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 به نام خدا                                                    

 1398در خردادماه سال  1397راهنماي تکمیل نمودن اظهارنامه مالیاتی عمکرد سال 

 اعضاي محترم داراي پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی ساختمان 
 با سالم و احترام 

 100اده بصره متهمچنین استفاده از فرم و  رونیکی لکتباعنایت به لزوم تکمیل و ارایه اظهارنامه ا

ي  نکاتی به جار ته در سالفبه تغییرات صورت گر وبا عنایت1398حداکثر تا پایان خردادماه ق.م.م 

 شرح زیر به استحضار می رساند:

موجود می باشد راهنماي  ax.gov.irwww.tقبل از نصب نرم افزار مربوطه که در سایت به آدرس 

نصب را با دقت مطالعه و نسبت به دانلود و نصب نرم افزار اظهارنامه اشخاص حقیقی در بخش 

 اظهارنامه الکترونیکی اقدام فرمائید.

ه توجه :اشخاصی امکان ارسال اظهارنامه الکترونیکی را دارند که مراحل ثبت نام شمار

عات همچنین نسبت به ورود اطالرسیده باشد. "45"به امتیاز اقتصادي آنان تکمیل یافته و

قدام ا بت نام)ثرزمان ددرج شده محل فعالیت کدپستی فعالیت شغلی وثبت محل اقامتگاه قانونی(

 نموده باشند.

   براي اطالع از وضـعیت ثبـت نـام خـود مـی توانیـد بـه بخـش ثبـت نـام الکترونیکـی           

 ام اقدام نمایید.مراجعه ودر قسمت پیگیري وضعیت ثبت ن
 

http://www.tax.gov.ir/
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بخشنامھ  ۲۰۰/۹۸/٥۰٥  مورخ  ۹۸/۰۳/۸ (مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۷ 
 برخی ازصاحبان مشاغل دراجرای ماده ۱۰۰اصالحی قانون مالیاتھا)

 

 
 

                        
 

http://www.accpress.com/news/1398/03/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-200-98-505-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae-98-3-8-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%b7%d9%88%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b3/
http://www.accpress.com/news/1398/03/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-200-98-505-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae-98-3-8-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%b7%d9%88%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b3/
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 ل شود:اطالعات الزم به شرح زیر تکمیاظهار نامه/درخواست جدید پس از انتخاب گزینه 
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 در ردیف نوع فعالیت  گزینه سایر انتخاب شود

قد هندسین فامینکه ابراي ورود به سامانه نیاز به کد ملی و کد پستی و شماره پیگیري ثبت نام بوده و باتوجه به 

  انتخاب شود.» خیر«گزینه  شریک می باشند 
 ،ین در سال و میزان حجم فعالیت مهندس  ق.م.م 95با توجه به گروه بندي مشاغل در آیین نامه موضوع ماده 

 مشمول گروه سوم بوده و لذا گروه سوم انتخاب گردد.
ل یا اند برخی از مشاغسازمان امورمالیاتی کشور می تو"ق.م.م که مقرر می دارد  100* با توجه به مفاد تبصره ماده 

ه وضوع مادیت  مثر ده برابر معافگروه هایی از آنان را که میزان فروش کاال و خدمات ساالنه آنها حداک
ع ماده ووضمعافیت مبرابر 30به  1398سال بودجه کل کشور 8(مطابق بند ه تبصره )این قانون باشد 84(

ادل ریال مع8،280،000،000مبلغ عملکرد  تا سقف  1397. براي سال مالی  افزایش یافته است84
قانون و  وع اینز قبیل نگهداري اسنادومدارك موضاز انجام بخشی از تکالیف ا )میلیون تومان می باشد828

ماید.در صول نارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین وو
دت به م مواردي که مودي کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت

یم شده ی تسلاین تبصره مانع از رسیدگی به اظهار نامه هاي مالیات اشتغال محاسبه ووصول می شود.حکم
 ده است)شال درج (بخشنامه در باو با عنایت  به دستور العمل  تبصره مزبور  "در موعد مقرر نخواهد بود.

انتخاب  لی رابآندسته از مهندسینی که داراي شرایط استفاده از مفاد این تبصره باشند میتوانند پاسخ 
 ه و اقدام نمایند.نمود
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 : 100شرایط استفاده از تبصره ماده 
 1396سال مالی عملکرد قطعی شدن مالیات  •

یا 98ردادماه و پرداخت حداکثر تا پایان خ 1396نسبت به مالیات سال  نرخ هاي اعالم شده  معادل افزایش
طعی براي قبوده و برگ  اتلیمعاف از ما 96که سال   ینمهندسآندسته از (قسط مساوي ماهیانه .4تقسیط آن در 

آنها نیز  1397ات سال دارند می توانند از این تبصره استفاده نموده و مالینیز در شده و سایرشرایط را اآنها ص
  .صفر خواهد بود )

 میلیون تومان) باشد.828یال (8،280،000،000تا سقف مبلغ آنها 1397حداکثر مجموع درآمدسال  •
 پزداخت آن:نحوه تعیین مالیات مقطوع و •
 1396ریال بدون افزایش نسبت به عملکرد سال 25،000،000مودیان با میزان مالیات قطعی تا  •
سبت به ندرصد (پنج درصد) افزایش 5ریال با 50،000،000ریال تا 25،000،001مودیان با میزان مالیات قطعی از  •

 1396عملکرد سال 
سبت به ندرصد) افزایش  نهدرصد (9ریال با 100،000،000 ریال تا50،000،001مودیان با میزان مالیات قطعی از  •

 1396عملکرد سال 
ملکرد سال عدرصد (پانزده درصد) افزایش نسبت به 15ریال وباالتر با 100،000،001مودیان با میزان مالیات قطعی  •

1396 
•  

-  
 

اصالحیه 100ره لعمل تبصبه سوال مربوط به متقاضی استفاده از دستورا بلی پس از تکمیل گزینه هاي فوق و پاسخ
 .و انتخاب  گزینه تایید صفحه زیر نمایش داده می شود ق.م.م.
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 جوي تمامجست *  در صورتیکه مودي داراي پرونده هاي متعدد در اداره امور مالیاتی باشد  در بخش
 واحدهاي مالیاتی جستجو انجام داده و پرونده مربوط انتخاب گردد.

در ذیل صفحه  1396مالیات قطعی سال وانتخاب واحد مالیاتی مربوطه  مشخصات فردي  لذا ضمن بررسی مندرجات و 
س کلید تایید سپمحاسبه می گردد. 1396درصد افزایش نسبت به سال میزان با  1397و مالیات سال   درج می گردد

 انتخاب و فرم مربوطه جایگزین اظهار نامه ارسال خواهد شد.

 
را انتخاب و تایید می نماید  سپس وارد  خیرق.م.م نباشد گزینه  100تفاده از تبصره در صورتیکه مودي متقاضی اس
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 بخش تکمیل اظهار  نامه شده و به شرح زیر اقدام می گردد.

 
 

 
 است  کدي که در زمان پیش ثبت نام شماره اقتصادي از سامانه دریافت شده : کد رهگیري پیش ثبت نام

مدارك ابالغی از  واحد مالیاتی از روي آخرین اسناد و  0000000مالیاتی استان  اداره کل امور واحد مالیاتی :

 دارایی به مودي تعیین می گردد وشماره کالسه پرونده مؤدي درج شود.  اداره طرف
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 مشخصات شخص حقیقی از سامانه ثبت نام دریافت می گردد و لذا بررسی و نواقص آن تکمیل شود. 

(ISIC) تمان گروه فعالیت: ساخ 

(ISIC) یرات زیرگروه فعالیت: احداث ساختمان یا قسمتهایی از آن به انضمام تغییرات اضافات و تعم

 انتخاب شود 

 نوع شغل/فعالیت: مهندس ناظر و طراح عمران/تأسسات /برق/معماري و ...،

 یا به عبارتی همان عنوان مندرج در پروانه اشتغال درج گردد. 

 ریافت اطالعات از سامانه ثبت نام گزینه ها کامل خواهد شد.در صورت کلیک روي گزینه د

 

 
 

 
 

 اطالعات و مشخصات حساب بانکی متعلق به شغل مهندسی ، در فرم و جدول باال درج شود.
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انتخاب  یرخرا انتخاب و در غیر اینصورت  بلیداشته باشد پاسخ  1397چنانچه مهندس فعالیتی در سال  -1

 شود. 

خصی شت (محل سکونت) اجاره اي می باشد گزینه اجاري در غیر اینصورت گزینه چنانچه محل فعالی -2

الک  مد مشخصات یاظھارنامھ فعال شده و با "٥"اگر گزینه اجاري انتخاب شود صفحه انتخاب شود. 

 درج شود.
 انتخاب شود. » خدمات مهندسی«کدینگ اتحادیه  -3

 طه که عضو آن می باشیدقید گردد. استان مربو سازمان نظام مهندسی ساختماننام اتحادیه  -4

ود. ه اي بو داراي مغاز صنفینام مجمع صنفی: اگر شخصی عالوه برکار و شعل مهندسی عضو مجمع امور  -5

 نام مجمع مربوطه ذکر شود.در غیر اینصورت نام سازمان نظام مهندسی درج شود.

 د.آخرین وضعیت پرونده مالیاتی سال قبل مشخص و گزینه مروطه انتخاب شو -6

 خیرورت در غیر اینص بلینسبت به سال قبل افزایش داشته گزینه  97چنانچه در آمد ابرازي درسال  -7

 تکمیل شود. 7در صورت پاسخ بلی  جدول مقابل ردیف  انتخاب شود

 مشخص گردد. خیرو  بلیوضعیت تسویه بدهی مالیاتی سال قبل با  -8

 کشویی را انتخاب و در خیرده که گزینه در خصوص نصب و ر اه اندازي سامانه صندوق فروش سؤال ش -9

 روبروي آن گزینه سایر انتخاب شود.

فعال و 9تا6چنانچه گزینه بلی انتخاب شود صفحاتپاسخ مناسب داده شود. 13تا 10به سواالت ردیفهاي 

 نمایش داده میشود
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 ور پروانهاریخ صدشماره مجوز همان شماره پروانه اشتغال بکار مهندسی می باشد  ، تاریخ صدور همان ت» 3«ردیف 

تاریخ  می باشد. ه کاراشتغال ، مرجع صدور اداره کل راه و شهرسازي استان ، تاریخ شروع بهره برداري تاریخ شروع ب

ارشناسی ال بکار کاشتغ ر صورتی که عالوه بر شغل مهندسی پروانهانقضاء ،  تاریخ انقضاء پروانه اشتغال ذکر شود و د

 سایر، مشخصات پروانه درج گردد. » 5«رسمی دادگستري دارید در ردیف 
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        : چنانچه ملک مورد استفاده در فعالیت،(محل سکونت) اجاري می باشد مشخصات کامل  مالک5صفحه 
 .تکمیل گردد

 
 
 

 
 وپدر و مادر  هزینه درمانی براي خود یا افراد تحت تکفل خود اعم از فرزند، 1397ر سال چنانچه د» 1«ردیف 

ز درمانی مراک خواهر و برادر توسط مؤدي پرداخت شده باشد که مستند به اسناد و مدارك ممهور به مهر پزشک و

 باشد، مبلغ درج می گردد. 

بانکها دریافت  ) وام مسکن از1383تا  1379ین سالهاي نجساله سوم توسعه (بپچنانچه در طول برنامه » 2«ردیف 

    1397ی سال ادامه داشته و پرداخت شده باشد به میزان اقساط پرداخت 1397سال نموده اید که اقساط آن در 

می گردد. الزم رج ددر این ردیف 1397می توانید از معافیت استفاده نمائید بنابراین مبلغ پرداختی اقساط در سال 

ناس ه کارشبذکر است در زمان رسیدگی مستندات مربوطه بایستی از بانک  اعطا کننده تسهیالت دریافت و به 

 رسیدگی کننده تحویل شود. 

قبه دیگر غیرمتر چنانچه در مواردي بر اثر حوادث و سوانج از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزي و اتفاقات» 3«ردیف 

 رج نمود. ده را لت جبران نگردیده است، می توان مبلغ خسارت وارددو خسارتی وارد گردیده که از طریق بیمه یا

     یالر216.000,000مبلغ  1397توضیح اینکه با درج مبالغ فوق، عالوه براستفاده از معافیت ساالنه که در سال 

 .می باشد ،جمع مبالغ درج شده در باال از درآمد مشمول مالیات مودي کسر می گردد
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عمول طور م مهندسی مشمول مصادیق مندرج در جدول ذکر شده بود نسبت به تکمیل آن اقدام نماید. بهچنانچه 

 نیاز به تکمیل آن نمی باشد. 

د دارن آن دسته از اشخاصی که در مناطق آزاد تجاري مانند قشم ،کیش ،چابهار و....به فعالیت اشتغال

 جدول باال درج نمایند. "7"را در ردیف کلیه در آمدهاي حاصله و هزینه هاي مربوط به آنها 
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شمول مرآمد ددر این بخش چنانچه کمکهایی به حسابهاي دولتی صورت گرفته باشد درج می گردد و قابل کسر از 

 مالیات خواهد بود. 
 

 
 

 ام ارق ه درجازي بچنانچه فردي از مصادیق مندرج در جداول می باشد نسبت به تکمیل آن اقدام در غیر اینصورت نی

 نمی باشند. 
 
 
 
 

 
 

     ی مورد نیاز) : با توجه به اینکه در ارتباط با شغل مهندسی دارایی خاص10(مندرج در صفحه  6جدول شماره 
 نمی باشد لذا نیازي به تکمیل آن نیست.
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دول فوق جتکمیل  1397) : به منظور تعیین سود حاصل از فعالیت در سال 11(مندرج در صفحه  7جدول شماره 

 ی گردد:اسبه ممیزان درآمد و هزینه به شرح زیر محالزامی می باشد  و لذا با توجه به نوع فعالیت مهندسین 
نظارت و  احی ومنظور از درآمد حاصل از ارایه خدمات کلیه در آمدهاي شغلی می باشد مانند درآمد حاصل از طر

ق ،حوق درآمد هاي حقاري شخصی و....می باشد و اجرا ،دریافتی کارشناسی،درآمد حاصل از عملیات پیمانک
تی به ز پرداخاکه مالیات مقطوع آن توسط پرداخت کننده  و.....التدریس ، حق الجلسه ،حق پژوهش و حق تحقیق 

 شامل نمی شود.شما کسر گردیده  است  را 
 

 رت، میزاننظا وبخش طراحی  الف نظر به اینکه طبق روال حاکم بر سازمان از سنوات قبل به میزان کسر سهمیه در

ه وجه بکارکرد هر مهندس تعیین گردیده است لذا مطابق ارقام ثبت شده در سامانه خدمات مهندسی و بات

 درج می گردد: » 1«محاسبات زیر، درآمد حاصل از ارایه خدمات محاسبه و در ردیف 

 نحوه محاسبه درآمد حاصل از طراحی: 

 متراژ طراحی × ربوطه = تعرفه گروه م "A"درآمد طراحی 

 نحوه محاسبه درآمد حاصل از نظارت:

 متراژ نظارت× = تعرفه گروه مربوطه  "B"درآمد نظارت 

 نحوه محاسبه سایر درآمدها: 

"C"  میزان ناخالص دریافتی از بخش نظارت بر لوله کشی گاز خانگی 

"D"  میزان ناخالص دریافتی از محل کارشناس رسمی دادگستري 

"E" رگانهاي اات و لص دریافتی از محل قراردادهاي  کارشناسی و پیمانکاري با سایر اشخاص حقوقی و ادارناخا

 دولتی 

 : 1397نحوه محاسبه درآمد کل در سال 
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  A+B+C+D+E = T                  جمع فروش و درآمدها 

رند و را ندا به فعالیت خود نظر به اینکه مهندسین محترم مستندات مثبته و کافی جهت هزینه هاي مربوط –ب 

اس جداول براس ارایه اسناد و مدارك یکی از شرایط اصلی پذیرش هزینه ها می باشد لذا نحوه محاسبه هزینه ها

  %38ارت ، ضریب نظ %20(ضریب طراحی  دفترچه ضرایب 59(ردیف یک مندرج در صفحه ضرایب مالیاتی مربوطه 

 )به شرح زیر می باشد: علی الراس به طور )%55ادگستري ، ضریب کارشناس رسمی د%32ضریب اجرا ، 

 

         هزینه طراحی: -

   F % =80  × جمع درآمد طراحی 

 هزینه نظارت :  -

L  =%62  ×درآمد نظارت 

 : (مجري) هزینه اجرا -

N  =%68  ×درآمد اجرا 

 هزینه کارشناسی دادگستري  -

M  =%45  × درآمد کارشناسی رسمی 

 سایر هزینه ها -

G  =%45  ×سایر درآمدها  

 نحوه محاسبه هزینه کل:
F+L+N+M+G = H 
 . نجام می گیرداجدول درآمد و هزینه ها ثبت می گردد. سایر محاسبات توسط نرم افزار  2رقم هزینه کل در ردیف

 گزینه مربوط به بخشی از خریدهاي هزینه اي صفر درج گردد 
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 ق.م.م  101نجام می شود دقت شود معافیت ماده این بخش توسط سیستم به صورت اتوماتیک ا

ی باشد مریال می باشد وچنانچه شخصی داراي چند شغل  216,000,000مبلغ  1397) براي سال مالی 9(ردیف 
ا تا سقف رعافیت مو در صورت تمایل  می تواند میزان  صرفا از یک معافیت شغلی بیشتر نمی تواند استفاده نماید

 مجاز تغییر دهد. 
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 مشخصات تهیه کننده اظهارنامه که خود مودي می باشد تکمیل می گردد .
 

نظور بدین م ودشنترل در پایان یادآوري می نماید که قبل از ارسال اظهارنامه، چاپ از پیش نویس گرفته و دقیقاَ ک

درباالي  میلیارنامه تکدرج مشخصات اظهپس ازابتدا روي عالمت ضربدر در باالي صفحه اظهارنامه کلیک نموده و

زینه گت روي نسبت به انتخاب آن اقدام ، در این حالت گزینه هاي ذیل صفحه فعال میگردد. در اینصور صفحه 

پس از  ود. بو پیش نمایش در دسترس خواهد  PDFچاپ اظهارنامه کلیک نموده ، و اظهارنامه مربوطه به صورت 

ت بدون و صورد(ارسال اظهار نامه به گردد ال الکترونیکی اقداماطمینان از صحت ارقام ثبت شده نسبت به ارس

دستگاه  رونیکی  والکت امضاء الکترونیکی و با امضاء الکترونیکی مقدور میباشد. آن دسته از اشخاصی که داراي امضاء

از  پسومایند)ن نتخابااستفاده و مابقی گزینه بدون امضاءرا براي ارسال  توکن مربوطه می باشند از گزینه با امضاء

 د خود نگهقه نزحتماً بر روي چاپ اظهارنامه کلیک و اظهارنامه چاپی را جهت ساب ارسال ودریافت کد رهگیري ،

 دارید. 

 تحویل نسخه چاپی به اداره امور مالیاتی نیاز نمی باشد. 

ا قدام یا بی  اکترونیکدرصورتی که مالیات قابل پرداخت وجود داشته باشد می توان نسبت به پرداخت به صورت ال

اقدام  1398ماه ن حداکثر تا پایان خردادآتقسیط  و پرداخت  به مراجعه حضوري به حوزه مالیاتی  مربوطه نسبت

 نمود. 

 میوزي و شادکامی برایتان آرزومندسالمتی و بهر                                                                         

   1398ردادماه خ                                                                                                        
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