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 هدف .1
ودجه قانون ب (6) تبصره (ک)بند موضوع ) پزشکان مالیات تکلیفیپرداخت  پرتالاستفاده از  سهولتاین راهنما به منظور 

شمول م پزشکانه شده است و شامل مراحل استفاده از این سامانه در تسلیم اطالعات مربوط ب تدوین( 1399و  1398سال 

 می باشد. قانوناین 

 ماید.نرا طی در سازمان امور مالیاتی کشور به منظور ورود به پرتال مذکور نیاز است مودی مراحل ثبت نام 

(http://tax.gov.ir(  

 .شود رتال میس از ثبت نام در اختیار وی قرار می گیرد وارد پپمودی با وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور که 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باشد:قابل مشاهده می منوهایدر سمت راست صفحه موارد 

 صفحه اصلی 

 اطالعات  جستجو و ثبت 

 ای پزشکپرداخت ه 

 بارگذاری فایل پرداخت 

  و پرداخت قبوضمشاهده 

 شامل گزارشات 

o صدور گزارش 

o مشاهده گزارشات صادر شده 

http://tax.gov.ir/
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 ثبت اطالعات پزشک جدید در سامانه .2

 جستجو و ثبت اطالعات .2.1
عنات امکنان جسنتجوی اطالو همچننین  می تواند اطالعات پزشکان مشمول اینن قنانون را ثبنت نمایندمودی در این بخش 

 .وجنود دارد ثبت شده مطابق تصویر ذیل و با ورود بخشی از اطالعات هر یک از فیلدهای اطالعاتی در بخش جستجوپزشکان 

 .با فعال نمودن گزینه نمایش فیلترها، قابلیت فیلتر نمودن تمامی فیلدهای اطالعاتی این صفحه وجود دارد

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا  کهاید مناستعالم می  ثبت نام هر یک از پزشکان، استعالمد نیاز جهت فیلدهای اطالعاتی موربا وارد کردن ابتدا مؤدی در 

جود طالعات مو، اداشته است یا خیر، در صورت وجود ثبت نامثبت نام یکپارچه مالیاتی در سامانه  پیش از این پزشک

 می شود. نمایش دادهجهت تکمیل  مربوطهو صفحه  اری می شودبارگذ

که  ز پزشکانیای مربوطه به عنوان یک پزشکو  نمودهکلیک  "ثبت و ادامه"روی  بر اجباری مؤدی پس از تکمیل اطالعات

  می شود. را برای وی پرداخت نماید اضافه "1399و 1398 قانون بودجه سال  6بند ک تبصره "مودی باید مالیات 

، پیغام بودن صورت نامعتبرکد ملی وارد شده توسط سامانه و منطبق بر الگوریتم کد ملی کنترل شده و در: توضيح 

 و ادامه فرآیند امکان پذیر نخواهد بود. می شودنمایش داده  "کد ملی وارد شده اشتباه است"

 گردد.، ذخیره اطالعات لغو می"انصراف"آیکن روی بر با کلیک 

یتی و عات هوطالبر اساس ا باشد، الکترونیک مالیاتی ثبت نام ننموده عملیاتپزشک تاکنون در سامانه در صورتی که 

 اطالعات دریافتی از مودی، پزشک در سامانه های سازمان امور مالیاتی ثبت نام می شود.
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 پرداخت پزشکثبت اطالعات  .3
 شده است: فراهم مرحله بعد ثبت پرداخت های مربوط به پزشکان می باشد که این امر به دو روش به شرح ذیل در سامانه

 ک ازیبرای هر  جدید و ثبت اطالعات با کلیک بر آیکن افزودن پرداخت ورود به صفحه پرداخت های پزشک -1

 پزشکان مورد نظر

 ه صفحه بارگذاری فایل پرداخت و ثبت اطالعات پرداخت از طریق بارگذاری فایل بورود  -2

 به تفصیل شرح داده شده است.در ادامه این مستند هر یک از دو روش باال 

 پرداخت های پزشک  .3.1
ارد، دن اینکه قابلیت افزودن پرداخت جدید برای هر ینک از پزشنکان ثبنت شنده در مراحنل قبنل وجنود در این صفحه ضم

 برای هر پزشک قابل مشاهده و جستجو می باشد. تا کنون اطالعات پرداخت های ثبت شده 

دن گزیننه ل نمنوبا ورود اطالعات هر یک از فیلدهای اطالعاتی این صفحه قابلیت جستجو وجنود دارد، ضنمن اینکنه بنا فعنا

 نمایش فیلترها، قابلیت فیلتر نمودن تمامی فیلدهای اطالعاتی این صفحه وجود دارد.

از  پنسو  "پرداخنت هنای پزشنک"صنفجه  با ورود بنهمودی پس از ثبت اطالعات پزشکان، به منظور ثبت پرداخت جدید و 

ل د اطالعات ذیبا وروشک و مالیات متعلقه آن را می تواند پرداخت پزمطابق تصویر،  "افزودن پرداخت جدید" آیکن کلیک بر

   ثبت نماید.

 می شود. که در اینصورت کد ملی پزشک به صورت غیرقابل تغییر نمایش داده تخاب نام و نام خانوادگی یک پزشکان 

 منه الزح حنق ی)ورود یکنی از فیلندها ، مالینات متعلقنهحق الزحمه پزشکشامل:  تکمیل فیلدهای اطالعاتی مورد نیاز

الینات درصندی م 10اجباری است و با ورود یکی توسط مودی، دیگنری بنا در نظنر گنرفتن فرمنول  پزشک و مالیات متعلقه

 اریخ پرداخت به پزشک، سال و ماه، تمحاسبه و نمایش داده خواهد شد(

 .ثبت اطالعات با کلیک بر آیکن ذخیره در بخش عملیات 

 
صندور "کنن می تواند در قسمت عملیات با کلیک بنر آی مؤدیاضافه شده و پس از ثبت، اطالعات پرداخت به جدول مربوطه 

ادر صن تجمعنی ینا قبوض مورد نظر خود را به صورت تکنی و "تجمعیصدور قبض "به صورت تکی و یا انتخاب آیکن  "قبض

 نماید.

معنی ه جای صدور قبض برای هر رکورد پرداخت پزشکان، قبض تج، می توان ببا اضافه شدن قابليت صدور قبض تجمعي

ات طنه بنه مالینبابت پزشکانی که ثبت نام ایشان در یک اداره کل می باشد صادر و با پرداخت این قبض تجمعی، رکورد مربو

 تکلیفی تک تک پزشکان مرتبط با آن قبض در سامانه های مالیاتی ثبت می شود.
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 : توضيح 

نی اطالعنات امکان به روزرسنا یکپارچه مالیاتیبض و دریافت شناسه قبض و پرداخت از سامانه تا پیش از صدور ق .1

 وجود دارد.  و یا حذف آن پرداخت ثبت شده

جسنتجو و  از سامانه یکپارچه مالیاتی و در صورت بروز اشتباه در صدور قبض، از طریق مننویپس از صدور قبض  .2

ن ینکه در اینزشک می توان قبض صادر شده را حذف نمود. )با توجه به اثبت اطالعات و ورود به فولدر اطالعات پ

زم را الشرایط قبض در سامانه یکپارچه مالیاتی باقی می ماند خواهشمند است پیش از صدور قبض بررسنی هنای 

 بعمل آورید(.

 و ایل اکسلفقالب به منظور سهولت کاربران این سامانه، در تمامی بخش های سامانه قابلیت دریافت اطالعات در  .3

 طراحی شده است. فرمت های استاندارد دیگر

آیکنن،  می تواند بنا انتخناب اینن مؤدینمایش داده می شود و  "پرینت قبض"پس از صدور قبض در قسمت عملیات، آیکن 

 قبض مورد نظر را پرینت نماید.

 فایل پرداختبارگذاری  .3.2
 وامانه فنراهم دارند این قابلیت در سداخت های پزشکان جهت ثبت پربه منظور سهولت مراکزی که تمایل به بارگذاری فایل 

 ز مسیر ذیل قابل دستیابی می باشد.ا

ود. سنپس بنا شنمای بارگذاری به دقت مطالعنه می شود، ابتدا الزم است راهنوارد  "بارگذاری فایل پرداخت"مودی به منوی 

ا فتنه شنده و ینو به دو صورت انتخاب فایل در محنل در نظنر گردریافت فایل نمونه، اطالعات پرداخت پزشکان در فایل وارد 

drag and drop  ، شود. می عملیات بارگذاری انجام 

 موجنود در و لیسنت "گنذاری شندرفایل با موفقیت با"پیغام  ،پس از انجام بارگذاری و در صورت عدم وجود خطا در عملیات

ر صنفحه دپرداخت هنای پزشنکان ثبت نهایی آیکن انتخاب  یست وفایل به مودی نمایش داده می شود. پس از بررسی این ل

دی توسنط منو در روش قبل و ثبت می شود و عملیات صدور قبض منطبق بر روال توضیح داده شده "پرداخت های پزشک"

 انجام خواهد شد.

 مشاهده قبوض صادر شده .4
د دارد، وجنوبه صورت یکجنا  و ینا تکنی نظر ضمن اینکه قابلیت چاپ قبوض مورد به منظور تسهیل پرداخت، در این صفحه 

 اطالعات قبض های ثبت شده برای هر پزشک قابل مشاهده و جستجو می باشد. 

 این صفحه شامل دو جدول:

 اطالعات کلیه قبوض صادر شده 

 اطالعات قبوض پرداخت نشده 

ده ی قنبض طراحنی شناین جدول شامل اطالعات تمامی قبوض پرداخت نشده و به منظور قابلیت پرداخت دسنته ا

 است که با انتخاب قبوض مورد نظر می توان از سرویس پرداخت دسته ای قبض بانک ملی استفاده نمود.



 (1399و 1398قانون بودجه سال  (6)تبصره  (ک)بند موضوع ) پزشکان مالیات تکلیفی تپرتال پرداخراهنمای 

    

 8 از 7 صفحه سازمان امور مالیاتی كشور پزشکان یفیتکل اتیسامانه مال یراهنما

ودن گزیننه با ورود اطالعات هر یک از فیلدهای اطالعاتی این صفحه قابلیت جستجو وجنود دارد، ضنمن اینکنه بنا فعنال نمن

 ای اطالعاتی این صفحه وجود دارد.نمایش فیلترها، قابلیت فیلتر نمودن تمامی فیلده

ول ه، عنالوه بنر مشناهده قنبض جندقبض هاي تجمعي صادر شدددر این منو نوع قبض نیز نمایش داده می شود که برای 

 مربوط به جزئیات اطالعات مربوط به قبض نیز قابل مشاهده و دریافت خروجی می باشد.

ملنی  رداخت باننکخاب و با کلیک بر آیکن پرداخت آنالین به درگاه پبه منظور پرداخت آنالین، مودی قبوض مورد نظر را انت

 هدایت می شود.

 ضنمنی شود. معملیات پرداخت انجام و فیلد پرداخت آنالین به صورت تیک سبز رنگ نمایش داده  ،با ورود اطالعات کارت 

 منایش داده منیننیز به صورت تیک سبز  مربوط به پرداخت بانک فیلدپس از ثبت پرداخت در سامانه یکپارچه مالیاتی اینکه 

 شود.
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 گزارشات .5
م شنده امانه فراهسیکی دیگر از قابلیت هایی که به منظور کاهش مراجعات مودی به ادارات امور مالیاتی و سهولت کاربری از 

 است صدور و مشاهده گزارشات صادر شده می باشد.

سنه منورد  )در هنرو شماره ملی پزشک منورد نظنر ماه عملکرد  رد،سال عملک قادر خواهد بود با انتخاب مودیدر این بخش 

د ینات بنر درآمنپرداختی های پزشک جهت ارائه به وی به منظور بهره برداری در مال گزارشقابلیت انتخاب همه وجود دارد( 

 دریافت نماید. و همچنین گزارش پرداختی پزشکان را پزشک

صنادر  اره سریال تولید می شود که کاربر در بخش مشناهده گنزارش هنایپورتال یک شم طبرای هر گزارش صادر شده توس

 شده می تواند این گزارشات را مجدد مشاهده نماید.

 هد شد.ضمن اینکه با ارائه گزارش توسط پزشک به اداره امور مالیاتی اعتبار سنجی گزارش توسط اداره انجام خوا

سنال  رش لیست های ارسالی می باشد کنه در آن منودی بنه تفکینکگزارشات کلی طراحی شده برای مودیان نیز شامل گزا

 شنکان، مبلن عملکرد و ماه عملکرد قادر به مشاهده تعداد پزشک ثبت شده، تعداد قبوض، مجموع مالیات ثبت شده بنرای پز

 قابل پرداخت )با احتساب رندینگ ( و مبل  وصول شده می باشد.

 


