
 

 

 200/98/504دستورالعمل: 
 

 کل کشور 1398بودجه سال قانون  6 تبصره نحوه اجراي مقررات بند (ك)

 200/98/504شماره: 

  1398/02/31تاریخ: 

  دستورالعمل

  م  1398نون بودجه سال قا  98  504   

  مخاطبان/ ذینفعان
  امور مالیاتی شهر و  استان تهران 

  ادارات کل امور مالیاتی

  کل کشور 1398قانون بودجه سال  6نحوه اجراي مقررات بند (ك) تبصره   موضوع

شماره  سال  1398/01/26مورخ  200/98/6پیرو بخشنامه  سال احکام مالیاتی قانون بودجه  شور،  1398مبنی بر ار کل ک

  کل کشور مقرر می دارد: 1398سال ) قانون بودجه 6به مظور اتخاذ رویه واحد در اجراي مقررات بند (ك) تبصره (

کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهاي عمومی غیر دولتی، نیروهاي مسلح، خیریه ها و شرکت -1

  ) قانون مذکور خواهند بود.6هاي دولتی ملکف به اجراي مقررات بند (ك) تبصره (

سایر شاغلین به حرفه هاي پزشکی مقررات بند مذکور صرفا ناظر بر حق الزحمه یا ح-2 ق العمل پزشکی پزشکان بوده و 

  از جمله دکترهاي دارو ساز و دکتراي علوم آزمایشگاهی، مشمول حکم این بند نخواهند بود.

صل مالیات بر درآمد حقوق می -3 شمول مقررات ف ستخدامی بوده و م شکانی که با مراکز درمانی داراي رابطه ا درآمد پز

  ول مقررات این دستورالعمل خارج است.باشند، از شم

صل مالیات  شک مشمول مقررات ف ستخدامی پزشک با مراکز درمانی، کلیه دریافت هاي پز صورت وجود رابطه ا تذکر: در 

صل مالیات بر درآمد حقوق به درآمدهاي مذکور  شی از درآمدها و عدم اعمال مقررات ف بر درآمد حقوق بوده و تفکیک بخ

  موضوعیت ندارد.

صد (-4 سالی %10مراکز درمانی مکلفند ده در ساب ار صورتح ) از حق الزحمه یا حق العملی را که به موجب دریافت وجه 

به بیمه ها و یا دریافت نقدي از طرف بیمار، به پزشـــکان مشـــمول این دســـتورالعمل پرداخت می نمایند به عنوان علی 

ــول مبلغ  ــر و تا پایان ماه بعد از وص ــاب مالیات کس ــاب ، طی قبض دریافتی از اداره امور مالیاتی مربوط الحس ــورتحس ص

  (رسیدگی کننده به مالیات عملکرد مراکز درمانی) به نام پزشک به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.



 

 

الزحمه یا حق العمل مالك اعمال این مقررات پرداخت وجه به پزشکان می باشد. بنابر این درصورت پرداخت وجه حق -5

ستورالعمل  شمول مقررات این د ساب، فارغ از دریافت مبالغ آن از بیمه ها، پرداختی مذکور م صورت علی الح شکان به  پز

  خواهد بود.

 1398مقررات این دستورالعمل صرفا شامل حق الزحمه یا حق العمل هایی است که ارائه خدمات و درآمد آن در سال -6

  ل مذکور نیز پرداخت می شود.تحقق یافته و در سا

  پزشکان قابل کسر خواهد بود. 1398کسور مذکور به عنوان علی الحساب از مالیات عملکرد سال -7

   
  محمد قاسم پناهی

  سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

   
  تاریخ اجرا:

   1398تا پایان سال  1398/01/01از 
  مدت اجرا:

   یک سال
  مرجع ناظر:

  دادستانی انتظامی مالیاتی
  نحوه ابالغ: 

  فیزیکی/سیستمی
   
 


