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 به نام خدا                                                    

 1397در خردادماه سال  1396راهنماي تكميل نمودن اظهارنامه مالياتي عمكرد سال 

 اعضاي محترم داراي پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسي ساختمان 

 با سالم و احترام 

به  وبا عنايت1397رونيكي حداكثر تا پايان خردادماه لكتباعنايت به لزوم تكميل و ارايه اظهارنامه ا

 تغييرات صورت گرقته در سالجاری  نكاتي به شرح زير به استحضار مي رساند:

موجود مي باشد راهنمای  www.tax.gov.irقبل از نصب نرم افزار مربوطه كه در سايت به آدرس 

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

 اظهارنامه الكترونيكي اقدام فرمائيد.

ه توجه :اشخاصي امكان ارسال اظهارنامه الكترونيكي را دارند که مراحل ثبت نام شمار

 رسيده باشد. "45"اقتصادي آنان تكميل یافته و به امتياز

   ثبعت نعام خعود معي توانيعد بعه بخعا ثبعت نعام الكترونيكعي          براي اطالع از وضعیيت  

 مراجیه ودر قسمت پيگيري وضیيت ثبت نام اقدام نمایيد. شماره اقتصادي

 

 

http://www.tax.gov.ir/
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 قانون مالیاتهای مستقیم100دستورالعمل تبصره ماده                          

 08/03/1397مورخ 4/97/200 به شماره  

-  

-  
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-  
 

 
 

 :اطالعات الزم به شرح زیر تكميل شوداظهار نامه/درخواست جدید پس از انتخاب گزینه 
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 در رديف نوع فعاليت  گزينه ساير انتخاب شود

قد ن فاهندسيمينكه ابرای ورود به سامانه نياز به كد ملي و كد پستي و شماره پيگيری ثبت نام بوده و باتوجه به 

  انتخاب شود.« خير»شريك مي باشند 

 ،ين در سال ق.م.م  و ميزان حجم فعاليت مهندس 95با توجه به گروه بندی مشاغل در آيين نامه موضوع ماده 

 مشمول گروه سوم بوده و لذا گروه سوم انتخاب گردد.

ل يا اند برخي از مشاغاتي كشور مي توسازمان امورمالي"ق.م.م كه مقرر مي دارد  100* با توجه به مفاد تبصره ماده 

ين (ا84اده )موضوع گروه هايي از آنان را كه ميزان فروش كاال و خدمات ساالنه آنها حداكثر ده برابر معافيت  م

لياتي ارنامه ماه اظهقانون باشد از انجام بخشي از تكاليف از قبيل نگهداری اسنادومدارک موضوع اين قانون و اراي

ز يك سال متر اليات موديان مذكور را به صورت مقطوع تعيين ووصول نمايد.در مواردی كه مودی كمعاف كند و ما

 هحكم اين تبصرمالي به فعاليت اشتغال داشته باشد ماليات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه ووصول مي شود.

ل  ستور العمديت  به و با عنا  "بود.مانع از رسيدگي به اظهار نامه های مالياتي تسليم شده در موعد مقرر نخواهد 

ه اين تبصر مفاد آندسته از مهندسيني كه دارای شرايط استفاده از )بخشنامه در باال درج شده است(تبصره مزبور

 باشند ميتوانند پاسخ بلي را انتخاب نموده و اقدام نمايند.

 : 100شرایط استفاده از تبصره ماده 
  1395ي سال مالعملكرد قطعي شدن ماليات 

 ا تقسيط آن ي97و پرداخت حداكثر تا پايان خردادماه  1395درصد نسبت به ماليات سال  5 معادل افزايش

طعي برای آنها قمعاف از ماليات بوده و برگ  95)آندسته از مهندسيني  كه سال قسط مساوی ماهيانه .4در 

آنها نيز  1396ال سده نموده و ماليات دارند مي توانند از اين تبصره استفانيز در شده و سايرشرايط را اص

  .صفر خواهد بود (

  ميليون تومان( باشد.240ریال )2،400،000،000آنها 1396حداکثر مجموع درآمدسال 
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-  
 

اصالحیه 100صره به سوال مربوط به متقاضی استفاده از دستورالعمل تب بلی پس از تکمیل گزینه های فوق و پاسخ

 .ید صفحه زیر نمایش داده می شودو انتخاب  گزینه تای ق.م.م.

 
 

 جوی تمامجست *  در صورتيكه مودی دارای پرونده های متعدد در اداره امور مالياتي باشد  در بخش

 واحدهای مالياتي جستجو انجام داده و پرونده مربوط انتخاب گردد.
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در ذیل صفحه  1395قطعی سال  مالیاتوانتخاب واحد مالیاتی مربوطه  لذا ضمن بررسی مندرجات و مشخصات فردی  

 محاسبه می گردد. 1395درصد افزایش نسبت به سال  5با  1396و مالیات سال   درج می گردد

 
ی نماید  سپس وارد را انتخاب و تایید م خیرق.م.م نباشد گزینه  100در صورتیکه مودی متقاضی استفاده از تبصره 

 ام می گردد.بخش تکمیل اظهار  نامه شده و به شرح زیر اقد

 



 (9) 

 

 
 است  كدی كه در زمان پيش ثبت نام شماره اقتصادی از سامانه دريافت شده : کد رهگيري پيا ثبت نام

مدارک ابالغي از  واحد مالياتي از روی آخرين اسناد و  0000000اداره كل امور مالياتي استان  واحد مالياتي :

 كالسه پرونده مؤدی درج شود. دارايي به مودی تعيين مي گردد وشماره  اداره طرف

 مشخصات شخص حقيقي از سامانه ثبت نام دریافت مي گردد و لذا بررسي و نواقص آن تكميل شود. 

(ISIC)  گروه فیاليت: ساختمان 

(ISIC) يرات زیرگروه فیاليت: احداث ساختمان یا قسمتهایي از آن به انضمام تغييرات اضافات و تیم

 انتخاب شود 

 يت: مهندس ناظر و طراح عمران/تأسسات /برق/میماري و ...،نوع شغل/فیال

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

 در صورت کليک روي گزینه دریافت اطالعات از سامانه ثبت نام گزینه ها کامل خواهد شد.
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 جدول باال درج شود. اطالعات و مشخصات حساب بانکی متعلق به شغل مهندسی ، در فرم و

 

 
انتخاب  يرخرا انتخاب و در غير اينصورت  بليداشته باشد پاسخ  1396چنانچه مهندس فعاليتي در سال  -1

 شود. 

خصي شچنانچه محل فعاليت )محل سكونت( اجاره ای مي باشد گزينه اجاری در غير اينصورت گزينه  -2

مالک   ارنامه فعال شده و باید مشخصاتاظه "5"اگر گزينه اجاری انتخاب شود صفحه انتخاب شود. 

 درج شود.
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 انتخاب شود. « خدمات مهندسي»كدينگ اتحاديه  -3

 استان مربوطه كه عضو آن مي باشيدقيد گردد.  سازمان نظام مهندسي ساختماننام اتحاديه  -4

. وده ای بو دارای مغاز صنفينام مجمع صنفي: اگر شخصي عالوه بركار و شعل مهندسي عضو مجمع امور  -5

 نام مجمع مربوطه ذكر شود.در غير اينصورت نام سازمان نظام مهندسي درج شود.

 آخرين وضعيت پرونده مالياتي سال قبل مشخص و گزينه مروطه انتخاب شود. -6

 خيرورت در غير اينص بلينسبت به سال قبل افزايش داشته گزينه  96چنانچه در آمد ابرازی درسال  -7

 تكميل شود. 7جدول مقابل رديف در صورت پاسخ بلي   انتخاب شود

 مشخص گردد. خيرو  بليوضعيت تسويه بدهي مالياتي سال قبل با  -8

 كشويي را انتخاب و در خيردر خصوص نصب و ر اه اندازی سامانه صندوق فروش سؤال شده كه گزينه  -9

 روبروی آن گزينه ساير انتخاب شود.

فعال و 9تا6چه گزينه بلي انتخاب شود صفحاتچنانپاسخ مناسب داده شود. 13تا 10به سواالت رديفهای 

 نمايش داده ميشود

 

 

 
 

 ور پروانهاريخ صدشماره مجوز همان شماره پروانه اشتغال بكار مهندسي مي باشد  ، تاريخ صدور همان ت« 3»رديف 

تاريخ  ي باشد.م ه كاراشتغال ، مرجع صدور اداره كل راه و شهرسازی استان ، تاريخ شروع بهره برداری تاريخ شروع ب

ارشناسي ال بكار كاشتغ انقضاء ،  تاريخ انقضاء پروانه اشتغال ذكر شود و در صورتي كه عالوه بر شغل مهندسي پروانه

 ساير، مشخصات پروانه درج گردد. « 5»رسمي دادگستری داريد در رديف 
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        : چنانچه ملك مورد استفاده در فعاليت،)محل سكونت( اجاری مي باشد مشخصات كامل  مالك5صفحه 

 .تكميل گردد
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 وپدر و مادر  هزينه درماني برای خود يا افراد تحت تكفل خود اعم از فرزند، 1396چنانچه در سال « 1»رديف 

ستان بيمار باشد كه مستند به اسناد و مدارک ممهور به مهر پزشك وخواهر و برادر توسط مؤدی پرداخت شده 

 باشد، مبلغ درج مي گردد. 

بانكها دريافت  ( وام مسكن از1383تا  1379چنانچه در طول برنامه بنجساله سوم توسعه )بين سالهای « 2»رديف 

    1396ي سال ان اقساط پرداختادامه داشته و پرداخت شده باشد به ميز 1396سال نموده ايد كه اقساط آن در 

مي گردد. الزم درج  در اين رديف1396مي توانيد از معافيت استفاده نمائيد بنابراين مبلغ پرداختي اقساط در سال 

شناس ه كارببه ذكر است در زمان رسيدگي مستندات مربوطه بايستي از بانك  اعطا كننده تسهيالت دريافت و 

 رسيدگي كننده تحويل شود. 

قبه ديگر غيرمتر چنانچه در مواردی بر اثر حوادث و سوانج از قبيل سيل، زلزله، آتش سوزی و اتفاقات« 3»يف رد

 . درج نمود ده راخسارتي وارد گرديده كه از طريق بيمه يا دو.لت جبران نگرديده است، مي توان مبلغ خسارت وار

     ريال180.000.000مبلغ  1396ساالنه كه در سال  توضيح اينكه با درج مبالغ فوق، عالوه براستفاده از معافيت

 .مي باشد ،جمع مبالغ درج شده در باال از درآمد مشمول ماليات مودی كسر مي گردد
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عمول مطور  چنانچه مهندسي مشمول مصاديق مندرج در جدول ذكر شده بود نسبت به تكميل آن اقدام نمايد. به

 نياز به تكميل آن نمي باشد. 

د دارن دسته از اشخاصي که در مناطق آزاد تجاري مانند قشم ،کيا ،چابهار و....به فیاليت اشتغال آن

 جدول باال درج نمایند. "7"کليه در آمدهاي حاصله و هزینه هاي مربوط به آنها را در ردیف 
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شمول مرآمد كسر از ددر اين بخش چنانچه كمكهايي به حسابهای دولتي صورت گرفته باشد درج مي گردد و قابل 

 ماليات خواهد بود. 

 

 
 

 ام ه درج ارقازی بچنانچه فردی از مصاديق مندرج در جداول مي باشد نسبت به تكميل آن اقدام در غير اينصورت ني

 نمي باشند. 

 

 

 

 

 
 

     نيازي مورد ( : با توجه به اينكه در ارتباط با شغل مهندسي دارايي خاص10)مندرج در صفحه  6جدول شماره 

 نمي باشد لذا نيازی به تكميل آن نيست.
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دول فوق جتكميل  1396( : به منظور تعيين سود حاصل از فعاليت در سال 11)مندرج در صفحه  7جدول شماره 

 ي گردد:اسبه مميزان درآمد و هزينه به شرح زير محالزامي مي باشد  و لذا با توجه به نوع فعاليت مهندسين 

نظارت و  احي ومد حاصل از ارايه خدمات كليه در آمدهای شغلي مي باشد مانند درآمد حاصل از طرمنظور از درآ

ق ،حوق درآمد های حقاجرا ،دريافتي كارشناسي،درآمد حاصل از عمليات پيمانكاری شخصي و....مي باشد و 

 التدريس ، حق الجلسه ،حق پژوهش و حق تحقيق  را شامل نمي شود.

 

ن ارت، ميزاو نظ طبق روال حاكم بر سازمان از سنوات قبل به ميزان كسر سهميه در بخش طراحي الف نظر به اينكه

ه وجه بكاركرد هر مهندس تعيين گرديده است لذا مطابق ارقام ثبت شده در سامانه خدمات مهندسي و بات

 درج مي گردد: « 1»محاسبات زير، درآمد حاصل از ارايه خدمات محاسبه و در رديف 

 محاسبه درآمد حاصل از طراحي: نحوه 

 متراژ طراحي × = تعرفه گروه مربوطه  "A"درآمد طراحي 

 نحوه محاسبه درآمد حاصل از نظارت:

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

 نحوه محاسبه ساير درآمدها: 

"C"  ميزان ناخالص دريافتي از بخش نظارت بر لوله كشي گاز خانگي 

"D"  ميزان ناخالص دريافتي از محل كارشناس رسمي دادگستری 

"E" رگانهای اات و ناخالص دريافتي از محل قراردادهای  كارشناسي و پيمانكاری با ساير اشخاص حقوقي و ادار

 دولتي 

 : 1396نحوه محاسبه درآمد كل در سال 

  A+B+C+D+E = T                  جمع فروش و درآمدها 
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رند و را ندا ينكه مهندسين محترم مستندات مثبته و كافي جهت هزينه های مربوط به فعاليت خودنظر به ا –ب 

اس جداول براس ارايه اسناد و مدارک يكي از شرايط اصلي پذيرش هزينه ها مي باشد لذا نحوه محاسبه هزينه ها

 مي باشد:  به شرح زيرلراس علي ابه طور دفترچه ضرايب 59)رديف يك مندرج در صفحه ضرايب مالياتي مربوطه 

 

         هزينه طراحي: -

   F % =80  × جمع درآمد طراحي 

 هزينه نظارت :  -

L  =%58  ×درآمد نظارت 

 : )مجری( هزينه اجرا -

N  =%68  ×درآمد اجرا 

 هزينه كارشناسي دادگستری  -

M  =%45  × درآمد كارشناسي رسمي 

 ساير هزينه ها -

G  =%45  ×ساير درآمدها  

 محاسبه هزينه كل:نحوه 

F+L+N+M+G = H 
 . نجام مي گيرداجدول درآمد و هزينه ها ثبت مي گردد. ساير محاسبات توسط نرم افزار  2رقم هزينه كل در رديف

 گزينه مربوط به بخشي از خريدهای هزينه ای صفر درج گردد 
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 ق.م.م  101ت ماده اين بخش توسط سيستم به صورت اتوماتيك انجام مي شود دقت شود معافي

ي باشد مريال مي باشد وچنانچه شخصي دارای چند شغل  180.000.000مبلغ  1396( برای سال مالي 9)رديف 

ف را تا سق عافيتصرفا از يك معافيت شغلي بيشتر نمي تواند استفاده نمايدو در صورت تمايل  مي تواند ميزان م

 مجاز تغيير دهد. 
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 اظهارنامه كه خود مودی مي باشد تكميل مي گردد . مشخصات تهيه كننده

 

نظور بدين م ودشنترل در پايان يادآوری مي نمايد كه قبل از ارسال اظهارنامه، چاپ از پيش نويس گرفته و دقيقاَ ك

درباالی  كميليدرج مشخصات اظهارنامه تپس ازابتدا روی عالمت ضربدر در باالی صفحه اظهارنامه كليك نموده و

زينه گت روی نسبت به انتخاب آن اقدام ، در اين حالت گزينه های ذيل صفحه فعال ميگردد. در اينصور  صفحه

پس از  ود. و پيش نمايش در دسترس خواهد بPDFچاپ اظهارنامه كليك نموده ، و اظهارنامه مربوطه به صورت 

ت بدون و صوردسال اظهار نامه به )ارگردد اطمينان از صحت ارقام ثبت شده نسبت به ارسال الكترونيكي اقدام

دستگاه  رونيكي  والكت امضاء الكترونيكي و با امضاء الكترونيكي مقدور ميباشد. آن دسته از اشخاصي كه دارای امضاء

از  پسومايند(ننتخاب ااستفاده و مابقي گزينه بدون امضاءرا برای ارسال  توكن مربوطه مي باشند از گزينه با امضاء

 د خود نگهقه نزحتماً بر روی چاپ اظهارنامه كليك و اظهارنامه چاپي را جهت ساب ت كد رهگيری ،ارسال ودرياف

 داريد. 

 تحويل نسخه چاپي به اداره امور مالياتي نياز نمي باشد. 

ا قدام يا بكي  ادرصورتي كه ماليات قابل پرداخت وجود داشته باشد مي توان نسبت به پرداخت به صورت الكتروني

اقدام  1397ماه ن حداكثر تا پايان خردادآتقسيط  و پرداخت  به ه حضوری به حوزه مالياتي  مربوطه نسبتمراجع

 نمود. 

 سالمتي و بهروزی و شادكامي برايتان آرزومندم

       1397خردادماه        

 محمدكاظم دري                           

 نظام مهندسي ان سازمومالیاتي مشاور مالي                                                               

 ختمان استان یزدسا                                                                                    


