
مروری بر نحوه حسابرسی
بخش درمان



انواع مشاغل فعال در بخش درمان

 (عمومی ، متخصص ، فوق متخصص ) پزشکان

آزمایشگاه و رادیولوژی

                                                                               داروخانه ها

 درمانگاه ها



:تعیین درآمد برای بخش درمان به دو گروه تقسیم می شود

گروه اول                                          فعالین طرف قرارداد با بیمه های اصلی

گروه دوم                                                 فعالین غیر طرف قرارداد با بیمه ها



رف فرآیند حسابرسی به مالیات مشاغل بخش درمان ط
قرارداد با بیمه های اصلی

جمع آوری اطالعات قبل از شروع فرآیند حسابرسی یک پرونده: بخش اول

 جمع آوری اطالعات در حین حسابرسی : بخش دوم

دریافتی/محاسبه میزان درآمد: بخش سوم



جمع آوری اطالعات قبل از شروع فرآیند حسابرسی

دریافت تعرفه خدمات پزشکی دولتی و خصوصی                                      طبق تصویب نامه هیات وزیران. 1

اخذ وجوه دریافتی پزشکان از بیمه های سه گانه اصلی. 2

تامین اجتماعی-

 (خدمات درمانی) سالمت -:                                              بیمه های سه گانه شامل

نیروهای مسلح-

محاسبه ضریب خاص. 3     :

تعرفه دولتی در بخش بستری% 90-

سهم سازمان های بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی  

تعرفه دولتی در بخش سرپایی% 70-



:ضریب خاص

           تعرفه خصوصی/     تعرفه دولتی   % 70=    ضریب خاص

ریال      118.000در بخش دولتی   

1397تعرفه پزشک عمومی  در سال : مثال 

ریال245.000در بخش خصوصی  

245.000( / 118000× %  70=  ) 2/96ضریب خاص                                                       
ریال100.000.000دریافتی پزشک از بیمه 

100.000.000× 2/96= 296.000.000مجموع دریافتی پزشک از بیمار و بیمه                           



تصویب نامه هیات وزیران

تعرفه بخش خصوصی تعرفه بخش دولتی



:  1397ضریب خاص پزشکان در سال 

پزشکان عمومی                                    . 12/96 (  =70  % ×118000 / )245000

پزشکان متخصص                                 . 23/73 (  =70  % ×147000 / )384000

پزشکان فوق متخصص                         . 33/84 (  =70  % ×178000 / )479000

آزمایشگاه و رادیولوژی                                        . 43/24



:نحوه اعمال بیمه های نیروهای مسلح
 نوع بیمه در نظر گرفته است2بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح برای بیمه شده های خود:

همانند سایر بیمه هانحوه محاسبه دریافتی بخش در مان که فقط قرارداد عادی قبول دارند                                          عادی                           

  انواع بیمه  در نیروهای مسلح

رمطابق قرارداد فی مابین مرکز درمانی و بیمه گنحوه محاسبه دریافتی بخش درمان که طرف قرارداد مکمل هستندمکمل                       

مه را قبول نموده بیمه مکمل نیروهای مسلح تنها توسط برخی از مشاغل بخش درمان مورد پذیرش بوده که لیست مربوط به اشخاصی که این نوع بی
.همه ساله توسط تامین اجتماعی نیروهای مسلح ارسال می گردد



جمع آوری اطالعات در حین حسابرسی  

استخراج اطالعات خرید و فروش

 مراجعه به محل فعالیت

وگرافی، اطالعات مهمی از محل فعالیت مشاغل پزشکی می توان کسب نمود از جمله اینکه از چه نوع دستگاه هایی اعم از سون
ر روز پذیرش می و یا بررسی دفتر ویزیت که به طور میانگین چند بیمار د. اندوسکوپی، نوار قلب و عصب و غیره استفاده می شود

.شود

 درخواست اطالعات حساب های بانکی



:برای تعیین درآمد مشمول مالیات 

تعیین وجوه دریافتی به استناد مدارک موجود                                              مستندات مربوط به بیمه ها. 1

تعیین وجوه دریافتی از بابت ارائه خدمات به بیماران غیر بیمه ای. 2

وجود دریافتی از بابت اعمال جراحی برای جراحان با توجه به تحقیقات به عمل آمده. 3



:مثال



:تعیین درآمد مشمول مالیات داروخانه ها

مراجعه به محل داروخانه و تحقیق در خصوص نوع دارو های قابل فروش و نوع اجناس غیر دارویی آماده برای فروش از قبیل

آرایشی و بهداشتی و غیره

استخراج اطالعات خرید و فروش از سامانه خرید و فروش

 اخذ  نرخ حق فنی دارو خانه ها

محاسبه میزان درآمد و تعیین درآمد مشمول مالیات




