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 مالیات پزشکان چطوری محاسبه میشه؟!

 و درمانی و تشخیصی مرلکز سایر و ها بیلارسوان مالیات مشلول درآمد شناسایی نحوه دستوورللمل  

 ممالج پزشکان

 لص  لول:لرتباط مالیات با کسب و کارهای پزشکی

 قی بیلارسوانها و مرلکز تشخیصی و درمانی در قانون مالیاتهای مسوقیمجایگاه حقو

 بیمارستانها و مراکز درمانی درقالب دو شخصیت حقوقی و حقیقی اقدام به فعالیت می نمایند. -1

بند ب  4صاااحناب بیمارسااتانهایی که در قالب اشااخای حقیقی اقدام به فعالیت می نمایند ءنر یز  ردی   -2

ن نامه ایرایی مربوط به دفاتر ، اساناد و مدار  و روشها  نههدار  آنها ام  ا  ماشینی   ماانیزه   و  آئی 2ماده 

دستی ونمونه اظهارنامه مالیاتی ونیز نحوه ارائه آنها برا  رسیدگی وتشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 

و به بعد و همچنین ءنر  1159سال برا  مملارد  11/44/1154قانوب مالیاتها  مستقی  اصالحی مصوب  59

 کل و رو نامه دفتر نههدار  به مال  22/11/1134 مصوب مستقی  مالیاتها  قانوب 56 ماده ال  بند  6ردی  

مالفند نساانت به تساالی  اظهارنامه  قانوب مالیاتها  مسااتقی  144 ماده مویب به و بوده تجارت قانوب موضااوع

و  یاب مطابر نمونه هایی که توسط سا ماب امور مالیاتی کشور تعیین می  مالیاتی شاامل ترا نامه و حساب سود 

 شود در مومد مقرر اقدام نمایند.

 مالیاتها  قانوب 114 ماده ءنر نمایند می فعالیت به اقدام  بیمارسااتانهایی که در قالب اشااخای حقوقی  -1

 ومد مقرر می باشند.م در  یاب سود حساب و ترا نامه و اظهارنامه تسلی  به مال  مستقی 
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 کسب و کارهای پزشکی حسابدلری نحوه: لص  دوم

 نحوه شناسایی و ثبت درآمدها و محاسبه درآمد مشلول مالیات

 قانون بودجه لز نگاه

  8931 سال لسفندماه ۶۶ مصوب ۹۹۱۱ سال بودجه قانون ۶ تبصره ح بند-للف

 ها شرکت،خیریه ها و  مسلح نیروها  ممومی نهادها  به وابساته ،خصاوصای  درمانی ام  ا  دولتی، مراکز کلیه

 حساب صورت ویه دریافت مویب به که پزشااب پزشای العمل حر یا الزحمه حر ا  درصاد  ۰۱ مالفند دولتی

 به و کنند کسر مالیات الحساب ملی منواب به شود می پرداخت بیمار ءرفی ا  اًنقد یا و ها بیمه به ارساالی  ها 

 .دننک واریز کشور مالیاتی امور سا ماب حساب به صورتحساب منلغ وصول ا  بعد ماه پایاب به مربوط پزشک نام

 ال  بند ۲ یز  مطابر کارانه حقوق درآمد منواب به که ییپرداختها کلیه شااامل این بند الحساااب ملی مالیات 

 مستقی  ها مالیات قانوب ۰۱۱ ماده حا ،بود نحواهد شود می کسر آب مالیات و پرداخت قانوب این ۰۲ تنصاره 

 باشد می یار  بند این ایرا  در

 ۹۹۱۱ لسفند ۶۹ مصوبه ۹۹۱۱ سال بودجه قانون ۶ تبصره ک بند-ب

 و ها خیریه،مسلح نیروها ،دولتی غیر ممومی نهادها  به وابساته ،خصاوصای   و دولتی ا  ام  درمانی مراکز کلیه

 ویه دریافت مویب به که را پزشااب پزشای العمل حر یا الزحمه حر ا  درصد ۰۱ مالفند دولتی ها  شرکت

 مالیات الحساب ملی منواب به شود می پرداخت بیمار ءرف ا  نقداً یا و ها بیمه به ارساالی  ها  حسااب  صاورت 

 یمالیات امور سا ماب حساب به صاورتحساب  منلغ وصاول  ا  بعد ماه پایاب تا مربوط پزشاک  نام به و کنند کسار 

 طابرم کارانه و حقوق درآمد منواب به که ییپرداختها کلیه شامل بند این الحساب ملی مالیات،کنند واریز کشور

 .بود نخواهد شودمی کسر مالیات پرداخت تنصره این ال  بند
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درآمد حاصت  لز سرویسهای تشخیصی و درمانی در صورتی که بی  بیلارسوان و پزش  قرلر دلد   -1

 مشارکت تنظیم گردیده باشد

در موارد ارائه سرویسها  تشخیصی و درمانی که بین بیمارستاب و پزشک قرارداد مشارکت منعقد و بیمارستاب    

با تویه به قرارداد منعقده نسنت به شناسایی درآمد خود به نسنت تعیین شده در قرار داد اقدام و سه  پزشک را 

سه  درآمد خود بشرح قرارداد مشمول به حسااب پزشاک منرور یا پرداخت می کند، در این صاورت به نسنت    

 مالیات خواهد بود.

درآمد حاص  لز سرویسهای تشخیصی و درمانی بیلارسوان با کل  سایر پزشکان در قالب قرلر  -2  

 دلد خدمات پزشکی

 بقال در پزشااب سایر خدمات ا  استفاده با بیمارستاب توسط درمانی و تشاخیصای   سارویساها    ارائه مورد در  

حر الزحمه ا ، کل درآمد ارائه خدمات تشاخیصای و درمانی بعنواب درآمد بیمارستاب با رمایت مقررات    قرارداد

مشمول مالیات خواهد بود. در این صورت در موارد رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدار  ، هزینه خدمات ارائه شده 

 می باشد. توسط پزشااب مذکور با رمایت مقررات بعنواب هزینه قابل قنول مالیاتی

درآمد حاصت  لز سترویسهای تشخیصی و درمانی بیلارسوانها با کل  پزشکان مسوخدم قحقو     -3

 بگیرلن(

   مستخدم پزشااب خدمات ا  استفاده با بیمارستاب توساط  درمانی و تشاخیصای   سارویساها    ارائه موارد در   

بیمارساتاب با رمایت مقررات مشمول   درآمد بعنواب درمانی و تشاخیصای   خدمات ارائه درآمد کل ،  بهیر حقوق

 مالیات خواهد بود و هزینه حقوق نیز بعنواب هزینه قابل قنول مالیاتی بیمارستاب خواهد بود.

 کشور مالیاتی امور سا ماب ۰۹۱۲ ماه بهمن ۲۰ مورخ ۲۱۱.۱۲.۰۰۲ شماره بخشنامه

 آب هب درمانی آمو شی مراکز توسط پرداختی ویوه به مالیات تعلر و محاسنه چهونهی خصوی در که آنجایی ا 

که به صورت رسمی یا پیمانی در استخدام دانشهاه بوده  پزشای ملوم ها دانشهاه ملمی هیئت امضا  ا  دساته 

 به لذا گردیده مطرح ابهاماتی نمایند میدریافت  و حقوق و مزایا  خود را ا  محل دانشاهاه محل استخدام خود 

 :دارد می مقرر مالیاتی امور ادارات اداره توسط واحد رویه اتخاذ و هماهنهی منرور

 ملمی هیات امضااا  ا  دسااته آب مختل  مناوین تحت در درمانی آمو شاای مرکز توسااط پرداختی ویوه 

 ا  را خود مزایا  و حقوق و بوده دانشهاه استخدام در پیمانی یا رسامی  صاورت  به که پزشاای موم ها دانشاهاه 
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 مراکز در معمول صااورت در اسااتخدامی رابطه حفظ با چنانچه نمایند می دریافت خود اسااتفاده محل دانشااهاه

 صورت این در نمایند فعالیت بوده خود استخدام محل دانشهاه ا  مستقل مالی ادار  نرر ا  که درمانی آمو شای 

 پرداخت ا  فردا ا  بوده 6931تیر ماه  72 اصااالحیه مسااتقی  مالیاتها  قانوب ۲۸ ماده یک تنصااره مشاامول

 زی به حقوق به مربوط قانونی ها معافیت رمایت با را متعلقه مالیات پرداخت هر هنهام اند مال  کنندگاب

 حاو  فهرستی با ماه بعد پایاب تا حداکثر کسر و محاسنه درصد ۰۱ نرخ به مزبور قانوب ۲۸ ماده موضوع معافیت

 کنند. پرداخت محل مالیاتی امور اداره به آب میزاب و کنندگاب دریافت نشانی و نام

 احرا   ا پس درمانی آمو شی مراکز قنیل این مالیاتی حسابرسی فرآیند در ذیربط مالیاتی ماموراب اسات  بدیهی 

 امضا  شدب مامور بر داللتکه  مدار  و اسناد دریافت و پزشای ملوم دانشهاهها  ا  آنها مالی ادار  اساتقالل 

 لنهمطا و محاسنه به نسنت بایستمی نماید،حسب مورد مذکور مراکز در دانشهاهها  مذکور ملمی هیئت محترم

 نمایند اقدام 6931 تیر ۲۲ اصالحیه مستقی  اتها مالی قانوب ۲۸ ماده ۰ تنصره مقررات وفر مالیات

 سایر درآمد های بیلارسوانها و مرلکز تشخیصی و درمانی -4

سااایر بخشااها   و  داروخانه و آ مایشااهاه ، هتلینگ ، کترینگ درآمد شااامل بیمارسااتانها ها  درآمد سااایر    

 ا  بخشاای چنانچه و باشااند می مالیات مشاامول ها  درآمد یز  مقررات رمایت با نیز با رگانی و  خدماتی

 مقررات رمایت با و محاسنه قرارداد مفاد ءنر مذکور  درآمدها  ، پذیرد صورت ایاره قرارداد صورت به  خدمات

 .بود خواهد مالیات مشمول

 رسیدگی مالیاتی در کسب و کارهای پزشکینحوه :  لص  سوم

  نکات قاب  توجه در رسیدگی

 رسیدگی عللکرد:   

 است  شده شاناساایی   بیمارساتاب  دفاتر در  در  ماب رسایدگی به حسااب درآمدهایی که بطریر مشاارکت    -1

 فی قراردادها  ءنر ، پزشک و بیمارستاب درآمد تفایک ونحوه مشارکت قرارداد اخذ ضمن رسیدگی گروهها 

اد مشارکت ، کل درآمد حاصله بعنواب درآمد بیمارستاب قرارد ارائه مدم درصورت و آورند بعمل ال م اقدام بین ما

 تلقی خواهد شد.

گروهها  رسیدگی کننده مالیاتی ضمن بررسی قراردادها  مذکور و انطناق آب با منالغ ثنتی ، ا  رمایت مفاد -2

 قرارداد در ثنت و شناسایی درآمد و منالغ منرور شده به حساب پزشااب اءمیناب حاصل نمایند.
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شاناسایی درآمد حاصل ا  سرویسها  تشخیصی و درمانی بیمارستانها و سایر مراکز تشخیصی و درمانی   نحوه-1

بصاورت تعهد  بوده و در  ماب صدور صورتحساب می بایست نسنت به شناسایی کل درآمد حاصله اقدام نمایند  

مانع ا  شناسایی   مدم وصاول بخشای ا  خدمات ارائه شاده در  ماب صادور صاورتحساب بعلت پوشه بیمه ا      

 درآمد حاصله نخواهد بود .

در صااورتی که بخشاای ا  مسااتندات ارسااالی برا  شاارکتها  بیمه ا  به هر دلیل مورد پذیره واقع نشااده    

 باشد،درصورت شناسایی درآمد ،برگشت آب ا  نرر مالیاتی با ارائه مستندات مربوط قابل پذیره خواهد بود.

سااامانه ها  اءالماتی  ساات مالوه بر اسااتخراال اءالمات بیمارسااتاب ها ا بای می گروهها  رساایدگی کننده -4

قانوب مالیاتها  مسااتقی  نساانت به اسااتعالم ا  مراکز بیمه ا  اقدام نموده و ضاامن تطنیر  165موضااوع ماده 

اءالمیه ها  بدسات آمده با درآمدها  حاصاله، نسنت به بررسی میزاب سه  شرکت بیمه گذار و منالغ ناخالص   

 داختی و نحوه ثنت درآمدها  شناسایی شده آب در دفاترکه قنال ذکر گردیده است اءمیناب حاصل نمایند.پر

در  ماب رسایدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به صورت ملی الرا  ، در آمد مشمول مالیات بیمارستانها   -9

که در بندها  فوق ذکر گردیده است ا  منابع حاصل ا  خدمات درمانی و تشخیصی بر مننا  نحوه شناسایی آنها 

 پس ا  اممال ضرایب مناسب محاسنه میهردد.

 رسیدگی حقو  :  

هر دو گروه ا  اشاخای بیمارستانی  حقیقی و حقوقی   مال  به تسلی  فهرست مالیات حقوق پرداختی می   -1

 باشند.

کلیه پرداختها  صاورت گرفته به هر نحو به پزشاااب معالم مستخدم بیمارستاب مشمول مالیات حقوق می    -2

 باشد.

 صل چهارم:مالیات پزشااب قرارداد ا

 د: رسیدگی به درآمد پزشکان ممالج دلرلی مطب یا قرلردلد با بیلارسوانها و سایر مرلکز درمانی

سااتقی  اصااالحی مصااوب   م مالیاتها  قانوب 165 ماده 1 تنصااره موضااوع نامه آیین 1 ماده ایرا  در   

صاحناب مشاغل مال  به ثنت نام، می بایست برا  هر واحد شغلی یا برا  هر محل، یداگانه در  11/44/1154

 موضوع مشااغل  صااحناب  چنانچه مذکور  1 ماده یک تنصاره   نام نمایند و همچنین در ایرا نرام مالیاتی ثنت

صالح، بیه ا  یک محل فعالیت برا  هماب مجو  داشته  ذ مرایع ءرف ا  صادره مجو  اسا  بر نامهآیین این
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ا، هها فقط یک ثنت نام صورت خواهد گرفت و بنا بر امالم مود  یای ا  این محلباشاند، برا  تمامی این محل 

ها به منواب شاعنه منرور خواهد شد. در صورت مدم انتخاب  بعنواب محل اصالی فعالیت مشاخص و ساایر محل   

پزشااب معالم ضمن رمایت آیین نامه مربوط  اصالی فعالیت به تشخیص سا ماب خواهد بود. مود ، تعیین محل 

 ا  حاصاال ها  درآمد وکلیه  می بایساات درآمد مطب ها  خصااوصاای شاااب در داخل و خارال ا  بیمارسااتانها 

مالیات آنها را  مشاامول درآمد بایساات می  مالیاتی ماموراب و نموده ابرا  خود مالیاتی اظهارنامه در را قراردادها

و مالیات مربوءه را مطالنه محاسانه و به آدر  قانونی پزشاک معالم و یا آدر  بیمارستاب ءرف قرار داد ابال    

 دنماین

محلتد برزگتری وعلیر تا رجتب      لی  آقایااب تاا  مالیااتی  مقاررات  و قاوانین  این مقالاه برگرفتاه ا  کتااب   

 .گردید با ار روانه هشت  ویرایه و سیزده  چاپ 6933 سال در که است پور

 ک کنید.یبرا  آشنایی بیشتر با این کتاب رو  ماس کل
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