُ راٌّوای

  حقیقی اشراص ٍیژُ

 تِ هالیاتی هوطضات ًظط اظ 1394/ 4/ 31 هػَب هستوین ّای هالیات هاًَى اغالحیِ زض هالیاتی هحتطم ضٌاىپع

 96 هازُ حصف ٍ 95 هازُ اغالح تا ٍ تاضٌس هی گًَاگًَی هالیاتی تٌالیق زاضای ٍ ضسُ توسین هتلاٍت گطٍُ سِ

 یاكتِ تـییط ظیط ضطح تِ  هعتَض هازُ ب تٌس 11ٍ12 ضزیق ٍ الق تٌس 6 ضزیق تِ پعضٌی كؼالیت تٌسی طثوِ زیگط

 .است

 



 : اٍل گرٍُ

 ترػػی ّای ًلٌیي ّا، ظایطگاُ ّا، تیواضستاى غاحثاى -

  ضیال 15.000.000.000 اظ تیص  ساالًِ ذسهات زضآهس -

 اغلی هدوَع هطؼی هالیات تطٍ آذطیي طثن هؼاكیت ًسط اظ هثل ضسُ هطؼی هالیات هطوَل زضآهس تطاتط زُ—

. تاضس ضسُ اتالؽ هالیاتی سال ضطٍع اظ هثل سال هاُ زی پایاى تاضید تا ًِ تؼس تِ ٍ 1391 سال ػولٌطز هتون ٍ

 .تاضس ضیال 15.000.000.000 هثلؾ اظ تیطتط

 

 : زٍم گرٍُ

  ضیال 5.000.000.000 اظ تیص  ساالًِ ذسهات زضآهس -

 اغلی هدوَع هطؼی هالیات تطٍ آذطیي طثن هؼاكیت ًسط اظ هثل ضسُ هطؼی هالیات هطوَل زضآهس تطاتط زُ—

. تاضس ضسُ اتالؽ هالیاتی سال ضطٍع اظ هثل سال هاُ زی پایاى تاضید تا ًِ تؼس تِ ٍ 1391 سال ػولٌطز هتون ٍ

 .تاضس ضیال 5.000.000.000 هثلؾ اظ تیطتط

 

 : سَم گرٍُ

 .ضًَس هی هحسَب سَم گطٍُ خع. گیطًس ًوی هطاض زٍم ٍ اٍل ّای گطٍُ زض ًِ هَزیاًی

 

 طثوِ سَم ٍ زٍم ، اٍل گاًِ سِ ضـلی ّای گطٍُ اظ یٌی زض ، زضآهس  حدن ٍ ًَع تِ تَخِ تا پعضٌی كؼالیتْای

 . ًوایٌس اهسام هطتَطِ هالیاتی اظْاضًاهِ تسلین ٍ تٌظین تِ ًسثت تایس ضسُ تٌسی

 ٍ اسٌاز ًگْساضی تٌالیق ٍ هالیاتی اظْاضًاهِ كطم ، ضـلی گطٍُ ّط زض هَزیاى تٌالیق تَزى هتلاٍت تِ تَخِ تا

 تِ ًسثت هستوین هالیاتْای هاًَى 95 هازُ اخطایی ًاهِ آییي تطاتط است الظم ، تاضس هی هتلاٍت آًْا هساضى

 .   گطزز اهسام ضاتطِ ایي زض تطخستِ ًٌات هطالؼِ



 

 

  هشْس پسشکی ًظام سازهاى  -هالیات   5 شوارُ راٌّوای

 هسارک ٍ اسٌاز یا ٍ زفاتر ًگْساری زرذصَص پسشکاى تکالیف

 ضٍظًاهِ زكاتط ًگْساضی تِ هٌلق حوَهی اضراظ ًلیِ ٍ گیطًس هی هطاض اٍل گطٍُ زض ًِ پعضٌاًی:   اٍل گرٍُ

 هوطضات ضػایت تا هساضى ٍ اسٌاز تِ هتٌی( الٌتطًٍیٌی -هٌاًیعُ)هاضیٌی یا زستی هَضز زكاتطحسة سایط یا ًٍل

 هازُ هَضَع آًْا ًگْساضی ضٍضْای ٍ هساضى ٍ زكاتط،اسٌاز ًَع تِ هطتَط اخطایی ًاهِ آئیي(  6) هازُ زض هٌسضج

 .تاضٌس هی م.م.م - 1394/04/31 - هػَب اغالحی( 95)

 

 تِ هطتَط هساضى ٍ اسٌاز هالیاتی سال ّط تطای اًس هٌلق گیطًس، هی هطاض زٍم گطٍُ زض ًِ پعضٌاًی : زٍم گرٍُ

 ٍ ذسهات ، ًاال ذطیس اسٌاز ٍ زضآهسّا سایط ٍ ذسهات اضائِ یا ًاال كطٍش زضآهسی اسٌاز هثیل اظ ذَز هؼاهالت

 ًطَض هالیاتی اهَض ساظهاى تَسط ضسُ تْیِ كطم ًوًَِ چاضچَب ضا ذَز ساالًِ ٍ هاّیاًِ ّعیٌِ سایط ٍ زاضایی

 :اظ ػثاضتٌس گطٍُ ایي تِ هطتَطِ ّای كطم.ًوایٌس تٌظین

o ضَز هی زضج هاُ ّط زض پعضي ّعیٌِ ٍ زضآهس ضیع كطم ایي زض : زٍم گرٍُ پسشکاى هاّیاًِ ّسیٌِ ٍ زرآهس صَرت. 

o اًتوال كطم ایي تِ "هاّیاًِ ّعیٌِ ٍ زضآهس غَضت" خوغ ستَى تِ هطتَط اػساز : ساالًِ ّسیٌِ ٍ زرآهس صَرت 

 .یاتس هی

 

 تِ هطتَط هساضى ٍ اسٌاز هالیاتی سال ّط تطای اًس هٌلق گیطًس، هی هطاض سَم گطٍُ زض ًِ پعضٌاًی : َمس گرٍُ

 ٍ ذسهات ، ًاال ذطیس اسٌاز ٍ زضآهسّا سایط ٍ ذسهات اضائِ یا ًاال كطٍش زضآهسی اسٌاز هثیل اظ ذَز هؼاهالت

 ٍ زضآهس ذالغِ" كطم زضچاضچَب ضا ذَز ساالًِ ّعیٌِ ٍ زضآهس ذالغِ ٍ ًگْساضی ضا ضسُ اًدام ّعیٌِ اسٌاز ًیع

 .ًوایٌس تٌظین ًطَض هالیاتی اهَض ساظهاى تَسط ضسُ تْیِ " سَم گطٍُ ساالًِ ّعیٌِ

 



 اغالحیِ زض م.م.م( 95) هازُ هَضَع ج ، ب ، الق گاًِ سِ تٌسّای حصف تِ تَخِ تا است تسیْی : هْن ًکتِ

(  -1380/11/27- اغالحی م.م.م( 95) هازُ "ب" تٌس هَضَع) ّعیٌِ ٍ زضآهس زكتط هَغَف،ثثت هاًَى اذیط

 ،هَضَػیت هطاؿل غاحثاى ذػَظ زض هالیاتی، اهَض ازاضات تَسط آى اظ پس ٍ 1395 سال ػولٌطز تطای

 .زاضت ًرَاّس

 

  هشْس پسشکی ًظام سازهاى  -هالیات    6 شوارُ راٌّوای

  حقیقی اشراص ٍیژُ

http://uupload.ir/files/avc .گطٍُ_تؼییي_سطیغ_ضاٌّوای_اًساظی_ضاُ_ png 

 

 ( پسشکاى ٍیژُ)  گرٍُ تعییي سریع راٌّوای ساهاًِ

 خْت ، گطكت ذَاٌّس هطاض(  سَم - زٍم - اٍل)  ضـلی گا3ًِ ّای گطٍُ اظ یٌی زض  95 سال اظ  پعضٌاى

 " ػٌَاى تِ یازضسُ اتعاض ، هَضزًظط هالیاتی اظْاضًاهِ تٌویل خْت گطٍُ تؼییي كطایٌس تسْیل ٍ آًْا ضاٌّوایی

 .است گطزیسُ ططاحی " گطٍُ تؼییي ضاٌّوای

 

o لیٌي ضٍی ًطزى ًلیي تا   http://accrah.com/?id=2115  سپس ًطزُ ًلیي ًظط هَضز ػٌس ضٍی 

 . ًواییس اًتراب ضا ذَز كالیت ًَع

 ظیط ضطح تِ ضوا اظ خسیسی سَال ساهاًِ "تاضن ًوی كَم هَاضز اظ ّیچٌسام ضاهل " گعیٌِ اًتراب غَضت زض

 : هیپطسس

 

o تاضیس؟ هی ضـلی كؼالیت ضطٍع زٍم یا اٍل سال زض آیا  

 :  بلِ پاسد صَرت زر

 .تاضس هی( هَزی) ضوا ػْسُ تط هاًًَی تٌالیق اًدام ٍ گطٍُ اًتراب



 پاییي ّای گطٍُ زض هاًًَی تٌالیق اًدام ًظط اظ تؼس، سال سِ تا گیطًس، هی هطاض گطٍُ ّط زض ًِ هالیاتی هَزیاى

 .گطكت ًرَاٌّس هطاض تط

 

 :  ذیر پاسد صَرت زر

 :هیٌٌس هططح ضا ظیط سَال  هدسزا ساهاًِ

o تاضید اظ هثل 1393 سال ػولٌطز تطای ضوا پطًٍسُ هؼاكیت ًسط اظ هثل ضسُ هطؼی هالیات هطوَل زضآهس آیا 

   ؟ است گطزیسُ اتالؽ 94/10/30

 

 پاسد تِ تَخِ تا ساهاًِ اًتْا زض ٍ زازُ پاسد ضا ساهاًِ سَاالت تواهی ًاهل زهت تا ػعیع پعضٌاى تطتیة تْویي ٍ

 .هیٌٌس اػالم ٍ هطرع ضا زاضیس هطاض اى زض ضوا ًِ  گطٍّی ضوا ّای

 

 



  هشْس پسشکی ًظام سازهاى  -هالیات  7 شوارُ راٌّوای

 

 حقیقی اشراص ٍیژُ
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 :باشس هی زیر شرح بِ پسشکاى  هالیات ًرخ

 تثییي زٍ ضواضُ ضاٌّوای)  ساالًِ هؼاكیت هثلؾ ًسط اظ پس هالیات هطوَل زضاهس زض  ظیط ّای ًطخ اػوال تا 

 .هیگطزز هحاسثِ هالیات هثلؾ ،( هالیات هطوَل زضآهس ٍ زضآهس ػثاضت

 

 تاضس هی سال زض ضیال 156.000.000 هثلؾ 1395 سال  ّای زضآهس هالیاتی هؼاكیت. 

o (15)زضغس پاًعزُ ًطخ تِ ساالًِ هالیات هطوَل زضآهس ضیال ( 500.000.000) هیلیَى پاًػس هیعاى تا%، 

o هیلیَى پاًػس هاظاز تِ ًسثت ساالًِ هالیات هطوَل آهس زض ضیال( 1.000.000.000) هیلیاضز یي هیعاى تا 

 ،%(20)زضغس تیست ًطخ تِ ضیال(500.000.000)

o پٌح ٍ تیست ًطخ تِ ساالًِ هالیات هطوَل زضآهس ضیال( 1.000.000.000) هیلیاضز یي هاظاز تِ ًسثت 

 "%( .25)زضغس

 

 زضآهس) هالیات هطوَل اتطاظی زضآهس اكعایص غَضت زض هستوین هالیاتْای هاًَى 131 هازُ تثػطُ تطاساس

 .گطزز هی اػوال ترلیق هالیاتی ًطخ زض( پعضٌی كؼالیتْای ًاذالع

 

 هازُ ایي هَضَع اضراظ هالیات هطوَل اتطاظی زضآهس اكعایص( %10) زضغس زُ ّط اظای تِ": 131 هازُ تبصرُ

 اظ زضغس ٍاحس پٌح تا حساًثط ٍ زضغس ٍاحس یي آًْا، گصضتِ سال هالیات هطوَل اتطاظی زضآهس تِ ًسثت

 تسلین ٍ هثل سال هالیاتی تسّی تسَیِ ترلیق ایي اظ تطذَضزاضی ضطط. ضَز هی ًاستِ هصًَض ًطذْای

 ".است هالیاتی اهَض ساظهاى سَی اظ ضسُ اػالم هْلت زض هطتَطِ هالیاتی اظْاضًاهِ



 

 

 

 

 

  هشْس پسشکی ًظام سازهاى  -هالیات  8ی شوارُ راٌّوای

 حقیقی اشراص ٍیژُ
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  پسشکاى ٍیژُ/  باًکی حسابْای گرزش بِ رسیسگی

 . گطزیس تیاى آهَظضی ّای زٍضُ زض ًِ ّواًگًَِ



 تایس ساالًِ حساب گطزش ٍ ضـلی كؼالیت تِ هطتَط تاًٌی حساتْای هطاؿل،اطالػات خسیس ّای اظْاضًاهِ زض

 .ضَز اظْاضی ذَز

 

 500 اظ تاالتط(  پعضٌاى) حویوی اضراظ تاًٌی حساب گطزش( 169) هازُ 5 تثػطُ اخطایی ًاهِ آییي اساس تط

 .ضَز هی ضسیسگی هالیاتی اهَض ازاضُ تَسط تَهاى ىَهیلی

 

 ًاضی تاًٌی سپطزُ سَز ،(  ّا ٍاضیع)  تاًي حساب گطزش تستاًٌاض ستَى تا اتطاظی زضآهس تطثین زض تَخِ

 .گطزز زضج اظْاضًاهِ زض هؼاف زضآهس تؼٌَاى ٍخَُ ضسَب

 . تاضس ًوی العاهی لصا تاضس ًوی "زاض ستاضُ" اظْاضًاهِ اظ هسوت ایي تٌویل است شًط ضایاى

 

 

 

  هشْس پسشکی ًظام سازهاىهالیات   9  شوارُ راٌّوای

 

 حقیقی اشراص ٍیژُ
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o هطوَل زضآهس تِ پعضٌاى(ًاذالع) زضآهس تثسیل خْت است ًسثتی ، هالیات هطوَل زضآهس تطریع ضطیة 

 .ًوایس هی تثسیل ذالع سَز تِ ضا زضآهس ػثاضتی تِ ، هؼاكیت ًسط اظ هثل هالیات
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 هطاؿل غاحثاى 1394  سال ػولٌطز هالیات هطوَل زضآهس تطریع ضطایة تـییطات ٍ اغالحات كْطست

 ( م.م. 154 هازُ الق تٌس هَضَع هالیاتی، ضطایة تؼییي ًویسیَى هػَب )  هثل سال تِ ًسثت پعضٌی

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 هطْس پعضٌی ًظام ساظهاىهطاٍض هالیات  – هثَل هحوس:   ًٌٌسُ  تٌظین

 1396ذطزاز هاُ 

 


