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 دیانؤخدمات آموزشی به م ارائهالف( 

 های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش ب( تسهیل اجرای مقررات قانون مالیات

 افزوده 

الگوی  ارائه هزینه و ج( تهیه و در دسترس قرار گرفتن نمونه دفتر درآمد و

 مناسب جهت چاپ 

 دامنه كاربرد  -

های مستقیم )به شرح   قانون مالیات 69ماده « ب»صاحبان مشاغل موضوع بند

 (1پیوست شماره 

 مراجع  -

 های مستقیم قانون مالیات 

 افزودهقانون مالیات بر ارزش

نحوه ثبت وقایع های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و ه روشبنامه مربوط آیین

 های مالی نهاییمالی و چگونگی تنظیم صورت
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 دي گرامي:ؤم
 

دانید شغل شما در ردیف مشاغل موضوع  بند )ب( ماده همانطور که می     

 ،الزم استن اساس ـر ایـرار دارد و بـهای مستقیم قانون مالیاتـق 69

های  خدمات، انجام هزینها دریافت مالـی خود از قبیل خرید کاال ی های فعالیت

های ات، تحصیل داراییــه خدمیاال و اراــروش کــروزمره واحد کسبی، ف

 به ترتیب تاریخ وقوع را در آن زوده،ـفا ر ارزشـالیات بـر و مـپذی استهالک

حساب  برای تنظیمهای موصوف  لخیص حساببندی و تتا طبقه ثبت نمایید

 پذیر باشد.، امکاندرآمد و هزینه در پایان سال

ا را به دقت ـاد این راهنمـر هرگونه ثبت، مفـل از تحریـقب گرددپیشنهاد می     

 مطالعه نموده و بر اساس آن مبادرت به تنظیم دفتر نمایید.

های قابل  است برخی از مقررات و قوانین مرتبط از قبیل هزینهشایان ذکر      

برداری الزم استهالکات برای اطالع و بهره و نامه تحریر دفاترقبول، آیین

  یادآوری گردیده است.

 

 

 مالياتي كشور سازمان امور
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 دفتر مشاغل )درآمد و هزينه(و ثبت  امضاءو مراحل تهيه،  مشخصات

 

از طرف  ،یمال اتیاست که قبل از ثبت هر گونه عمل ی( دفترنهیهز و)درآمد  مشاغل دفتر     

 یحداقل دارا و شده باشد ریتحر یو به فارس دهیثبت گردو  امضاء ربطیذ یاتیاداره امور مال

 نه،یهز د،یشرح معامالت، مشخصات مدرک، خر خ،یتار ف،یدرج رد یبرا ییاهستون

 /نهیهز /دیخرافزوده ارزش برو عوارض  اتیمال ر،یپذاستهالک یهاییدارا فروش و درآمد/

 مذکور معامالت و باشد خدمتارایه  /کاال عرضه افزوده ارزش بر عوارض و اتیو مال ییدارا

 نییتع مورد، حسب فصل ای سال انیپا در کهیطور به گردد ثبت آن در وقوع خیتار بیترت به

 ازآن نه،یهز و درآمد حساب میتنظ و افزوده ارزش بر اتیمال و یشغل نهیهز و درآمد جمع

 .باشد ریپذامکان

 دفتر های مستقیم مکلفند نسبت به تهیه قانون مالیات 69مؤدیان مشمول بند ب ماده  -1

های ضمیمه آن اقدام و سپس با مراجعه به اداره امور مشاغل، به همراه راهنما و پیوست

و  امضاء، تقاضای کتبی خود را برای 9مالیاتی ذیربط ضمن تکمیل فرم  پیوست شماره 

های مربوط، اتحادیه شود مجامع امور صنفی یاتوصیه میدفتر مشاغل تسلیم نمایند.  ثبت

اداره امور مالیاتی  خصوص تهیه دفاتر به عمل آورند. الزم را درهماهنگی و مساعدت 

ظرف همان روز مراجعه نسبت به دستور ثبت تقاضای مؤدی و تکمیل جدول پیوست 

 و ثبت و امضاء و تحویل دفتر به مؤدی اقدام خواهد نمود.  7شماره 
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شده ظرف ثبت و  امضاءبایست برای هر سال مالی فقط از دفتر  این گروه از مؤدیان می -2

یکسال قبل استفاده نمایند، مگر این که در اثناء سال به علت تمام شدن دفتر نیاز به دفتر 

 نمایند.  ثبتو  امضاءجدید باشد که در این صورت مجاز هستند دفتر جدید 

مکانیزه فروشگاهی( یا  posمؤدیانی که ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش) -3

و مؤدیانی که از سایر  شونداند یا میافزار فروشگاهی شدهرایانه دارای سیستم نرم

نمایند، موظفند حداقل ماهی یکبار خالصه عملیات داده های الکترونیکی استفاده می سیستم

 ثبت کنند. های الکترونیکی را در دفتر مشاغل حسب مورد ماشینشده به 

افزار مورد استفاده صندوق فروش یا رایانه دارای سیستم افزار و نرممشخصات سخت 

 قانون نظام صنفی خواهد بود. 71نامه اجرایی ماده افزار فروشگاهی بر اساس آئیننرم

ی به منظور تسهیل رسیدگی باید های الکترونیککننده از سیستم مؤدیان استفاده

های آن و نحـوه کـار با های کـار ماشین و برنامـهها یا دستـورالعمـل نامـه  آیین

 افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند. نرم

مدرک حساب عبارت از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا  -4

 گردد.ی یا محاسباتی بوده و دفتر بر مبنای آن تنظیم و تحریر میرویداد مال

در صورتی که مؤدی فعالیت خود را در اثناء سال آغاز نموده باشد تأخیر ثبت دفتر از  -9

 تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود.

چنانچه در ثبت ارقام اشتباهی صورت گرفته باشد با کشیدن خط قرمز بر روی رقم  -9

 توان نسبت به ثبت رقم صحیح در ذیل آن اقدام نمود.قبلی )به طوری که خوانا بماند( می
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 و تنظيم  دفتر مشاغل )درآمد و هزينه( نحوه  تحرير
 
 

های قابل استهالک و مالیات و عوارض خرید و فروش دارایی هرگونه درآمد و هزینه،     

بایست با توجه به توضیحات ذیل در افزوده حسب مورد و به ترتیب تاریخ وقوع میارزش

که متکی به اسناد و مدارک باشد مستندات مربوط، به دفتر مشاغل ثبت شود و در صورتی

مأموران مالیاتی قابل استفاده باشد  ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی

 نگهداری شود.
 

 رديف :-1

بایست در یک ردیف و با رویه یکسان ثبت شود. هر یک از معامالت موصوف می   

های مشابه روزانه را تحت یک شماره توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینهمودیان می

ها را شرح دفتر، نوع و تعداد آن ردیف در دفتر ثبت نمایند مشروط بر اینکه در ستون

قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد، مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج 

افزوده تحت یک نمایند. جمع و ثبت معامالت مشمول و معاف از مالیات بر ارزش

 باشد.شماره ردیف مجاز نمی
 

 تاريخ : -2

وقوع به ترتیب زمان وقوع و انجام درج در این ستون، تاریخ معامالت در همان روز    

  گردد.می
 

 شرح : -9

های انجام شـده در خصوص خریـد، هزینـه،  در این ستـون شـرح مختصـری از فعالیت   

 افزوده خریــد/ ارزش پذیر، مـالیات و عــوارض های استهالکدرآمـد/ فروش، خریـد دارایـی
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 گردد.افزوده عرضه کاال/ ارائه خدمت درج می هزینــه/ دارایـی و مـالیات بـر ارزش
 

 مشخصات مدارک -4

خرید عبارت است از مستندات معامالت انجام شده از قبیل صورتحساب فروش یا    

کاال و خدمات، مدارک هزینه و اسناد مربوط به خرید و فروش دارایی که دفاتر بر 

 گردد.مبنای آن تنظیم و تحریر می
 

 خريد : -9

در این ستون قیمت خرید کاال و یا مواد مصرفی در تولید کاال و خدمات ثبت    

  شود. می
 

 هزينه : -6

مربوط به تحصیل درآمد در دوره مالی  هایی که منحصراًدر این ستون کلیه هزینه   

 بندی می شود:مربوط باشد، تحت عناوین ذیل  طبقه

ها؛ ها؛ بیمه داراییهای حقوق و دستمزد؛ اجاره محل؛ استهالک داراییهزینه   

 ها.حمل و نقل؛ آب و برق و گاز و تلفن و سایر  هزینه
 

 درآمد/ فروش: -7

از خدمات انجام شده اعم از نقدی یا غیر  در این ستون فروش یا درآمد حاصل   

 شود.  نقدی )نسیه( ثبت می
 

 دارايي هاي استهالک پذير: -8

نقلیه،  آالت، وسایطدر ایـن ستــون آن قسمـت از دارایـی ثـابت )از جمله ساختمـان، ماشیـن   

توجه به تغییر بدون  ها( که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل،  اثاثیه و نظایر آن

 یا شود. بطور مثال: چنانچه یک واحد کسبی، یخچالیابد درج میها ارزش آن تقلیل میقیمت
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بایست  یم را جهت استفاده در آن واحد خریداری نماید با توجه به تاریخ خرید ایرایانه

 در این ستون درج نماید.
 

 دارائي:  افزوده خريد/ هزينه/  ماليات و عوارض بر ارزش -5

حساب خرید یا افزوده پرداختی طبق صورتدر این ستون مالیات و عوارض ارزش   

 گردد.یا خدمت، یا هزینه مربوط ثبت میهزینه بالفاصله بعد از خرید کاال 
 

 درآمد/فروش: به افزوده  متعلق ماليات و عوارض بر ارزش -11

افزوده متعلق به هنگام عرضه کاال یا ارائه در این ستون مالیات و عوارض بر ارزش   

 گردد. خدمات بالفاصله بعد از آن ثبت می

ق.م.م تهیه  69برای مشاغل بند ب ماده نظر به این که دفتر درآمد و هزینه  -1تبصره

  شده است، ثبت طرف حساب معامالت از جمله بانک ضرورتی ندارد.

در مورد عودت و برگشت از خرید، فروش، هزینه و یا خرید و فروش  -2تبصره 

بایست در همان ستون با قلم قرمز و به صورت دارایی، رویدادهای مالی مربوطه می

  ردد.جداگانه و منفی ثبت گ

نوشتن دفتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است )مانند مواد گرافیت(  -3تبصره 

 باشد.ممنوع می

دو ستــون آخـر مختص مؤدیـانـی است کــه مشمـول قانـون مالیات بــر  -4تبصره 

  اند.بوده و فراخوان گردیده  افزوده ارزش 
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های مرتبط با خرید کاال از جمله هزینه حمل و نقل در هزینه  پرداخت -9تبصره 

های انجام شده در دوره ثبت، و موجودی کاالی پایان دوره بر اساس آخرین خرید

  منظور گردد. 2جدول پیوست شماره 

 ثر مي باشد:ؤبرخي از مقررات مالياتي كه اطالع از آن در تحرير دفاتر  با اهميت و م

های مستقیم و قانون مالیات 191تا 147های قابل قبول موضوع مواد  هزینه الف (   

 افزوده :قانون مالیات بر ارزش 17ماده  9تبصره 

بـه مـدارک بـوده و منحصـراً مربوط به که در حدود متعـارف متکــی هاییهزینه   

های مقرر تحصیل درآمد صاحبان مشاغل در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب

هایی که حایز شرایط مذکور قبول خواهد بود. هزینه باشد، در حساب مالیاتی قابل

 باشد عبارتند از :در تعریف فوق می

اولیه مصرفی در کاال یا خدمات قیمت تمام شده کاالی خریداری شده یا مواد  -

 هزینه حقوق و دستمزد

 هزینه اجاره  محل -

 هزینه آب، برق، گاز و تلفن و ... -

 های ثابت هزینه استهالک دارایی -

 هاهزینه بیمه دارایی -

 هزینه حمل و نقل -

افزوده آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی موضوع قانون مالیات بر ارزش -

 های وصول شده یا قابل استرداد نیست. ر از مالیاتکه طبق مقررات، قابل کس

 هاسایر هزینه -
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 رد دفاتر مشاغل )درآمد و هزینه( : موارد ب (

موجب رد دفاتر خواهد  نامه مربوط در موارد زیرتخلف از تکالیف مقرر در آیین   

 بود:

 در صورتی که دفتر فاقد یک یا چند برگ باشد -1

 عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفتر به شرط احراز -2

 ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه -3

 ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین سطور -4

 تراشیدن و پاک کردن و محوکردن مندرجات دفتر به منظور سوء استفاده  -9

جای سفیدگذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه  -9

 به منظور سوء استفاده 

  13ماده  4و  3، 2های  تأخیر در تحریر دفتر، زاید بر حد مجاز مقرر؛ در تبصره -7

 آیین نامه مربوط

 196ان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده که مودیدر صورتی -8

 های مستقیم استفاده ننمایدقانون مالیات

 های قبلاستفاده از دفاتر ثبت و امضاء شده سال -6

در  های الکترونیکی عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطالعات موجود در سیستم  -11

 نمایندهای مذکور استفاده می مورد اشخاصی که از سیستم

های کار ماشین و  برنامه های آن و نحوه ها یا دستورالعمل نامهعدم ارایه آیین  -11

 کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده
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به شرط احراز )توضیح این که ها و درآمدهای غیر واقع در دفاتر ثبت هزینه -12

هایی که وقوع آن محقق بوده اما به دالیل خاص قانونی، قابل قبول از  ثبت هزینه

های غیر واقع  شود، به منزله ثبت هزینهحیث مالیاتی نیست و برگشت داده می

 شود( تلقی نمی

 عدم ارایه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت شده )ولو نانویس(  -13

الیاتی کشور امیدوار است صاحبان محترم مشاغل موضوع بند ب سازمان امور م (ج

های مستقیم با تسلیم اظهارنامه )شامل حساب درآمد و هزینه( در  قانون مالیات 69ماده 

مهلت مقرر قانونی، ارایه دفتر و رعایت سایر مقررات مربوط ضمن ایجاد زمینه تعامل 

 و عدم تعلق جرایم را فراهم آورند.بیشتر، امکان تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی 
 

 پيوست ها :

 های مستقیم قانون مالیات 69فهرست صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده  -1

 حساب درآمد وهزینه -2

 هاجدول صورت اموال و دارائی -3

 افزودهجدول مالیات و عوارض بر ارزش -4

 نمونه فرم مخصوص مشخصات هویتی شریک/ شرکاء مشاغل -9

 شغلینمونه فرم مشخصات  -9

 نمونه فرم مشخصات دفتر -7

 درآمد و هزینه طراحی شده دفتر صفحاتنمونه  -8

 
 

 

 

 راهنماي تحرير و تنظيم دفتر مشاغل)درآمد و هزينه( 
W1432-34 

 ويرايش: دوم

 23از  23صفحه 

 



 

 

 هاي مستقيم قانون ماليات (56صاحبان مشاغل موضوع بند )ب( ماده ) فهرست
 

 های صنعتی  صاحبان کارگاه  -1

برداری، محاسبات فنی و  کشی، نقشه صاحبان مشاغل ساختمانی، تأسیسات فنی و صنعتی، نقشه -2

 نظارت. 

 ها.  ها، ارائه دهندگان خدمات چاپ وگرافیست ها، صحاف رافگداران، لیتو چاپخانه  -3

 .ای صاحبان مراکز ارتباطات رایانه  -4

های  ای سازمانــاعضو  یــاوران حقوقــی دادگستری، مشـرجمان رسمـارشناسان، متـوکال، ک -9

 نظام مهندسی. 

 ی اشتغال دارند. ـهای تحقیقات رحـه و ارائه طـه تهیـه بـک ان آزادـران و کارشناسگپژوهش محققان، -9

 کاران و کارگزاران. دالالن، حق العمل  -7

 های صنفی ای و انجمن های حرفه ری، فرهنگسراها، کانونـی، هنـصاحبان مراکز فرهنگ -8

 تخصصی. 

 تفریحی و ورزشی.های  ها و مکان صاحبان سینماها، تماشاخانه -6

 برداری، دوبالژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمائی. صاحبان مشاغل فیلم -11

ه دامپزشکی ــه به حرفـزشکان کــد و دامپـه دارای مطب هستنـان کـان و دندانپزشکـپزشک -11

 اشتغال دارند. 

ها،  یـــنوگرافها، سو یــوتراپــزیــها، فی ولوژیـــا، رادیه  هاـآزمایشگ انــصاحب -12

ات ـدمخان ــــدهندگ  ی و دیگر ارائهـهای زیبای ها، سالن اسکنتیها، سی یـالکتروانسفالوگراف

ها اعم از انسانـی و دامـی، البراتوارهای  ، صاحبـان داروخانهیـی و غیرطبـبهداشتی و طب

سازندگان اعضـای مصنوعی، دندانسـازی، مـراکـز تــرک اعتیـاد، موسسـات تـرمیم و کاشــت مـو، 

مراکز بینائی سنجی و شنوایی سنجی، مشاوره ژنتیک، مشاوره روانسنجی و روانشناسی، دفاتر 

 خدمات پرستاری، مامائی و مراکز خدمات آمبوالنس.

 ها.  پذیرها و مسافرخانه سراها، میهمان صاحبان میهمان -13

1پیوست شماره  



دهندگان خدمات  ارائه کنندگان غذاهای آماده، هها، تهیی، رستورانـاالرهای پذیرایـان تــصاحب -14

 ظروف.  دهندگان پذیرائی و کرایه

 صاحبان دفاتر اسناد رسمی.  -19

 ها.  های مجاز و اتوسرویس صاحبان تعمیرگاه -19

های کرایه های معامالت امالک و آژانس های اتومبیل و بنگاه ها و فروشگاه صاحبان نمایشگاه -17

 اتومبیل. 

 سازندگان و فروشندگان طال و جواهر.  -18

، فروشندگان مصالح ساختمانی دارنده عاملیت فروش آالتعامالن فروش و فروشندگان آهن -16

 یا توزیع )سیمان، گچ و سایر مصالح ساختمانی(

های پستی(،  صاحبان دفاتر خدمات ارتباطی )دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس -21

 ( و دفــاتر خدمـات الکترونیک شهر.11تـر خدمـات دولت الکترونیـک )پلیس+صاحبـان دفا

 های بنزین و گازوئیل و گاز(. های نفتی و گاز )پمپهای اختصاصی فرآورده صاحبان جایگاه -21

 صاحبان مهدهای کودک و پیش دبستانی. -22

 ناشران و صاحبان مؤسسات انتشاراتی. -23

 ک موتوری.صاحبان دفاتر خدمات پی -24

 صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی. -29

 های دارای کارگاه.شیرینی فروشان و قنادی -29

 های حجیم، فانتزی و صنعتی. های تولید نان صاحبان کارگاه -27

 

های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور  قانون مالیات 69به موجب تبصره یک ماده *  

پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای صورت تشخیص ضرورت تا  در

های صنفی و درج )مشمول از آغاز سال بعد( را تهیه و از طریق تشکل 69)الف( و )ب( ماده 

 دارد. های کثیراالنتشار به مؤدیان اعالم میآگهی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه
  



 

 

 

 

  

 19--/--/--تا  19--/--/--حساب درآمد و هزينه : از 

 

 فروش كاال )خالص( -1 

اصل از ارائه خدماتحدرآمد  -2   

درآمد حاصل از فروش دارائيها -9   

ساير درآمدها -4   

 درآمد جمع فروش و 

 

خريد كاال )خالص( -1كسر مي شود:           

هزينه اجاره محل -2   

هزينه حقوق و دستمزد -9   

ها هزينه استهالک دارائي -4   

تلفن و... گاز، برق، هزينه آب، -9   

ها هزينه بيمه دارائي -6   

هزينه حمل و نقل -7   

ها ساير هزينه  -8   

ها جمع خريد و هزينه   

 كسر مي شود موجودي كاال و مواد در اول دوره 

 اضافه مي شود موجودي كاال و مواد در پايان دوره 

 سود)زيان( ويژه                                    
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 مانده پايان دوره شرح اموال و دارائيها مانده اول دوره

 استهالک انباشته

 ارزش دفتري

 استهالک سال  جاري مانده اول دوره

     ساختمان 

 
 آالت ماشين

    

     وسائط نقليه 

 
 اثاثيه و منصوبات

    

)صورت ريز ساير دارائيها   

 ضميمه شود(
    

     جمع 
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 فزودهاجدول ماليات و عوارض بر ارزش                        

 

 

 

 

 

 دوره

 

ماليات و عوارض بر ارزش 

 افزوده متعلق به 

 فروش/ درآمد

ماليات و عوارض بر ارزش 

 افزوده پرداختي به همراه

 خريد / هزينه/دارائي

 پرداختمانده قابل 

 ) دريافت (

مبلغ پرداختي اصل )ماليات 

 و عوارض(
 تاريخ قبض شماره قبض مبلغ پرداختي جرايم

 عوارض ماليات عوارض ماليات عوارض ماليات عوارض ماليات عوارض ماليات عوارض ماليات عوارض ماليات

 اول
              

 دوم
              

 سوم
              

 چهارم
              

 جمع
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