
1394در تیرماه سال 1393راهنماي تکمیل نمودن اظهارنامه مالیاتی عمکرد سال 
اعضاي محترم داراي پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی ساختمان 

سالم و احترام با 
نکاتی به شرح زیر به 1394باعنایت به لزوم تکمیل و ارایه اظهارنامه الکترونیکی حداکثر تا پایان تیرماه 

استحضار می رساند:
موجود می باشد راهنماي نصب را www.tax.gov.irقبل از نصب نرم افزار مربوطه که در سایت به آدرس 

با دقت مطالعه و نسبت به دانلود و نصب نرم افزار اظهارنامه اشخاص حقیقی در بخش اظهارنامه 
ید.الکترونیکی اقدام فرمائ





اشخاص براي ورود به سامانه نیاز به کد ملی و کد پستی و شماره پیگیري ثبت نام بوده و در ردیف بعد 
انتخاب شود. » خیر«اانتخاب شود. باتوجه به اینکه مهندسین فاقد شریک می باشند » ب«مشمول بند 

به شرح ذیل تکمیل 14تا 1شده و صفحاتپس از انتخاب گزینه اظهار نامه جدیدوارد محیط اظهارنامه 
میگردد:



:»1«صفحۀ 

کد رهگیري پیش ثبت نام: کدي که در زمان پیش ثبت نام از سامانه دریافت شده است 
اسناد و مدارك ابالغی واحد مالیاتی از روي آخرین 0000000: اداره کل امور مالیاتی استان واحد مالیاتی 

از طرف دارایی به مودي تعیین می گردد کالسه پرونده مؤدي درج شود. 
مشخصات شخص شماره حقیقی از سامانه ثبت نام دریافت می گردد و لذا بررسی و نواقص تکمیل شود. 

(ISIC) گروه فعالیت: ساختمان
(ISIC) زیرگروه فعالیت: احداث ساختمان یا قسمتهایی از آن به انضمام تغییرات اضافات و تعمیرات

انتخاب شود 
نوع شغل/فعالیت: مهندس ناظر و طراح عمران/تأسسات /برق/معماري و ...، همان عنوان مندرج در 

پروانه اشتغال درج گردد. 



مشخصات محل فعالیت اصلی: :»2«صفحۀ 

جه به اینکه مهندسین صرفاً یک محل شغلی دارند نیاز به تکمیل سایر محلهاي فعالیت نیست ولی باتو
می باشد از سامانه ثبت نام دریافت می محل سکونت مشخصات محل فعالیت اصلی که همان آدرس 

گردد. 



اطالعات اختصاصی: :»3«صفحۀ 

داشته باشد پاسخ بلی را انتخاب و در غیر اینصورت خیر 93چنانچه مهندس فعالیتی در سال -1
انتخاب شود. 

چنانچه محل فعالیت (محل سکونت) اجاره اي می باشد گزینه اجاري در غیر اینصورت گزینه - 2
شخص انتخاب شود. 

براي شغل مهندسی گزینه خیر می باشد. - 3
انتخاب شود. »خدمات مهندسی«کدینگ اتحادیه -4
نام اتحادیه سازمان نظام مهندسی ساختمان ... قید گردد. - 5
اگر شخصی عالوه کار و شعل مهندسی عضو مجمع امور صنفی و داراي مغازه نام مجمع صنفی: -6

اي بود. نام مجمع مربوطه ذکر شود. 
زینه خیر را در خصوص نصب و ر اه اندازي سامانه صندوق فروشی سؤال شده که گ» 3«در ذیل صفحۀ 

انتخاب و در کشویی روبروي آن گزینه سایر انتخاب شود. 



اطالعات مجوزهاي فعالیت: » 1«جدول شماره -»4«صفحۀ 

شماره مجوز همان شماره پروانه اشتغال می باشد تاریخ صدور همان تاریخ صدور پروانه » 3«در ردیف 
اشتغال مرجع صدور اداره کل راه و شهرسازي، تاریخ شروع بهره برداري تاریخ شروع به کار می باشد. 

مهندسی پروانه تاریخ انقضاء تاریخ انقضاء پروانه اشتغال ذکر شود و در صورتی که عالوه بر شغل 
سایر، مشخصات پروانه درج گردد. » 5«اشتغال بکار کارشناسی رسمی دادگستري دارید در ردیف 

در اسفند سال 93: اطالعات مربوط به مشخصات دفتر درآمد و هزینه اي که براي سال 2جدول شماره 
تهیه و به امضاء ممیز مالیاتی رسیده درج شود. 92

می باشد. 94شده مربوط به عملکرد سال پلمپ و امضاء93پایان سال تذکر مهم: دفتري که در 



ملک مورد استفاده در فعالیت، اجاري می باشد مشخصات کامل تکمیل گردد. چنانچه »5«صفحۀ 



هزینه هاي معاف:1-6از جدول شماره »6«صفحۀ 

هزینه درمانی براي خود یا افراد تحت تکفل خود اعم از فرزند، پدر و 1393چنانچه در سال » 1«ردیف 
مادر و خواهر و برادر توسط مؤدي پرداخت شده باشد که مستند به اسناد و مدارك ممهور به مهر 

پزشک و بیمارستان باشد، مبلغ درج می گردد. 
) وام مسکن از 1383تا 1379چنانچه در طول برنامه بنجساله سوم توسعه (بین سالهاي» 2«ردیف 

ادامه داشته و پرداخت شده باشد به میزان اقساط 1393بانکها دریافت نموده اید که اقساط آن در سال 
در 93مبلغ پرداختی اقساط در سال می توانید از معافیت استفاده نمائید بنابراین 1393پرداختی سال 

ان رسیدگی مستندات مربوطه بایستی از بانک دریافت این ردیف درج می گردد. الزم به ذکر است در زم
و به کارشناس رسیدگی کننده تحویل شود. 

در مواردي بر اثر حوادث و سوانج از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزي و اتفاقات چنانچه » 3«ردیف 
مبلغ غیرمترقبه دیگر خسارتی وارد گردیده که از طریق بیمه یا دو.لت جبران نگردیده است، می توان

خسارت وارده را درج نمود. 



درآمدهاي معاف: 2- 6جدول »7«صفحۀ 

چنانچه مهندسی مشمول مصادیق مندرج در جدول ذکر شده بود نسبت به تکمیل آن اقدام نماید. به 
طور معمول نیاز به تکمیل آن نمی باشد. 



ق.م.م: 172کمکهاي پرداختی براساس ماده » 7«جدول شماره »8«صفحۀ 

در این بخش چنانچه کمکهایی به حسابهاي دولتی صورت گرفته باشد درج می گردد و قابل کسر از 
درآمد مشمول مالیات خواهد بود



 .
مربوط به معافیتها و  بخشودگی هاي مالیاتی: 2-8و 1-8جدول شماره »9«صفحۀ 

چنانچه فردي از مصادیق مندرج در جداول می باشد نسبت به تکمیل آن اقدام در غیر اینصورت نیازي 
به درج ارقام نمی باشند. 

:» 9«جدول شماره »10«صفحۀ

آن نمی باشد. باتوجه به اینکه مهندسین این دسته از درآمدها را اعالم نمی نمایند لذا نیازي به تکمیل 



:» 10«جدول شماره »11»صفحۀ

نظر به اینکه طبق روال حاکم بر سازمان از سنوات قبل به میزان کسر سهمیه در بخش طراحی و -الف
نظارت، میزان کارکرد هر مهندس تعیین گردیده است لذا مطابق ارقام ثبت شده در سامانه خدمات 

درج می » 2«سبه و در ردیف مهندسی و باتوجه به محاسبات زیر، درآمد حاصل از ارایه خدمات محا
: گردد

نحوه محاسبه درآمد حاصل از طراحی: 
متراژ طراحی ×تعرفه گروه مربوطه ="A"درآمد طراحی 

نحوه محاسبه درآمد حاصل از نظارت:
متراژ نظارت× تعرفه گروه مربوطه ="B"نظارتدرآمد 

نحوه محاسبه سایر درآمدها: 
"C" میزان ناخالص دریافتی از بخش نظارت بر لوله کشی گاز خانگی

"D" میزان ناخالص دریافتی از محل کارشناس رسمی دادگستري



"E"و ناسی و پیمانکاري با سایر اشخاص حقوقیشناخالص دریافتی از محل قراردادهاي مشاوره، کار
ادارات و ارگانهاي دولتی 

: 1393نحوه محاسبه درآمد کل در سال 
A+B+C+D+E = Tجمع فروش و درآمدها 

نظر به اینکه مهندسین محترم مستندات مثبته و کافی جهت هزینه هاي مربوط به فعالیت خود را –ب 
هزینه ها نحوه محاسبه ندارند و ارایه اسناد و مدارك یکی از شرایط اصلی پذیرش هزینه ها می باشد لذا 

براساس جداول ضرایب مالیاتی مربوطه به شرح زیر می باشد: 
هزینه طراحی:-

F=%78 × جمع درآمد طراحی
: هزینه نظارت -

L=%55 × درآمد نظارتجمع
هزینه اجرا: -

N=%55 ×درآمد اجرا
هزینه کارشناسی دادگستري -

M=%45 × درآمد کارشناسی رسمی
هزینه مشاوره -

G=%45 × درآمد مشاوره
نحوه محاسبه هزینه کل:

F+L+N+M+G = H

سایر محاسبات توسط جدول درآمد و هزینه (سایر هزینه ها) ثبت می گردد. 11رقم هزینه کل در ردیف 
نرم افزار انجام می گیرد. 



:محاسبه مالیات»12«صفحه 

ق.م.م 101این بخش توسط سیستم به صورت اتوماتیک انجام می شود دقت شود معافیت ماده 
ریال می باشد. 120,000,000مبلغ 1393) براي سال مالی 10(ردیف 



:پرداختهاي مربوط به این اظهارنامه »13«صفحه 

چنانچه در هنگام هر پرداخت به مهندس توسط پرداخت کننده مبلغی به عنوان مالیات علی الحساب 
ق.م.م کسر شده باشد می توان رقم کسر شده را به صورت یکجا تحت عنوان مکسوره 104موضوع ماده 

علقه کسر و از مالیات متمنتقل » 12«کارفرما در قسمت نوع پرداخت درج نمود، رقم درج شده به صفحۀ 
می گردد. 

اعضاي داراي پروانه فعالیت درآمدي نداشته اند حتماً 1393چنانچه در طول سال مالی تذکر مهم:
اظهارنامه مالیاتی را تکمیل و در بخش درآمد و هزینه ارقام صفر را لحاظ نمایند و در هر صورت اقدام به 

ارائه اظهارنامه بنمایند. 
:14صفحه 

اظهارنامه که خود مودي می باشد تکمیل می گردد و باتوجه به اینکه شغل مشخصات تهیه کننده 
نخواهد بود. 14مهندسی نیازي به مسئول مالی و حسابداري ندارد نیازي به قسمت آخر صفحه 



ل شود و در پایان یادآوري می نماید که قبل از ارسال اظهارنامه، چاپ از پیش نویس گرفته و دقیقاَ کنتر
پس از اطمینان از صحت ارقام ثبت شده نسبت به ارسال الکترونیکی اقدام و حتماً بر روي چاپ 

اظهارنامه کلیک و اظهارنامه چاپی را جهت سابقه نزد خود نگه دارید. 
تحویل نسخه چاپی به اداره امور مالیاتی نیاز نمی باشد. 

سالمتی و بهروزي و شادکامی برایتان آرزومندیم.


