معافیت های مالیات بر درآمد حقوق

مالیات بر درآمد حقوق
درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص ديگر (اعم از حقیقی يا حـقـوقـی) در

برخی درآمدهای حقوق که از پرداخت مالیات معاف هستند عبارتند از:
 -1کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسالمیايران از محل کمکهای

طور نقد يا غیر نقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

بالعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و يا مؤسسات بینالمـللی بـه

قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ايران ،بر حسب مدت يا کار انجام يافته به

ايران اعزام می شوند نسبت به حقوق دريافتی آنان از دول مـتـبـوا يـا مـؤسـسـات

درآمدهای مشمول مالیات حقوق

آشنایی با قانون و مقررات
مالیات بردرآمد حقوق

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از:
الف) درآمد نقدی شامل حقوق (مقرری يا مزد ،يا حقوق اصلی) و مزايای مربوط به
شغل اعم از مستمر و يا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر
در قانون مالیات های مستقیم.

بینالمللی مذکور.
 -2حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخـريـد
خدمت و وظیفه يا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقـوق ايام مـرخصـی
استفاده نشده.
 -3هزينة سفر و فوق العادة مسافرت مربوط به شغل.
 -4مسکن واگذاری در محل کارگاه يا کارخانه جهت استفادة کارگران و خانـه هـای
ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه يا کارخانه که مورد استفادة کارگـران

ب) درآمد غیرنقدی به شرح زير:

قرار میگیرد.

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

 -5وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.
 -6عیدی ساالنه يا پاداش آخر سال جمعاً معادل يک دوازدهم میزان معافیت مالیـاتـی
حقوق موضوا مادة ( )44قانون مالیاتهای مستقیم.
 -7خانه های سازمانی که با اجازة قانونی يا به موجب آيین نامههای خاص در اختـیـار

تکالیف مؤديان

مأموران کشوری گذارده میشود.
 -4وجوهی که کارفرما بابت هزينه معالجة کارکنان خود يا افراد تحت تکـفـل آنـهـا

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصیص آن مکلفند اقداماتی به شرح ذيل

منشور حقوق مؤدیان مالیاتی

اصل( :)1مؤدی محترم حق ربخورداری از رفتار عادالهن  ،منصفاهن و اقنونمند را دارد.
اصل ( :)2مؤدی محترم حق کسب اطالع و راهنمایی را دارد.
اصل ( :)3مؤدی محترم حق ربخورداری از خدمات مالیاتی مطلوب را دارد.
اصل( :)4پادنبیی ما هب اصل رازداری و حفظ حریم خصوصی ،حق مودی محترم است.
اصل ( :)5مؤدی محترم حق اعتراض ،ش کایت و تجدید نظر خواهی دارد.
سازمان امور مالیاتی کشور

معاونت مالیات اهی مستقیم

مستقیماً يا به وسیلة حقوق بگیر به پزشک يا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثـبـتـه

انجام دهند:

پرداخت کند.

 .1مالیات متعلق را طبق مقررات بند الف تبصره ( )6قانون بودجه سال  1396محاسبه و کسر

 -9مزايای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت مالیاتی

و تا پايان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دريافتکنندگان حقوق و میزان

حقوق موضوا مادة ( )44قانون مالیاتهای مستقیم.

آن به ادارة امورمالیاتی محل ،پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

 -11درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران اعم از نـاـامـی و

پرداخت کنندگان حقوق مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی موديان مالیاتی

انتاامی ،مشموالن قانون استخدامی وزارت اطالعات ،جانبازان انقالب اسالمی و جنگ

 www.tax.gov.irاز طريق لینک فهرست مالیات حقوق الکترونیکی ،نرم افزار تهیه لیست

تحمیلی و آزادگان.

الکترونیکی مالیات بر درآمد حقوق را دريافت و هر ماهه فهرست حقوق پرداختی به

 -11پنجاه درصد ( )%55مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه يافته طبق

کارکنان را بصورت الکترونیکی ارسال نمايند.

فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور .

 .2کارفرمايان برای پرداخت هايی که به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول

 -12حقوق پرداختی به کارکنان دارای مجوز اشتغال به کار در مناطق آزاد تجـاری-

پرداخت کسورات بازنشستگی يا بیمه نمی باشند (با عناوينی مانند حق المشاوره،

صنعتی ،بابت اشتغال در محدوده جغرافیايی اين مناطق (در صورتیکه کارفرمـا دارای

حقالتدريس ،حق پژوهش و )....انجام میدهند ،نیز موظفند در موقع پرداخت يا تخصیص،

مجوز فعالیت در مناطق مذکور باشد).

مالیات متعلقه را کسر و تا پايان ماه بعد با اعالم مشخصات دريافت کنندگان حقوق مطابق

 -13حقوق پرداختی به کارگران ايرانی اعزامـی بـه خـارج از کشـور مـوضـوا

فرم اعالم شده سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امورمالیاتی محل پرداخت نمايند.

قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهینامه شــغلـی
از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی .

در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ايران شعبه يا نمايندگی ندارند حقوق

 -14حقوق پرداختی به کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری و مهـنـدسـی

دريافت شود ،دريافت کنندگان حقوق مکلفند تا پايان ماه بعد از تاريخ دريافت حقوق،

مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری ( صرفاً در خصوص کارکنانی

دفتر خدمات مودیان

مالیات متعلق را طبق مقررات قانـونی به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و

اردتشهبی ماه 1331

تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقـوق دريافتی خود را به اداره
امور مالیاتی مزبور تسلیم نمايند.

که در زمینه مجوز صادره ،در واحدهای مذکور ،به فعالیت اشتغال داشته باشند).
نکته  :1بورس و سايرکمک هزينه های تحصیلی پرداختی بـه دانشـجـويـان ،درآمـد
محسوب نشده و از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است.
نکته :2شاهد ،جانبازان ،رزمندگان با حداقل ( )12ماه حضور در جبهه و فرزندان شهداء
از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق معاف هستند.
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نرخ مالیات بر درآمد حقوق

نکات مهم در مورد پرداخت مالیات بر درآمد حقوق

 -1براساس قانون بودجه سال  ،6931حقوق و دستمزد ،سالیانه تا مبلغ  005.555.555ريـال

پرداخت کنندگان حقوق درحکم مؤدی می باشند ،لذا در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق،

مراجع حل اختالف مالیاتی
 در مواردی که مؤدی به برگ تشخیص مالیات ابالغ شده ،معترض باشـد،

( ماهیانه مبلغ  2101110111ريال) ازمعافیت مالیاتی برخوردار است .مازاد بر مبلغ مذکور،

مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمايند ،مالیات متعلق ،به

به نرخ ذيل مشمول پرداخت مالیات میشود:

انضمام جرايم مربوط ،محاسبه و به موجب برگ تشخیص با رعايت مهلت مقرر در مادة ( )651قانون

می تواند ظرف سی روز از تاريخ ابالغ شخصاً يا به وسیله وکیل تام االختیـار

مالیاتهای مستقیم از آنان مطالبه خواهد شد.

خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه داليل و اسناد و مدارک ،کتـبـاً

مشمول مالیات به نرخ ده درصد (  )%11و نسبت به مـازاد آن به نرخ بیست درصـد ( )%21

صدور پروانه خروج از کشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال برای اتباا خارجه ،به استثنای

تقاضای رسیدگی مجدد نمايد.در صورتی که مسئول مربوط ،داليل و اسناد

میباشد.

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

مالیات بردرآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر معافیت فوق و تا پنج برابرآن

نکته :وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمانهای مختلف حقوق بازنشستگی دريافت
می نمايند و مجدداً به طور تمام وقت يا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکـز ديـگـر
همکاری دارند ( به استثناء موارد مذکور در تبصره ماده  46ق .م .م) همـانند ساير حـقـوق
بگیران بدون توجه به وضعیت بازنشستگی آنان ،پس از کسر معافیت مقـرر در مـاده( )44
اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم ( مشروط به عدم استـفاده از معافیت مذکور برای درآمـد
حـقوق از محل ديگر) مـشمول مـالیات بـردرآمد حقــوق بوده و مالیات آن بايد طـبـق

مالیاتی يا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ايرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباا خارجی يا
اشخاص حقوقی ثالث ايرانی است.

جرائم مالیاتی
ردیف

در موعد مقرر قانـونـی( ارسـال فـهـرسـت بـه روش
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(  )91قانون مالیـاتهای مستقیم) در مــاه پس از وضع وجوهی که از اين بابت از حـقـوق
کارمند کسر میشود.

میزان واقعی مالیات بر حقوق متعلقه در مهـلـت مـقـرر
قانونی.

 %11مالیات پرداخت نشده در
موعد مقرر و  %2/2مالیات به
ازای هرماه نسبت به مدت تاخیر
از سررسید پرداخت

خواهد شد .در اين مرحله مؤدی مکلف است مقدار مالیات مورد قبـول را
در همان مهلت مقرر پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتـراض خـود را

نحوه محاسبه مالیات بردرآمد حقوق

تسلیم نمايد.
پرداخت کنندگان حقوق میتوانند برای محاسبه مالیات بر درآمد حقـوق بـا مراجعـه بـه
سامانه اطالا رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نـشانی  www.intamedia.irو از
طريق لینک مربوط ،آخرين بخشنامه ”میزان معافیت مالیات بر درآمـد حقـوق و محاسـبه
محاسباتی آن ،مالیات حقوق کارکنان خود را محاسبه نمايند.

درصد ( ) %5حقـوق و مزايای مستمر نقدی (به استــثنای مزايای نقدی معـاف مـوضـوا

مالیاتهای مستقیم مسترد خواهد شد مشروط بر اين که بعد از انقضای تیرماه سـال
بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتـی مـحـل

اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسلیم درخـواسـت،

جدول معافیت های مالیاتی حقوق در پنج سال اخیر

کارمند کسر میشود.
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نکته مهم :اضافه پرداختی بابت مالیات بردرآمد حقوق طبـق مـقـررات قـانـون

سکونت ،مورد مطالبه قرار گیرد .

مادة (  )91قانون مالیاتهای مستقیم) در ماه پس از کسر وجوهی که از اين بابت از حقـوق

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

مالیاتی مربوط يا مؤدی ،مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در اين صورت
پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی تجديد نار مـحـول

مالیات حقوق ماهانه“ را دريافت و با در نار گرفتن میزان معافیت بر درآمد حقوق و روش

ب ـ اتومبـیل اختـصاصی با راننـده معـادل ده درصد ( ) %11و بدون راننـده معادل پنج

ارجـاا خواهد گرديد و رأی هیأت با اکثريت آراء قطـعی و الزم االجراء
است .مگر اينکه ظرف مدت  21روز از تاريخ ابالغ رأی از طرف مأمـوران

عدم پرداخت مالیات متعلق يا پرداخت مالیات کمتر از

درصد( )%11میباشد.

الف ـ مسکن با اثــاثیه معادل بیست و پنـج درصد ( )%05و بدون اثاثیــه بیست درصـد

 %2حقوق پرداختی

الکترونیکی انجام میشود).

پرداخت کسور بازنشستگی يا بیمه نمیباشند ،با عنوان حقالمـشـاوره ،حـق حضـور در

(  )%21حقوق و مـزايای مستمر نقدی (به استثنای مزايای نقـدی معـاف مـوضـوا مـادة

جریمه

 هرگاه داليل و اسناد و مدارک ابرازی در رد يا تعديل درآمد مندرج در
برگ تشخیص ،مؤثر واقع نگردد ،پرونده به هیأت حل اختالف مـالـیـاتـی

عدم تسلیم فهرست حقوق کارکنان به اداره امور مالیاتی

 .2پرداختهايی که کارفرمايان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خـــود که مشـمـول

 .3درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زيرمحاسبه میشود:

تلقی میگردد.

موضوع

مقررات فوق محاسبه ،کسر و به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واريزگردد.

جلسات ،حق التدريس ،حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کننـد ،بـدون اعـمـال

قبول مؤدی قرار گیرد ،مراتب پشت برگ تشخیص منعکس و بـه امضـاء
مسئول مربوط و مؤدی رسیده و درآمد مشمول مالیات تعیین شده ،مختومه

1

معافیت موضوا ماده (  )44قانون مالیات های مستقیم ،مشمول مالیات مقطوا به نـرخ ده

و مدارک ابرازی را در تعديل درآمد ،مؤثر تشخیص دهد و نار او مـورد

ردیف

سال

معافیت سالیانه

معافیت ماهیانه

رسیدگی های الزم را معمول و درصورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهـی
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6930

655،555،555

3،999،999

قطعی ديگر درآن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از مـحـل

0

6939

605،555،555

65،555،555

وصولیهای جاری اقدام کند .در صورتی که درخواست کننده بدهی قـطـعـی
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6930

693،555،555

66،555،555

مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حسـاب بدهی مزبور مناور و مـازاد بـرآن

0

6935

651،555،555

69،555،555

مسترد خواهد شد.
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6931

005،555،555

05،555،555
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