
 

 

 اشخاص مشمول پلمپ دفاتر قانونی 

اشخاص مشمول پلمپ دفاتر قانونی  اشخاصی هستند که بر اساس قوانین ملزوم به 
 پلمپ و تحریر ان می باشند به دو دسته زیر تقسیم می شوند :

 

اشخاص حقوقی )شرکت ها (که به فعالیت خدماتی بازگانی تولیدی و پیمانکاری   1
 مشغول می باشند 

 

 اشخاص حقیقی )مشاغل (گروه اول   2

 

 
 اشخاص حقیق )مشاغل(

بر اساس  ایین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر اسناد مدارک و روش های نگهداری ان 
ها اعم از ماشینی )مکانیزه( و دستی نمونه اظهار نامه مالیاتی و نیز نحو ارائه ان ها برای 

اصالحی مصوب   59ع ماده رسیدگی و تشخیص درامد  مشمول مالیات موضو
قانون مالیات های مستقیم صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ها و معیار  31/04/1394

 هایی از قبیل نوع فعالیت و یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی می شوند :

  



 

 

 گروه اول:- الف

ب اشخاص ذیل از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزو مودیان گروه اول محسو
 می شوند:

 کلیه وارد کنندگان و صادر کنندگان- 1

صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای پروانه بهره برداری -2
 از وزارتخانه یا مراجع ذیربط

 صاحبات هتل های سه ستاره و باالتر-3

 صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، درمانگاهها، کلینیک های تخصصی-4

 صاحبان مشاغل صرافی-5

 صاحبان فروشگاه های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه و یا مراجع ذیربط-6

صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفتر داری، خدمات مالی و ارائه دهندگان -7
 خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک و طراحی سیستم.

ری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا صاحبان موسسات حمل و نقل موتو-8
 باربری

 

 

  



 

 

 گروه دوم:- ب

سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی )فروش کاال یا فروش توام کاال و ارائه 
خدمت( دو سال قبل آنها و یا آخرین درآمد قطعی شده آنها)فروش کاال یا فروش توام 

( ریال و مساوی یا کمتر از مبلغ 18,000,000,000میلیارد)کاال و ارائه خدمت( بیش از هجده 
پنجاه و پنج میلیارد ریال باشد.)مشروط به ابالغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال 

 قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی(

 

 ج: گروه سوم:

سوب می صاحبان مشاغلی که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند جزو گروه سوم مح
 شوند.

 


