


 ��ل �و� ��ند��ن ��و سازمان 

  : مقطوع مالیات تعیین جهت مقرر نصاب افزایش       �

 مالیاتهاي قانون 100 ماده تبصره موضوع مقرر نصاب افزایش خصوص در مجلس مصوبه به توجه با

 27 ساالنه مبلغ به 1397 سال پایه مالیاتی معافیت میزان به نظر و )برابر 30 به برابر 10 از( مستقیم

: تومان هزار 600 و میلیون

 قطوعم مالیات تعیین جهت )مهندسین اتفاق به قریب اکثریت(شغلی سوم گروه مشاغل صاحبان -

 توانند می باشند داشته خدمات و فروش تومان میلیون 828 مبلغ تا که 1397 عملکرد سال براي

 در که[ تیمالیا امور سازمان ناحیه از اعالمی مقررات و ضوابط برابر خود مقطوع مالیات تعیین به نسبت

نمایند اقدام ]شد خواهد اعالم 98 سال ماه خرداد
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ـ مشاغل خدماتی    � وب محترم مالیاتی در اصالحیه قانون مالیات هاي مستقیم مص

ي از نظر مقررات مالیاتی به سه گروه متفاوت تقسـیم شـده و دارا   1394/ 4/ 31

دیگـر   96و حذف مـاده   95تکالیف مالیاتی گوناگونی می باشند و با اصالح ماده 

بند ب ماده مزبور   12و11بند الف و ردیف  6طبقه بندي فعالیت خدماتی به ردیف 

.به شرح زیر تغییر یافته است
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: گروه اول

صاحبان هتل هاي سه ستاره و باالتر     -

صاحبان بیمارستانها ، زایشگاه ها ، کلینیک هاي تخصصی -

صاحبان مشاغل صرافی-

ریال  15,000,000,000درآمد خدمات ساالنه  بیش از  -

ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده قبل از کسر معافیت -

و به بعد که تا تاریخ  1391طبق آخرین برگ مالیات قطعی مجموع اصلی و متمم عملکرد سال -

.پایان دي ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابالغ شده باشد

.ریال باشد 15,000,000,000بیشتر از مبلغ  -
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: گروه دوم

ریال  5,000,000,000خدمات ساالنه  بیش از درآمد -

لیـات  طبق آخرین برگ ماکسر معافیت ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده قبل از -

سـال  مـاه  و به بعد که تا تاریخ پایـان دي   1391متمم عملکرد سال و قطعی مجموع اصلی 

. قبل از شروع سال مالیاتی ابالغ شده باشد

.ریال باشد 5,000,000,000مبلغ بیشتر از -
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: گروه سوم

 می محسوب سوم گروه جز .گیرند نمی قرار دوم و اول هاي گروه در که خدماتی مشاغل

.شوند

 اول هگان سه شغلی هاي گروه از یکی در ، درآمد  حجم و نوع به توجه با  خدماتی هاي فعالیت

 اقدام وطهمرب مالیاتی اظهارنامه تسلیم و تنظیم به نسبت باید شده بندي طبقه سوم و دوم ،

. نمایند

  و یمالیات اظهارنامه فرم ، شغلی گروه هر در  ها خدماتی تکالیف بودن متفاوت به توجه با

 راییاج نامه آیین برابر است الزم ، باشد می متفاوت آنها مدارك و اسناد نگهداري تکالیف

  . گردد اقدام رابطه این در مستقیم مالیاتهاي قانون 95 ماده
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�

 رينگهدا به مکلف حقوقی اشخاص کلیه و گیرند می قرار اول گروه در که  خدماتی مشاغل  : اول گروه

 و اسناد به متکی )الکترونیکی -مکانیزه( ماشینی یا دستی مورد دفاترحسب سایر یا وکل روزنامه دفاتر

 و مدارك و اسناد ،دفاتر نوع به مربوط اجرایی نامه آئین )6( ماده در مندرج مقررات رعایت با مدارك

.باشند می م.م.ق - 1394/04/31 - مصوب اصالحی )95( ماده موضوع آنها نگهداري روشهاي

:مدارك و اسناد یا و دفاتر نگهداري درخصوص خدماتی مشاغل تکالیف

6 ��ل �و� ��ند��ن ��و سازمان 



:مدارك و اسناد یا و دفاتر نگهداري درخصوص ها خدماتی مشاغل تکالیف�

 و اسناد مالیاتی سال هر براي اند مکلف گیرند، می قرار دوم گروه در که خدماتی مشاغل : دوم گروه

 و درآمدها سایر و خدمات ارائه یا کاال فروش درآمدي اسناد قبیل از خود معامالت به مربوط مدارك

 دهش تهیه فرم نمونه چارچوب را خود ساالنه و ماهیانه هزینه سایر و دارایی و خدمات ، کاال خرید اسناد

: از عبارتند گروه این به مربوطه هاي فرم . نمایند تنظیم کشور مالیاتی امور سازمان توسط

oمشاغل هزینه و درآمد ریز فرم این در : دوم گروه خدماتی مشاغل ماهیانه هزینه و درآمد صورت 

.شود می درج ماه هر در  خدماتی

oاین به "ماهیانه هزینه و درآمد صورت" جمع ستون به مربوط اعداد : ساالنه هزینه و درآمد صورت 

.می یابد انتقال فرم
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:مدارك و اسناد یا و دفاتر نگهداري درخصوص خدماتی مشاغل تکالیف�

 و سنادا مالیاتی سال هر براي اند مکلف ، گیرند می قرار سوم گروه در که خدماتی مشاغل: سوم گروه

 و درآمدها سایر و خدمات ارائه یا کاال فروش درآمدي اسناد قبیل از خود معامالت به مربوط مدارك

 هساالن هزینه و درآمد خالصه و نگهداري را شده انجام هزینه اسناد نیز و خدمات ، کاال خرید اسناد

 امور سازمان توسط شده تهیه "سوم گروه ساالنه هزینه و درآمد خالصه" فرم درچارچوب را خود

) یگیرندم قرار گروه این در گرامی مهندسین اتفاق به قریب اکثریت(.نمایند تنظیم کشور مالیاتی

 در م.م.ق )95( ماده موضوع ج ، ب ، الف گانه سه بندهاي حذف به توجه با است بدیهی : مهم نکته

  اصالحی م.م.ق )95( ماده "ب" بند موضوع( هزینه و درآمد دفتر موصوف،ثبت قانون اخیر اصالحیه

 صاحبان خصوص در ، مالیاتی امور ادارات توسط آن از پس و 1395 سال عملکرد براي )1380/11/27

.داشت نخواهد موضوعیت ، مشاغل
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: سوم گروه هزینه درآمد فرم نمونه 9
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  ، گرفت خواهند قرار )سوم-دوم-اول( شغلی گانه 3 گروه هاي از یکی در  95 سال از خدماتی مشاغل

 ادشدهی ابزار ، نظر مورد مالیاتی اظهارنامه تکمیل جهت گروه تعیین فرایند تسهیل و آنها راهنمایی جهت

.است گردیده طراحی "گروه تعیین راهنماي" عنوان به

oسامانه به ورود با .ir.gov.tax.www.

oگردید خواهد باز فعالیت نوع انتخاب صفحه حقیقی اشخاص اظهارنامه گزینه انتخاب و 

 رحش به شما از جدیدي سوال سامانه "باشم نمی فوق موارد از هیچکدام شامل " گزینه انتخاب صورت در

: پرسد می زیر

oباشید؟ می شغلی فعالیت شروع دوم یا اول سال در آیا 
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بعد اسالید بشرح( : بله پاسخ صورت در (

.باشد می شما عهده بر قانونی تکالیف انجام و گروه انتخاب

 گروه در قانونی تکالیف انجام نظر از ، بعد سال سه تا ، گیرند می قرار گروه هر در که خدماتی مشاغل

.گرفت نخواهند قرار تر پایین هاي
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و سازمان ��ل �و� ��ند��ن �� 
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oباشید؟ می شغلی فعالیت شروع دوم یا اول سال در آیا

 : خیر پاسخ صورت در  

:میکند مطرح را زیر سوال  مجددا سامانه

 از قبل 1395 سال عملکرد براي شما پرونده معافیت کسر از قبل شده قطعی مالیات مشمول درآمد آیا

   ؟ است گردیده ابالغ 96/10/30 تاریخ

 با امانهس انتها در و داده پاسخ را سامانه سواالت تمامی کامل دقت با  محترم مهندسین ترتیب همین هب و

.میکند اعالم و مشخص را دارید قرار نآ در شما که  گروهی شما هاي پاسخ به توجه
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: پس از تعیین گروه فعالیت اقدام به دانلود نرم افزار و نصب آن بشرح ذیل می کنیم

14 ��ل �و� ��ند��ن ��و سازمان 



بعد از بازگشائی فایل زیپ دانلود شده اقدام به اجراي فایل اجرائی می نمائیم  
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  انتخاب اب و نموده مشخص را نصب مسیر و نصب مراحل تائید دکمه فشردن و فارسی گزینه انتخاب با

 روي بر 1398 حقیقی نامه اظهار گزینه تا داده انجام را نصب مراحل کار میز برروي شمایل ایجاد

: گردد نصب کامپیوتر دسکتاپ

١
٢

٣ ۴
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: آن پس از نصب نرم افزار و اجراي 
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  جدید درخواست / با انتخاب گزینه اظهار نامه 
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 چهچنان ذیل اسالید بشرح عملکرد سال فعالیت نوع اطالعات نمودن وارد با و
 مستقیم مالیاتهاي قانون اصالحیه 100 تبصره العمل دستور از استفاده متقاضی

 کنیم می انتخاب را بلی گزینه باشید
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ثبت در 45 وضعیت داشتن بر عالوه است الزم ، م.م.ق 100 ماده تبصره مزایاي از استفاده و 1397 مالی سال عملکرد مالیاتی اظهارنامه ارایه شرط که آنجا از  

 مشمولیت وضعیت و نقشه روي قانونی اقامتگاه محل ثبت همچنین و فعالیت درصد تعیین و خود شغلی فعالیت اطالعات ورود به اقدام ، کداقتصادي نام

  : پذیرد انجام سریعتر هرچه ذیل اقدامات الزامیست رو این از نمائید افزوده ارزش

آدرس به کداقتصادي ثبت سامانه به مراجعه     www.tax.gov.ir

کداقتصادي نام ثبت سامانه به ورود ،

عبور کلمه و کاربري نام به مربوط اطالعات درج و شده نام ثبت و نام ثبت پیش سامانه به ورود 

شوید می نظر مورد صفحه وارد نموده کلیک آنها از یک هر روي ، کنید می مالحظه صفحه چپ قسمت در پیام چند اول صفحه در که شده نام ثبت اطالعات  

کنید انتخاب را ))باشم نمی افزوده ارزش مشمول من(( گزینه افزوده ارزش مشمولیت وضعیت تعیین به مربوط درصفحه 

نمائید وارد را زیر اطالعات و نموده کلیک را کلید ، شما فعالیت  اطالعات بخش در

.فعالیت نوع : k)isic( کار و کسب هاي فعالیت و اجاره مستغالت

زیرمجموعه  k74 کار و کسب هاي فعالیت سایر 

مجموعه زیر k742 فنی هاي فعالیت سایر و مهندسی و معماري هاي فعالیت  

مجموعه زیر k7421آن به مربوط فنی مشاوره و مهندسی ، معماري هاي فعالیت

مجموعه زیر k7421058 ساختمان ساخت بر نظارت هاي فعالیت  

عمران ناظر مهندس : مثال( گردد درج مهندسی حرفه به اشتغال پروانه دقیق عنوان فعالیت شرح قسمت در(

در تأثیر میزان به دارند را ها حرفه سایر به اشتغال پروانه داراي مهندسی شغل بر  عالوه که مهندسینی از دسته آن . شود درج درصد 100 فعالیت درصد  

 )گردد درصد 100 معادل(دیگر مشاغل مختلف هاي فعالیت درصدهاي جمع که اي گونه به تعیین را درصد ، درآمد کسب

نمائید کلیک را ثبت گزینه پایان در
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۱۳۹۷د��ورا��مل ����ن ما�یات ���وع �م���د سال 
 200/98/505شماره 

98/03/08تاریخ     

: 100مشمولین تبصره ماده  –الف 

 که فوق قانون 95 ماده موضوع اجرایی نامه آئین 2 ماده موضوع سوم گروه مشاغل صاحبان کلیه-1

  م.م.قانون 82 ماده موضوع معافیت برابر سی حداکثر 1397 سال در ها آن خدمات و کاال فروش مجموع

  قرار کشور مالیاتی امور سازمان سامانه در که دستورالعمل این مشمول ، باشد )ریال 8.280.000.000 مبلغ(

.باشند می معاف مالیاتی اظهارنامه و قانون این موضوع مدارك و اسناد نگهداري از ، شده داده

. باشد می مالك ریال 5/000/000/000 تا مبلغ )گرامی مهندسین( خدماتی صرفا هاي فعالیت جهت

یا نشده م.م.ق 101 ماده موضوع مالیاتی معافیت از استفاده مشمول 96 سال در مودي که صورتی در 

 محاسبه میزان در بالعوض هاي کمک و غیرمترقبه خسارت و درمانی هاي هزینه چون عواملی

 مالیات ابتدا است نداشته فعالیت کامل بصورت 1396 سال طی در یا است بوده گذار تاثیر وي مالیات

. گیرد قرار رشد مبناي سپس و محاسبه مذکور موارد رعایت بدون 96 سال
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۱۳۹۷د��ورا��مل ����ن ما�یات ���وع �م���د سال 

: آن پرداخت و مقطوع مالیات تعیین نحوه –ب
 مقطوع صورت به زیر شرح به 1396 سال عملکرد قطعی مالیات مبناي بر مشاغل صاحبان مالیات-2

:گردد می تعیین

سال عملکرد به نسبت افزایش بدون ریال000.000.25 تا قطعی مالیات میزان با مودیان – 1-2

 به نسبت افزایش )درصد پنج( %5 با ریال 000.000.50 تا 001.000.25 از قطعی مالیات میزان با مودیان –2-2

.1396 سال عملکرد

 به نسبت افزایش )درصد نه( %9 با ریال 000.000.100 تا 001.000.50 از قطعی مالیات میزان با مودیان –3-2

.1396 سال عملکرد

 به نسبت افزایش )درصد پانزده( %15 با باالتر و  ریال 001.000.100  قطعی مالیات میزان با مودیان –4-2

.1396 سال عملکرد

 از 1397 سال در ها آن خدمات ارائه و کاال فروش مجموع که باشد می مودیانی به مربوط فوق بندهاي

.نباشد بیشتر 8.820.000.000 مبلغ
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 نمودن مشخص شده تعبیه 1397 سال مالیاتی اظهارنامه تکمیل اولیه هاي بخش در که مواردي از یکی

. باشد می نقشه روي مودي قانونی اقامتگاه محل

 با یبایست شود می خواسته مالیاتی مودیان ي همه از اجباراً و قرمز رنگ با آن عنوان که تکلیف این

. شود انجام فعالیت محل موقعیت ثبت و دادن نشان با و دقت نهایت
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با توجه به تغییرات سامانه ثبت نام الکترونیکی، قبل از ارسال اظهارنامه نسبت به ؛

 تلفن ، ثبت شماره

 تعیین محل اقامتگاه قانونی خود روي نقشه جغرافیایی و

 ثبت کلیه فعالیتها با استاندارد جدید

امکان پذیر نمی  1397در غیر اینصورت ارسال اظهارنامه عملکرد . در سامانه مذکور اقدام نمائید

.باشد
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 به غلمشا )ناخالص( درآمد تبدیل جهت است نسبتی ، مالیات مشمول درآمد تشخیص ضریب�

 یم تبدیل خالص سود به را درآمد عبارتی به ، معافیت کسر از قبل مالیات مشمول درآمد

 .نماید

 درآمد تشخیص ضرایب تغییرات و اصالحات ، مختلف خدماتی شغلی عناوین ضرایب فهرست

  مصوب( قبل سال به نسبت خدماتی مشاغل صاحبان 1396 سال عملکرد مالیات مشمول

  بعدي پست در )م.م.ق 154 ماده الف بند موضوع ، مالیاتی ضرایب تعیین کمیسیون

. میگردد تقدیم
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100 هتبصر العمل دستور مفاد از استفاده متقاضی آیا خیر گزینه تعیین از پس 
 اظهارنامه محیط وارد افزار نرم باشید می  مستقیم هاي مالیات قانون اصالحیه
 واهدخ بارگزاري اقتصادي کد نام ثبت سایت از خودکار بصورت اطالعات و گردیده
 امن ثبت سایت از اطالعات بارگزاري دکمه روي بر صحت از اطمینان جهت . گردید
. نمایید کلیک

باشد داشته مطابقت دارائی طرف از ابالغی اسناد آخرین با پرونده کالسه و مالیاتی واحد نمائید دقت .
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 به مربوط بانکی حسابهاي اطالعات و اصلی فعالیت محل مشخصات دوم صفحه در

 امن ثبت سامانه از فعالیت محل مشخصات . شود وارد بایست می شغلی فعالیت

 هب مربوط بانکی حسابهاي اطالعات صفحه پائین قسمت در و میگردد بارگزاري

  دشگر و شغلی فعالیت به مربوط بانکی حسابهاي اطالعات درج شغلی فعالیت

 زيواری وجوه به مربوط حساب شود می پیشنهاد .باشد می اختیاري ساالنه حساب

. شود ثبت تمایل صورت در کار ارجاع بابت

.یردگ قرار استعالم مورد رسیدگی ماموران توسط میتواند رسیدگی هنگام لیکن

  ، )ها واریز( بانک حساب گردش بستانکار ستون با ابرازي درآمد تطبیق در توجه

.گردد درج اظهارنامه در معاف درآمد بعنوان وجوه رسوب ناشی بانکی سپرده سود

  امیالز لذا باشد نمی "دار ستاره" اظهارنامه از قسمت این تکمیل است ذکر شایان

  .باشد نمی
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:: دوم صفحه 
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گردد می تکمیل ذیل شرح به سوم صفحه :

نمائید انتخاب را خیر گزینه اینصورت غیر در و بلی گزینه اي هزینه ، درآمدي فعالیت داشتن صورت در  1 ردیف در .

الزامیست مالک مشخصات تکمیل و 5 صفحه 2 شماره جدول به مراجعه اي اجاره ملک از استفاده صورت در 2 ردیف در .

مهندسی خدمات = 3 ردیف  

استان ساختمان مهندسی نظام سازمان : 4 ردیف ....

ساختمان مهندسی نظام سازمان = 5 ردیف

روندهپ )فعالیت سال اولین و اطالع بدون ، فعالیت عدم ، اجرا ، اعتراض ، قطعی ، تشخیص : قبل سال پرونده واقعی وضعیت به توجه با مراحل از یک( مرحله وضعیت : 6 ردیف  

. گردد انتخاب قبل سال مالیاتی

گردد اعالم قبل سال ابرازي درآمد مبلغ و انتخاب بلی گزینه باشد می قبل سال از بیشتر مالیات مشمول ابرازي درآمد که صورتی در : 7 ردیف .*

گردد انتخاب مناسب گزینه تسویه عدم یا و قبل سال مالیاتی بدهی تسویه صورت در : 8 ردیف .

خیر : 9 ردیف

پرداخت بالعوض صورت به آن نظایر و کمک یا بازسازي منظور به دولت طرف از شده تعیین هايحساب به که وجوهی )%100( درصد صد((م.م.ق172 ماده به توجه با  : 10 ردیف 

 مراکز ها،دانشگاه مدارس، تکمیل یا و احداث تجهیز، تعمیر، جهت حقوقی یا حقیقی از اعم اشخاص بالعوض نقدي غیر هايکمک یا و تخصیصی یا پرداختی  وجوه همچنین و می شود

 و فرهنگی مراکز و کتابخانه و احمر هالل جمعیت و )ره( خمینی امام امداد کمیته و بهزیستی مراکز و آسایشگاهها و تربیتی هاياردوگاه یا و درمانی و بهداشتی مراکز و عالی آموزش

 از ودمی ش تعیین دارایی و اقتصادي امور و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، آوري،فن و تحقیقات علوم، پرورش، و آموزش وزارتخانه هاي توسط که ضوابطی طبق )دولتی (هنري

.می باشد کسر قابل کرد خواهد انتخاب مودي که منبعی پرداخت سال عملکرد مالیات مشمول درآمد  شماره جدول باشد داشته وجود ماده این موضوع موارد بابت پرداختی چنانچه))

. گردد تکمیل باید 8 صفحه 4
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می الزامی 7 صفحه 2-3 جدول تکمیل اید بوده معاف هاي فعالیت داراي 97 سال در اگر : 11 ردیف  

 . باشد

با که( 9 صفحه 5 جدول موضوع مالیاتی بخشودگی و معافیت از فوق مالی سال در اگر : 12 ردیف 

  آن تکمیل اید نموده استفاده )گردد می مشاهده ردیف مقابل رنگ قرمز هاي گزینه انتخاب

. الزامیست

یا و تکفل تحت افراد یا و خود درمانی موارد بابت نظر مورد سال در اي هزینه چنانچه : 13 ردیف  

  سال در مسکن بانک وام پرداختی اقساط –  م.م.ق 137 ماده به توجه با عمر بیمه بابت پرداختی

 برنامه قانون 139 ماده الف بند موضوع 83 تا 1379 هاي سال( سوم ساله 5 برنامه به مربوط 1397

  در )م.م.ق 165 ماده( ... و زلزله و سیل قبیل از سوانح و حوادث بابت وارده خسارت – )توسعه سوم

. گردد درج بایستی قسمت این
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7 ردیف توضیح *

  مالیات مشمول ابرازي درآمد افزایش صورت در مستقیم مالیاتهاي قانون 131 ماده تبصره براساس

.گردد می اعمال تخفیف مالیاتی نرخ در )شغلی فعالیتهاي ناخالص درآمد(

 موضوع اشخاص مالیات مشمول ابرازي درآمد افزایش )%10( درصد ده هر ازاي به" :131 ماده تبصره

 نجپ تا حداکثر و درصد واحد یک ، آنها گذشته سال مالیات مشمول ابرازي درآمد به نسبت ماده این

 اتیمالی بدهی تسویه تخفیف این از برخورداري شرط .می شود کاسته مذکور هاي نرخ از درصد واحد

".تاس مالیاتی امور سازمان سوي از اعالم شده مهلت در مربوطه مالیاتی اظهارنامه تسلیم و قبل سال
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گردد می تکمیل ذیل شرح به چهارم صفحه :

تاریخ ، شهرسازي و راه = صدور مرجع ، اشتغال پروانه شماره = مجوز شماره 3 ردیف 
 یختار و بکار شروع تاریخ = برداري بهره شروع تاریخ ، اشتغال پروانه تاریخ = صدور
بکار اشتغال پروانه اعتبار پایان تاریخ = انقضا

ذکر )دادگستري رسمی کارشناس( اشتغال مجوزهاي سایر ، سایر قسمت در : 5 ردیف 
. گردد
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ستبای قسمت این در شغلی فعالیت به مربوط اموال و ها دارائی که آنجا از : دهم صفحه 
 جدول لذا باشد می نظر مد خاصی دارائی مهندسی مشاغل امور انجام جهت و گردد ذکر
 به الزامی م.م.ق 96 ماده اجرایی نامه آئین 3 تبصره استناد به و نداشته موضوعیت فوق

. نیست آن تکمیل
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یازدهم صفحه :

97 ماده تبصره به توجه با محترم مهندسین مالیات مشمول درآمد تعیین منظور به 

 جهت 1396 سال در م.م.ق 154 ماده موضوع مالیاتی الراس علی ضرائب م.م.ق اصالحی

  ماه خرداد پایان تاریخ تا 97 سال ضرائب دفترچه ابالغ عدم دلیل به 1397 سال عملکرد

 محترم مهندسین مشاغل اظهارنامه در درج جهت رو این از . باشد می اجرا قابل 1398

. بود خواهد عمل مالك م.م.ق 154 ماده موضوع 1396 سال ضرائب دفترچه 59 صفحه

درصد 20 : محاسبه و طراحی ضریب  

درصد 38 : نظارت ضریب  

درصد 32 : اجرا ضریب

درصد 55 : دادگستري رسمی کارشناسی ضریب  
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مابه ساالنه معافیت کسر و مالیات مشمول درآمد به رسیدن جهت اظهارنامه تکمیل منظور به 

 درآمد عنوان به تعرفه ضربدر متراژ مبلغ و هزینه عنوان به درصد 100 تا فوق ضرائب التفاوت

  اصلح رقم( مشمول درآمد مبلغ فوق رقم دو التفاوت مابه است بدیهی . گردد می ثبت ناخالص

  از حاصله مبالغ جمع 1 ردیف در منظور بدین . باشد می )باال در شده ذکر الراس علی ضرائب از

  ثبت و محاسبه فعالیت هر به مربوط )قبل سنوات روال طبق( شده کسر متراژ در تعرفه ضرب

  درصد 80 طراحی( 100 تا فوق ضرائب التفاوت مابه از حاصل مبالغ جمع 2 ردیف در و  گردد می

 )درصد 45 ها هزینه سایر و درصد45 رسمی کارشناسی ، درصد 68 اجرا ، درصد 62 نظارت ،

. نگردد ثبت عددي اي هزینه خریدهاي مبلغ قسمت در و گردد می درج و محاسبه
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دوازدهم صفحه :  

و یافته انتقال ب بخش 8 ردیف به باشد می مالیات مشمول درآمد همان که محاسبات نتیجه هزینه و درآمد مبالغ درج با 

  گردد می اعمال خودکار بصورت 1397 سال جهت م.م.ق 101 ماده معافیت

مبلغ 1397 سال بابت ساالنه مستقیم مالیات هاي قانون )101( و )57( مواد موضوع خدماتی مشاغل مالیاتی معافیت میزان 

.می شود تعیین ریال )216/000/000( میلیون شانزده و دویست

می باشد می 98 خرداد پایان تا آن مالیاتی اظهارنامه تسلیم فرصت که ، 1397 سال عملکرد جهت گرامی مهندسین یعنی 

  را الیاتم محاسبه نحوه و شوند مند بهره مقررات و ضوابط رعایت با مالیاتی معافیت از مشمول، درآمد مبلغ این تا توانند

 خواهد انجام اظهارنامه افزار نرم توسط 131 ماده محاسبات و معافیت سقف( .نمایند محاسبه م.م.ق 131 ماده براساس

). نمایند اقدام سقف از کمتر مبلغ تغییر به توانند می گرامی مهندسین تمایل صورت در و پذیرفت
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-131 ماده	انه ايجداگ نرخ داراي قانون این مقررات طبق که مواردي استثناي به حقیقی اشخاص درآمد بر مالیات نرخ 

:است زیر شرح به می باشد

1-15( درصد پانزده نرخ به ساالنه مالیات مشمول درآمد ریال )500،000،000( میلیون پانصد میزان تا%(

2-مالیات مشمول درآمد ریال )1،000،000،000( میلیارد یک میزان تا ریال )500،000،000( میلیون پانصد مازاد به نسبت  

)%20( درصد بیست نرخ به ساالنه

3-		25( درصد پنج و بیست نرخ به ساالنه مالیات مشمول درآمد ریال )1،000،000،000( میلیارد یک مازاد به نسبت%(

-تبصره		درآمد به نسبت ماده این موضوع اشخاص مالیات مشمول ابرازي درآمد افزایش )%10( درصد ده هر ازاي به 

-	می کاسته مذکور نرخهاي از درصد واحد پنج تا حداکثر و درصد واحد یک ، آنها گذشته سال مالیات مشمول ابرازي

 مهلت رد مربوطه مالیاتی اظهارنامه تسلیم و قبل سال مالیاتی بدهی تسویه تخفیف این از برخورداري شرط .شود

است مالیاتی امور سازمان سوي از شده اعالم
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سیزدهم صفحه : 

: گردد می درج گرامی مهندسین  از درخواستی مشخصات قسمت این در
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صحت تائید از پس و انجام اظهارنامه اطالعات چاپ ابتدا اول صفحه در اظهارنامه ارسال براي 

 کادر در شده مشخص طرق از یکی به اظهارنامه ارسال به اقدام )بعد اسالید زرد کادر( اطالعات

 بدون اطالعات ارسال به اقدام و ننموده دریافت را مربوطه توکن گرامی مهندسین اکثریت( مشکی

). بنمایند باید الکترونیکی امضاي

دک درج و اظهارنامه چاپی پرینت نسخه یک حتما و حتما گذشته هاي سال تجربه به توجه با 

  شود نگهداري شخصی بایگانی در )اسالید و عکس طریق از حتی( اظهارنامه ارسال رهگیري

1398 سال ماه خرداد پایان متعلقه مالیات پرداخت مهلت آخرین مالیات شمول صورت در ضمنا 

  قسط 4 طی میتوان حداکثر مالیاتی امور اداره به حضوري مراجعه با تقسیط صورت در و باشد می

.نمود پرداخت )مقطوع مالیات جهت(

کمیته مالیاتی شوراي مرکزي نظام مهندسی ساختمان 

مسعود شهرکی  
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