مالیات بر درآمد حقوق

معافیت های مالیات بر درآمد حقوق

درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص ديگر (اعم از حقیقی يا حقوقی) در قلبلال

برخی درآمدهای حقوق که از پرداخت مالیات معاف هستند عبارتند از:
 -1کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسالمیايران از محل کلمل هلای
بالعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و يا مؤسسات بینالملللی به ايران

( از طرف دولت جمهوری اسالمی ايران يا اشخاص مقیم ايران) از منابع ايرانلی علايلد

اعزام می شوند نسبت به حقوق دريافتی آنان از دول متبوع يا مؤسسات بینالمللی مذکور.

شخص میشود 5مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

 -2حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پايان خدمت و خسارت اخراج و بلازخلريلد

تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ايران 5بر حسب مدت يا کار انجام يافته به طلور
نقد يا غیر نقد تحصی می کند و نیز درآمد حقوقی که در مدت مأموريت خارج از کشور

درآمد مشمول مالیات حقوق
درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از:
الف) درآمد نقدی شام حقوق (مقرری يا مزد 5يا حقوق اصلی) و مزايای مربوط به شغ
اعم از مستمر و يا غیر مستمر قب از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در

آشنایی با قانون و مقررات
مالیات بردرآمد حقوق
منشور حقوق مؤدیان مالیاتی

اصل( :)8مؤدی محترم حق ربخورداری از رفتار عادالهن  ،منصفاهن و اقنونمند را دارد.
اصل ( :)2مؤدی محترم حق کسب اطالع و راهنمایی را دارد.
اصل ( :)9مؤدی محترم حق ربخورداری از خدمات مطلوب مالیاتی را دارد.

اصل( :)4پادنبیی ما هب اصل رازداری و حفظ حریم خصوصی ،حق مودی است.
اصل ( :)5مؤدی محترم حق اعتراض ،ش کایت و تجدید نظر خواهی دارد.
اصل (:)6مؤدی حق اظهار نظر آزاد و اراهئ پیشنهاد رد مورد تصمیمات و فرآینداهی مالیاتی و
اداری را دارد.

قانون مالیات های مستقیم.
ب) درآمد غیرنقدی به شرح زير:

 مسکن با اثاثیه و يا بدون اثاثیه
 اتومبی اختصاصی با راننده و يا بدون راننده
 ساير مزايای غیرنقدی

تکالیف مؤدیان
پرداختکنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصیص آن مکلفند اقداماتی به شرح ذي
انجام دهند:
 .1مالیات متعلق را طبق مقررات مربوط 5محاسبه و کسر و تا پايان ماه بعد ضمن
تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دريافت کنندگان حقوق و میزان آن به ادارة امورمالیاتی
مح  5پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند .پرداخت کنندگان حقوق مکلف
هستند با مراجلعه به سامانه عملیات الکترونیکی مؤديان مالیاتی به نشانی اينترنتی
 tax.gov.irاز طريق لین

فهرست مالیات حقوق الکترونیکی 5نرم افزار تهیه لیست

الکترونیکی مالیات بر درآمد حقوق را دريافت و هر ماهه فهرست حقوق پرداختی به کارکنان
را بصورت الکترونیکی ارسال نمايند.
 .2در مورد پرداخت هايی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی 5به
عم

می آيد 5پرداخت کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت 5مالیات متعلق را با رعايت

معافیت های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت ساالنه موضوع ماده ( )44قانون مالیاتهای

سازمان امور مالیاتی کشور
معاونت مالیات اهی مستقیم
دفتر خدمات مؤدیان

اردتشهبیماه 8931

مستقیم(از تاريخ  5)1336926911به نرخ مقطوع ده درصد( )%12محاسبه 5کسر و حداکثر تا

 -3هزينة سفر و فوق العادة مسافرت مربوط به شغ .
 -4مسکن واگذاری در مح کارگاه يا کارخانه جهت استفادة کارگران و خانله هلای ارزان
قیمت سازمانی در خارج از مح کارگاه يا کارخانه که مورد استفادة کارگران قرار میگیرد.
 -5وجوه حاص از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.
 -6عیدی ساالنه يا پاداش آخر سال جمعاً معادل ي دوازدهم میزان معافیت مالیاتی حقوق
موضوع مادة ( )44قانون مالیاتهای مستقیم(در سال  1334تا مبلغ  2055225222ريال ).
 -0خانه های سازمانی که با اجازة قانونی يا به موجب آيین نامه های خاص در اختیار مأموران
کشوری گذارده میشود.
 -4وجوهی که کارفرما بابت هزينه معالجة کارکنان خود يا افراد تحت تکلف آنها مستقیماً
يا به وسیلة حقوق بگیر به پزش يا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پلرداخلت
کند.
 -3مزايای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت مالیاتی حقوق
موضوع مادة ( )44قانون مالیاتهای مستقیم ( در سال  1334حداکثر ملعلادل 5552225222
ريال ).
 -12درآمد حقوق پرسن نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران اعم از نظامی و انتظلاملی5
مشموالن قانون استخدامی وزارت اطالعات 5جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلللی و
آزادگان.
 -11پنجاه درصد (  )%52مالیات حقوق کارکنان شاغ در مناطق کمتر توسعه يافته طلبلق
فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور .
 -12حقوق پرداختی به کارکنان در مناطق آزاد تجاری -صنعتی 5بابت اشتغال در محلدوده
جغرافیايی اين مناطق ( در صورتیکه کارفرما دارای مجوز فعالیت در مناطق مذکور باشد).
 -13حقوق پرداختی به کارگران ايرانی اعزامی به خارج از کشور موضوع قراردادهای صدور
خدمات فنی به خارج از کشلور به شرط داشتن گواهیللنامه شللغلی از وزارت تعاون5کار و
رفاه اجتماعی .
 -14حقوق پرداختی به کارکنان شاغ در واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقلر
در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری ( صرفاً در خصوص کارکنانی که در زمینله
مجوز صادره 5در واحدهای مذکور 5به فعالیت اشتغال داشته باشند).
 -15پنجاهدرصد ( )52%حقوق و مزايا يا دستمزد مشمول مالیات يکی از اولیاء افلراد دارای

پايان ماه بعد به همراه فهرستی حاوی نام و نشانی دريافت کنندگان و میزان آن به اداره امور

معلولیت خیلی شديد و شديد مادامی که مسوولیت پرداخت هزينههای مترتب بر معلولیلت

مالیاتی مربوط 5پرداخت کنند.

فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است .گواهی تأيید نوع و شدت معلولیلت
افراد مشمول اين ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سلازملان
بهزيستی کشور ارائه خواهد شد.
نکته  :1بورس و سايرکم هزينه های تحصیلی پرداختی به دانشجويان 5درآمد محلسلوب
نشده و از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است.
نکته :2شاهد 5جانبازان 5رزمنلدگان با حداق ( )12ماه حضور در جبلهه و فرزندان شهداء از
پرداخت مالیات بردرآمد حقوق معاف هستند.

در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ايران شعبه يا نمايندگی ندارند حقوق
دريافت شود 5دريافت کنندگان حقوق مکلفند تا پايان ماه بعد از تاريخ دريافت حقوق5
مالیات متعلق را طبق مقررات قانلونی به اداره امور مالیاتی مح سکونت خود پرداخت
و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقلوق دريافتی خود را به اداره
امور مالیاتی مزبور تسلیم نمايند.

1

خدمت و وظیفه يا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقلوق ايام مرخصی استفاده
نشده.
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نکات مهم در مورد پرداخت مالیات بر درآمد حقوق

نرخ مالیات بر درآمد حقوق
 -1براساس قانون بودجه سال ، 1318حقوق و دستمزد ،سالیانه تاا باغا ا
( باهیانه بغ

 333.333.333ریاال

 00..33.333ریال) ازبعافیت بالیاتی برخوردار است .بازاد بر بغ بذکور ،باه نار

پرداخت کنندگان حقوق درحکم مؤدی می باشند 5لذا در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق5

ذیل بشمول پرداخت بالیات بیشود:
بالیات بردرآبد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی بازاد بر بعافیت فوق

مادة ( )150قانون مالیاتهای مستقیم از آنان مطالبه خواهد شد.

تا یک و نیم برابرآن بشمول بالیات ساالنه ده درصد ()۰13
نسغت به بازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن بشمول بالیات ساالنه بیست درصد ()۰03

کسانی که طبق مقررات اين قانون از پرداخت مالیات معاف می باشند 5موکول به ارائه مفاصا

مربوط و مؤدی رسیده و درآمد مشمول مالیات تعیین شده ،مختومه تلقی میگردد.

نکته :وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازبانهاي بخت ف حقوق باازنشاساتارای دریاافات

الف ل مسکن با اثللاثیه معادل بیست و پنلج درصد ( )%25و بدون اثاثیلله بیست درصلد

(به استثناء بوارد بذکور در تغصرههاي باده  88ق.م.م) هماانند سایر حاقوق بریران بدون توجه باه

(  )%22حقوق و ملزايای مستمر نقدی ( به استثنای مزايای نقلدی معلاف موضوع مادة ()31

وضعیت بازنشستری آنان ،پس از کسر بعافیت بقرر در باده( )88اصالحی قانون بالیاتهاي بستقایام

قانون مالیلاتهای مستقیم) در مللاه پس از وضع وجوهی که از اين بابت از حقوق کارملنلد

ابوربالیاتی کشور واریزگردد.
 .0پرداختهاي دانشراه ها ،براکز و بؤسسات آبوزش عالی ،پژوهشی و فناوري که داراي بجوز از
شوراي گسترش آبوزش عالی وزارتخانه هاي ع وم ،تحقیقات و فناوري و بهداشت ،دربان و آبوزش
پزشکی و سایر بؤسسات آبوزشی و پژوهشی قانونی داراي بجوز رسمی از وزارتین فوق الذکر
بی باشند ،به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حق التدریس (از تاریخ

کسر میشود.
ب ل اتومبلی اختلصاصی با راننلده معلادل ده درصد (  ) %12و بدون راننلده معادل پلنلج

احکام بقرر در تغصره ( )1باده  88ق.م.م (از جم ه اعطاي بعافیت هاي قانونی بربوط به استثناء
بعافیت باده  88ق.م.م) خواهدبود.
نکته :از درآبد بشمول بالیات حقوق اعضاي هیأت ع می دانشراهها بوضوع قانون بربوط ،با رعایات

لین

بعافیتهاي بقرر در قانون بالیاتهاي بستقیم حداکثر  ۰13به عنوان بالیات کسر بیگاردد .شاایاان
توجه است کارانه دریافتی توسط اعضاء هیات ع می بشمول نر  ۰13نغوده و با توجه به بایازانای
که حقوق و بزایاي اعضاء هیات ع می دانشراهها ،نر پ کانی فوق الذکر را پاوشاش بای دهاد باه

ماهانه“ را دريافت و با در نظر گرفتن میزان معافیت بر درآمد حقوق و روش محاسلباتی آن5

نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ( 1334ماهیانه)
طبقه

از (ريال)

تا (ريال)

نسبت به مازاد

معاف

2

2055225222

-

-

طبقه اول

2055225221

6450525222

2055225222

% 12

طبقه دوم

6450525221

3652525222

6450525222

% 15

طبقه سوم

3652525221

13055225222

3652525222

% 22

طبقه چهارم

13055225221

13255225222

13055225222

% 25

طبقه پنجم

13255225221

به باال

13255225222

% 35
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این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختال

مالیاتی تجدیدد ندظدر مد دول

خواهد شد .در این مرحله مؤدی مکلف است مقدار مالیات مورد قبدول را در همان مهلت
مقرر پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را تسلیم نماید.

ج ل ساير مزايای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کنندة حقوق.

اطالع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نلشانی  www.intamedia.irو از طريلق

نرخ

ابالغ ر ی از طر

مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدی ،مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در

کسر میشود.

پرداخت کنندگان حقوق میتوانند برای محاسبه مالیات بر درآمد حقوق با مراجعه به سلامانه

نرخهای بعدی بشمول بالیات خواهد بود .بطور بثال چنانچه حقوق و بزایاي فوق الاعااده اعضااء

هیأت با اکثریت آراء قطدعی و الزم االجراء است .مگر اینکه رر

مدت  02روز از تداریدخ

(  )31قانون مالیاتهای مستقیم) در ماه پس از کسر وجوهی که از اين بابت از حقوق کارملنلد

 )1318938911بشمول بالیات بقطوع به نر ده درصد ( )۰13و حق التحقیق ،حق پژوهش و

هیات ع می بطور سالیانه بغ  1،1..،333،333ریال باشد ،کارانه دریافتی به نرخهاي برباوط باه
درآبد بازاد بر بغ بذکور (حسب بورد  ۰0. ،۰03و  )۰3.بشمول بالیات خواهد بود.

مالیاتی ارجداع خواهدد گدردیدد و ر ی

درصد (  ) %5حقلوق و مزايای مستمر نقدی (به استللثنای مزايای نقدی معاف موضوع ملادة

ن وه م اسبه مالیات بردرآمد حقوق

قراردادهاي پژوهشی و تحقیقاتی بشمول بالیات بقطوع به نر پنج درصد ( )۰.با رعایت سایر



هرگاه دالیل و اسناد و مدارک ابرازی در رد یا تعدیل درآمد مندرج در برگ تشخدیدص،
مؤثر واقع نگردد ،پرونده به هیأت حل اختال

بی نمایند و بجدداً به طور تمام وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوق بریر با براکز دیرر همکاري دارند

باردرآبد حقااوق بوده و بالیات آن باید طغق بقررات فوق بحاسغه ،کسر و باه حسااس ساازباان

مراجعه و با ارائه دالیل و اسناد و مدارک ،کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید.در صدورتدی

صدور پروانه خروج از کشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال برای اتباع خارجه 5به استثنای

درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زيرمحاسبه میشود:

( بشروط به عدم استافاده از بعافیت بذکور براي درآبد حاقوق از بحل دیرر) باشمول بااالایاات

سی روز از تاریخ ابالغ شخص ًا یا به وسیله وکیل تام االختیار خود به اداره امدور مدالدیداتدی

و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد ،مراتب پشت برگ تشخیص منعکس و به امضاء مسئول

خارجی يا اشخاص حقوقی ثالث ايرانی است.

نسغت به بازاد شش برابر بشمول بالیات سالیانه سی و پنج درصد ( )3.۰بیباشد.

در مواردی که مؤدی به برگ تشخیص مالیات ابالغ شده ،معترض باشد ،میتواندد ردر

که مسئول مربوط ،دالیل و اسناد و مدارک ابرازی را در تعدیل درآمد ،مؤثر تشخیص دهد

حساب مالیاتی يا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ايرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع

نسغت به بازاد چهار برابر تا شش برابر آن بشمول بالیات سالیانه بیست و پنج درصد ()0.۰



مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمايند 5مالیات
متعلق 5به انضمام جرايم مربوط 5محاسبه و به موجب برگ تشخیص با رعايت مهلت مقرر در

نسغت به بازاد یک نیم برابر تا دو و نیم برابر آن بشمول بالیات ساالنه پانزده درصد ()۰1.

مراجع حل اختال

مالیاتی

مربوط 5آخرين بخشنامه ”میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق و محاسبه مالیات حقوق

مالیات حقوق کارکنان خود را محاسبه نمايند.

نکته مهم :اضافه پرداختی بابت مالیات بردرآمد حقوق طبق مقررات قانون مدالدیداتدهدای

جرائم مالیاتی

مستقیم مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیرماه سال بعد تدا آخدر آن
سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی م ل سکونت ،مورد مطالبه قرار

رديف

جريمه

موضوع

اداره امور مالیاتی مذکور مورف است رر

عدم تسلیم فهرست حقوق کارکنان به اداره
1

امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی(ارسال

 %2حقوق پرداختی

فهرست به روش الکترونیکی انجام میشود).
عدم پرداخت مالیات متعلق يا پرداخت مالیات
2

کمتر از میزان واقعی مالیات بر حقوق متعلقه
در مهلت مقرر قانونی.

گیرد .
سه ماه از تاریدخ تسدلدیدم درخدواسدت،

رسیدگی های الزم را معمول و درصورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطدعدی
دیگر درآن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از م ل وصدولدی هدای

 %12مالیات پرداخت نشده در
موعد مقرر و  %295مالیات به
ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر

جاری اقدام کند .در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشتده بداشدد
اضافه پرداختی به حسداب بدهی مزبور ،منظور و مدازاد برآن مسترد خواهد شد.

از سررسید پرداخت

5

6

