
  تعالي بسمه
 به مطالبي 1398 سال عملكرد اظهارنامه ارائه ارتباط با در آزمايشگاهي علوم محترم پزشكان سواالت با عنايت به

  گردد. مي ارائه محترم هاي آزمايشگاه حضور زير شرح
   :1398 عملكرد اظهارنامه ارائه زمان
 و گرديده اضافه فوق مدت به ماه دو 1399 الس در كه باشد مي ماه خرداد 31 قانون طبق اظهارنامه ارائه زمان
ماه  مرداد 31 (اشخاص حقيقي) اند ننموده ثبت شركت كه آزمايشگاه پزشكان براي اظهارنامه ارائه مهلت زمان

  .است 1399
 جزء روز آن فرداي شود ختم تعطيل روز يك به اظهارنامه تسليم زمان چنانچه ماليات قانون 177 ماده مطابق

 بسيار احتمال به است جمعه روز 1399 ماه مرداد 31 كه اين به توجه با بود. خواهد اظهارنامه ارائه يمتسل روزهاي
  .شد خواهد تمديد شهريورماه يكم روز آخر تا زمان اين مجددا زياد

  :مالياتي اظهارنامه تنظيم نحوه
 تكميل را مالياتي اظهارنامه و اند نگرفته قرار 100 ماده توافق مشمول آزمايشگاهي علوم محترم پزشكان عمده
 جاري در سالاست اين رويه  نموده استفاده توافق فرم از ،قبل سنوات در پزشكي در صورتي كه ولي كنندمي
 توافق اعالمبه محض  .است نشده اعالم 100 ماده توافق مفاد هنوز ماه تير 15 تاريخ تا مي گردد. توصيه نيز

  .شد خواهد رساني اطالع طريق همين ازمجددا 
 قابل ذيل موارد نموده اند ارائه اظهارنامه گذشته سنوات در كه هايي آزمايشگاه خصوص در

  است: ذكر
 را اظهارنامه تنظيم وظيفه كه كننده ادا معناي در(مودي  عنوان به آزمايشگاه موسس مستحضريد كه همان گونه

  .گردد مي تلقي كارمند يك عنوان به فني مسئول و شده شناخته) دارد عهده بر
          است كه  شده بارگذاري مالياتي امور سازمان سايت در تيرماه اوايل از حقيقي اشخاص اظهارنامه فرمت
  .نماييد ادا را خود تكاليف آن تسليم و تنظيم، دانلود با توانيد مي
 كه نماييد حاصل ميناناط نام ثبت پيش كامل بودن و صحت از خود امتياز بررسي با اظهارنامه، دانلود از پس

 اشخاصي است بديهي آيد. فراهمبرايتان  اظهار نامه الكترونيكي ارسال امكان باشيد تا كرده دريافت را 45نمره 
     و ندارند الكترونيكي صورت به را خود مالياتي هارنامهظا امكان تسليم نيستند امتياز اين دريافت مشمول كه
  ارسال نمايند. پست طريق اين مهم را از بايستي مي

  



  :آزمايشگاه علوم مالياتي اظهارنامه تنظيم ارتباط با در نكاتي
 عمدتاً كه اشخاص طريق از ارسال شده هاي درآمد مجموع فصلي معامالت صورت منوي طريق از 

 ثبت اظهارنامه در خود درآمد عنوان بهآن ها  صحت و بررسي از بايد پس را باشند مي ها بيمه شامل
  .نماييد

 باشد فوق مبلغ از بيش شما آزمايشگاه درآمد شايد .است درآمد مبلغ حداقل عنوان به توصيه اين.  
 بود. خواهد درآمد كتمان جريمه مشمول باشد كمتر فوق مبلغ از كه درآمد مبلغ ثبت  
 غمبل اين .كنيد پرداخت خواهيد مي ماليات عنوان به مبلغي چه كه كرده بررسي بايد درآمد ثبت از بعد 

     تاكيد مجددا بفرماييد دقت ولي باشد شما قبل سال اظهار از بيشتر كمي يا كمتر ،مساوي تواند مي
  .گردد پرداخت بايد اظهارنامه با همراه اظهاري مبلغ بفرماييد دقت كنم مي
 نماييد. منعكس و شناساييرا  هزينه نياز مورد مقدار به بايستي مي سود مبلغ تعيين از پس  
 را خود خريدهاي مجموعه ،شما براي شده ارسال فصلي معامالت صورتاطالعات  طريق از ابتدا 

  نماييد. ثبت هزينه عنوان به خود اظهارنامه در را آن حتما و استخراج
 انعكاس با كنيد ارائه زيان خواهيد نمي و شود مي زيان به تبديل شما عملكرد خريدها ثبت با چنانچه 

  دهيد. افزايش را سود و كاهش را خود زيان توانيد مي دوره پايان موجودي به ها خريد از مبلغي
 استهالك ،خريد هاي هزينه ،دستمزد و حقوقشامل  بفرماييد ارائه توانيد مي شما كه يهايهزينه عمده 

 شخص درمان هاي هزينه ،خانواده و خود عمر بيمه حق ،پرسنل بيمه ،برق و آب ،ساختمان و تجهيزات
  ... مي باشد. و احتمال صورت رد خانواده و خود

 باشد. مي تكليفي ماليات مشمول حقوق هزينه كه باشيد داشته توجه فقط  
 هاي پرسش مابقي .باشد گرفته قرار آزمايشگاهي محترم پزشكان استفاده مورد مزبور هاي راهنمايي اميدوارم

 اشتراك به بنده با )http://iacld.com/Consults( انجمن سايتتاالر گفتگوي  طريق از توانيدمي را خود
  .بگذاريد

  ضرغامي مهدي سيد
   آزمايشگاهي علوم دكتراي انجمن مالياتي مشاور
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