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 هدف .1
قانون بودجه سال  6تبصره بند ک موضوع ) پزشکان مالیات تکلیفیپرداخت  پورتالاستفاده از  سهولتاین راهنما به منظور 

می  قانونمشمول این  پزشکاندر تسلیم اطالعات مربوط به  پورتالشده است و شامل مراحل استفاده از این  تدوین( 8931

 باشد.

از ثبت نام در اختیار وی س پکه پورتال کد اقتصادی سازمان امور مالیاتی کشور م کاربری و رمز عبور مودی با وارد نمودن نا

 .می شود پورتالوارد قرار گرفته است 

 

 

 
 

 باشد:قابل مشاهده می ذیلدر سمت راست صفحه موارد 

  مالیات تکلیفی پزشکان 

 اطالعات  جستجو و ثبت 

 جدید پرداخت جستجو و ثبت 

 بوض صادر شدهمشاهده ق 

 شامل گزارشات 

o گزارش پرداختی های مالیات تکلیفی پزشکان 

o گزارشات صادر شده از پرداختی های مالیات تکلیفی پزشکان 

به گونه ای طراحی شده است که عالوه بر اینکه در هر یک از منوهای طراحی شده قابلیت  پورتال ،به منظور سهولت کاربری

تمامی فعالیت  پورتالپرداخت جدید و ... وجود دارد، در زمان ثبت نام پزشک جدید در ت ثبثبت اطالعات مورد نیاز شامل 

 های فرآیند به صورت پی در پی و بدون نیاز به ورود به منوهای متفاوت قابل انجام است.
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 می شود. شرح دادهدر این راهنمای کاربری این دو قابلیت به صورت جداگانه 

 :امانهثبت اطالعات پزشک جدید در س .2

 ثبت اطالعات پزشکان .2.2
در منیوی سیمت راسیت     ،در این بخش مودی می تواند اطالعات پزشکان مشمول این قانون را ثبت نماید. به همیین منظیور  

 را انتخاب می نماید. "ثبت اطالعات جستجو و"

 

 
 

که آیا پزشکان، استعالم می نماید  ثبت نام هر یک از استعالمفیلدهای اطالعاتی مورد نیاز جهت با وارد کردن ابتدا مؤدی در 

، اطالعات موجود در داشته است یا خیر، در صورت وجود ثبت نامثبت نام  "یکپارچه مالیاتیسامانه "در  پیش از این پزشک

 می شود. نمایش دادهجهت تکمیل  مربوطهو صفحه  اری می شودبارگذ پورتال

ی از پزشکانی که مربوطه به عنوان یک پزشکو  نمودهکلیک  "امهثبت و اد"روی  بر اجباری مؤدی پس از تکمیل اطالعات

  را برای وی پرداخت نماید اضافه می شود. "8931قانون بودجه سال  6بند ک تبصره "مودی باید مالیات 

و منطبق بر الگوریتم کد ملی کنترل شده و درصورت نامعتبر بودن،  پورتال درکد ملی وارد شده توسط کاربر : توضيح 

 نمایش داده شده و ادامه فرآیند امکان پذیر نخواهد بود. "کد ملی وارد شده اشتباه است"غام پی

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

 نیز "الکترونیک مالیاتی عملیاتسامانه "تاکنون در  ثبت نام نداشته و "سامانه یکپارچه مالیاتی"در  پزشکدر صورتی که 

بر اساس اطالعات هویتی و اطالعات دریافتی از مودی، پزشک در سامانه های سازمان امور مالیاتی  ،باشد ننمودهثبت نام 

 ثبت نام می شود.
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 "افیزودن پرداخیت جدیید   " آیکین  پس از کلییک بیر  می شود و سپس مودی به صفجه بعدی که ثبت پرداخت است هدایت 

   و مالیات متعلقه آن را ثبت نماید. می تواند اطالعات پرداخت پزشکمطابق تصویر ذیل 
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صیدور  "می تواند در قسمت عملیات با کلیک بیر آیکین    مؤدیاضافه شده و پس از ثبت، اطالعات پرداخت به جدول مربوطه 

 ، قبض مربوطه را صادر نماید."قبض

 :  توضيح 

امکیان بیه روزرسیانی     یکپارچیه مالییاتی  تا پیش از صدور قبض و دریافت شناسه قبض و پرداخت از سامانه  .8

 وجود دارد.   و یا حذف آن اطالعات پرداخت ثبت شده

هیای   ، در تمامی بخش های سامانه قابلیت دریافت اطالعیات در قالی   پورتالبه منظور سهولت کاربران این  .2

 فایل اکسل طراحی شده است. متنوع همچون

می تواند بیا انتخیاب ایین آیکین،      مؤدیشود و  نمایش داده می "پرینت قبض"پس از صدور قبض در قسمت عملیات، آیکن 

 قبض مورد نظر را پرینت نماید.

 
 نمونه قبض صادر شده توسط سامانه در تصویر ذیل قابل مشاهده می باشد:

 

، جستجو در متن قبض و همچنین اتصال به پرینتر جهیت   PDFتوضیح: در این مرحله قابلیت ذخیره گزارش با فرمت  

 پرینت گزارش وجود دارد.

امکان پرداخت به دو صورت اتصال به درگاه بانک ملی ایران جهت پرداخت آنالین و یا پرداخت قبض طی مراجعیه بیه بانیک    

 و یا... وجود دارد. POSملی، از طریق پایانه های 

، چنانچه مودی از قابلیت پرداخت آنالین استفاده نموده باشد بر اساس تاییدیه درییافتی از  مؤدیپس از انجام پرداخت توسط 

اطالعات وضعیت و تیاری  پرداخیت از سیامانه سینیم اسیتعالم و در صیفحه       درگاه بانک ملی و در صورت پرداخت غیرآنالین 

  پرداخت و همچنین مشاهده قبوض قابل مشاهده می باشد.



 (8931ه سال قانون بودج 6تبصره بند ک ) پزشکان مالیات تکلیفیپورتال پرداخت راهنمای  

    

      پزشکان یفیتکل یاتپورتال پرداخت مال یراهنما

 ای پزشک از پیش ثبت شده در سامانه:ثبت اطالعات بر .3
ثبت پرداخیت بیرای   ، تا این مرحله از این راهنما کاربری تشریح شد شامل تمامی فعالیت های فرآیند ثبت پزشک مراحلی که

 پزشک، صدور قبض و در نهایت پرینت و پرداخت قبض می باشد.

ها به صورت مجزا و از طریق منوهای طراحی شیده بیرای    در ادامه این راهنمای کاربری نحوه استفاده از هر یک از این بخش

  هر یک از این عملیات می باشد.

 اطالعات ثبت شده پزشکانجستجوی  .3.2
با ورود بخشی از اطالعات هر ییک از فیلیدهای اطالعیاتی در     ذیلمطابق تصویر اطالعات پزشکان ثبت شده امکان جستجوی 

با فعال نمودن گزینه نمایش فیلترها، قابلیت فیلتر نمودن تمامی فیلیدهای  ضمن اینکه  ،این سامانه وجود داردبخش جستجو 

 :اطالعاتی این صفحه وجود دارد

 

 پرداخت جستجو و ثبت .3.2
در این صفحه ضمن اینکه قابلیت افزودن پرداخت جدید برای هر ییک از پزشیکان ثبیت شیده در مراحیل قبیل وجیود دارد،        

  شک قابل مشاهده و جستجو می باشد.اطالعات پرداخت های ثبت شده برای هر پز

با ورود اطالعات هر یک از فیلدهای اطالعاتی این صفحه قابلیت جستجو وجیود دارد، ضیمن اینکیه بیا فعیال نمیودن گزینیه        

 نمایش فیلترها، قابلیت فیلتر نمودن تمامی فیلدهای اطالعاتی این صفحه وجود دارد.
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 حل ذیل انجام می گیرد:ثبت پرداخت های مربوط به هر پزشک طی مرا

 ورود به صفحه جستجو و ثبت پرداخت. 

 ورت غیرقابل تغییر نمایش داده می شود.انتخاب نام و نام خانوادگی یک پزشک، که در اینصورت کد ملی پزشک به ص 

 شامل: خالص پرداختی، مالیات متعلقه، تاری  پرداخت به پزشک، سال و ماهتکمیل فیلدهای اطالعاتی مورد نیاز(.) 

 ثبت اطالعات با کلیک بر آیکن ذخیره. 

 پرداخت قابلیت های ویرایش، حذف و صدور قبض در قسمت عملیات فعال می شود. پس از ذخیره 

    پس از انتخاب آیکن صدور قبض و انجام عملیات مربوط به صدور قبض، قابلیت چاپ قبض و پرداخت آنالیین از طرییق

 اهده می باشد.اتصال به درگاه بانک ملی ایران قابل مش

 

 در این صفحه قابلیت صدور قبض دسته ای برای تمامی پرداخت های ثبت شده نیز فراهم شده است.
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 مشاهده قبوض صادر شده .3.3
وجیود دارد،  به صورت یکجیا  و ییا تکیی    ضمن اینکه قابلیت چاپ قبوض مورد نظر به منظور تسهیل پرداخت، در این صفحه 

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

 این صفحه شامل دو جدول:

 اطالعات کلیه قبوض صادر شده 

در این جدول اطالعات تمامی قبوض صادر شده نمایش داده می شود و قابلیت چاپ قیبض بیرای تمیامی پرداخیت     

 های انتخاب شده وجود دارد.

 اطالعات قبوض پرداخت نشده 

می قبوض پرداخت نشده و به منظور قابلیت پرداخت دسیته ای قیبض طراحیی شیده     این جدول شامل اطالعات تما

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

گزینیه  با ورود اطالعات هر یک از فیلدهای اطالعاتی این صفحه قابلیت جستجو وجیود دارد، ضیمن اینکیه بیا فعیال نمیودن       

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

 
 

 صدور گزارش .3.3
در این بخش کاربر قادر خواهد بود با انتخاب سال عملکرد و ماه عملکرد مورد نظر خود قبوض صادر شده را مشیاهده و بیرای   

 قبوض انتخابی از پورتال گزارش دریافت نماید.

ر گزارش صادر شده توس پورتال یک شماره سریال تولید می شود که کاربر در بخش مشاهده گزارش های صادر شده برای ه

 می تواند این گزارشات را مجدد مشاهده نماید.
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 :بخش کاربران درون سازمانی .3
نی میرتبط بیا حیوزه مالییاتی     کاربران درون سازمانی، با ورود به این پورتال قابلیت مشاهده لیست بیمارستان ها و مراکز درما

خود و جزئیات اطالعات پزشکان ثبت شده، پرداخت های ثبت شده و وضعیت پرداخت و قبوض  هر ییک از ایین بیمارسیتان    

 ها و مراکز درمانی را دارد.

 
 

 

 ضمن اینکه در بخش داشبورد کاربران درون سازمانی، قابلیت های:  

 مشاهده تعداد کاربران آنالین 

 اربرانتعداد کل ک 

 تعداد پزشک ثبت شده 

 کل مالیات اخذ شده 

   مشاهده تعداد پزشکان ثبت شده به تفکیک بیمارستان 

 .جمع قبوض ثبت شده پرداخت شده و پرداخت نشده به تفکیک بیمارستان فراهم شده است 
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