
 

 

  
 

 
 آشنایی با قانون و مقررات 

 مالیات بر درآمد حقوق 
 

 

 منشور حقوق مؤدیان مالیاتی 
 مؤدی محترم حق ربخورداری از رفتار عادالهن ، منصفاهن و اقنونمند را دارد.(: 1اصل)

 مؤدی محترم حق کسب اطالع و راهنمایی را دارد.(: 2اصل )
 ب مالیاتی را دارد.مطلومؤدی محترم حق ربخورداری از خدمات  (: 3اصل )
 داری و حفظ حریم خصوصی، حق مودی  است. اپیبندی ما هب اصل راز(: 4اصل)

کایت و تجدید نظر خواهی دارد.(: 5اصل )  مؤدی  محترم حق اعتراض، ش
 مؤدی حق  اظهار نظر  آزاد  و   اراهئ    پیشنهاد  رد  مورد تصمیمات    و فرآینداهی   مالیاتی   و اداری  را  دارد.(:6اصل )

 

 
 سازمان امور مالیاتی کشور

 معاونت  ردآمداهی مالیاتی
 دفتر امور مؤدیان و  خدمات مالیاتی

   1411خرداد ماه   

 برخی درآمدهای حقوق که از پرداخت مالیات معاف هستند عبارتند از:

های بالعوض  ايران از محل کمک کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسالمی -1

المـللی به ايران اعـاا   فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و يا مؤسسات بین

 المللی مذکور. بین شوند نسبت به حقوق دريافتی آنان از دول متبوع يا مؤسسات  می 

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

وراث و حق سنوات و حقـوق ايا  مرخصی استفاده  خدمت و وظیفه يا مستمری پرداختی به 

 نشده.

 . هاينة سفر و فوق العادة مسافرت مربوط به شغل -3

هـای ارزان  کارگران و خانــه مسکن واگذاری در محل کارگاه يا کارخانه جهت استفادة  -4

 گیرد. قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه يا کارخانه که مورد استفادة کارگران قرار می

 . معالجه و امثال آن وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و -5

میاان معافیت مالیاتی حقوق  عیدی ساالنه يا پاداش آخر سال جمعاً معادل يک دوازدهم  -6

 .ريال ( 4101110111تا مبلغ  1411)در سال  ( قانون مالیاتهای مستقیم44موضوع مادة )

های خاص در اختیار مأموران  آيین نامه های سازمانی که با اجازة قانونی يا به موجب  خانه -7

 شود. کشوری گذارده می

وجوهی که کارفرما بابت هاينه معالجة کارکنان خود يا افراد تحت تکـفل آنها مستقیماً يا  -4

 به وسیلة حقوق بگیر به پاشک يا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

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

 4101110111حداکثر مـعـادل  1411) در سال مالیاتهای مستقیم   (  قانون44موضوع مادة )

 .ريال (

درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران اعم از نظامی و انتظـامـی0  -11

مشموالن قانون استخدامی وزارت اطالعات0 جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیـلـی و 

 ( ماه حضور در جبـهه و فرزندان شهداء 012 رزمنـدگان با حداقل )آزادگان

%( مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه يافته طـبـق 51پنجاه درصد ) -11

 فهرست سازمان مديريت و برنامه ريای کشور .

حقوق پرداختی به کارگران ايرانی اعاامی به خارج از کشور موضوع قراردادهای صـدور   -12

خدمات فنی به خارج از کشـور به شرط داشتن گواهیــنامه شــغلی از وزارت تعاون0کار و 

 رفاه اجتماعی .

( حقوق و ماايا يا دستماد مشمول مالیات يکی از اولیاء افراد دارای %51درصد ) پنجاه -13

های مترتب بر معلولیـت  معلولیت خیلی شديد و شديد مادامی که مسوولیت پرداخت هاينه

فرد بر عهده اولیاء است0 از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأيید نوع و شدت معلولیـت 

افراد مشمول اين ماده از سوی کمیسیون پاشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سـازمـان 

همچنین هاينه مراقبت وتوانبخشی آنان نیا قابل کسر از  بهايستی کشور ارائه خواهد شد.

 درآمد مشمول مالیات حقوق معلول يا شخصی که تکفل او را عهده دار است0 می باشد. 

 مالیات بر درآمد حقوق

 درآمد مشمول مالیات حقوق

 تکالیف مؤدیان

2 3 

 معافیت های مالیات بر درآمد حقوق

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

دريافت شود0 دريافت کنندگان حقوق مکلفند تا پايان ماه بعد از تاريخ دريافت حقوق0 

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

و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقـوق دريافتی خود را به اداره 

 امور مالیاتی مابور تسلیم نمايند.

1 

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

تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ايران0 بر حسب مدت يا کار انجا  يافته به طـور 

کند و نیا درآمد حقوقی که در مدت مأموريت خارج از کشور  نقد يا غیر نقد تحصیل می

)از طرف دولت جمهوری اسالمی ايران يا اشخاص مقیم ايران( از منابع ايرانـی عـايـد 

 شود0 مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. شخص می

 درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از:

درآمد نقدی شامل حقوق )مقرری يا ماد0 يا حقوق اصلی( و ماايای مربوط به شغل الف( 

های مقرر در  اعم از مستمر و يا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت

 قانون مالیات های مستقیم.

 ب( درآمد غیرنقدی به شرح زير:

   مسکن با اثاثیه و يا بدون اثاثیه 

   اتومبیل اختصاصی با راننده و يا بدون راننده 

   ساير ماايای غیرنقدی 

ند اقداماتی به شرح ا کنندگان حقوق هنگا  هر پرداخت يا تخصیص آن مکلف پرداخت

 ذيل انجا  دهند:

ضمن  پايان ماه بعدمحاسبه و کسر و تا  مربوط0 . مالیات متعلق را طبق مقررات1

کنندگان حقوق و میاان آن به ادارة امورمالیاتی  متضمن نا  و نشانی دريافت فهرستی  تسلیم

پرداخت کنندگان حقوق مکلف دهند.   های بعد فقط تغییرات را صورت پرداخت و در ماه 0محل

سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی هستند با مراجـعه به 

افاار  نر فهرست مالیات حقوق الکترونیکی0 از طريق لینک   www.tax.gov.irاينترنتی 

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

 به کارکنان را بصورت الکترونیکی ارسال نمايند.

هايی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی0 به  . در مورد پرداخت2

آيد0 پرداخت کنندگان مکلفند هنگا  هر پرداخت0 مالیات متعلق را با رعايت  عمل می

های  ( قانون مالیات44های قانونی مربوط به حقوق به جا معافیت ساالنه موضوع ماده ) معافیت

%( محاسبه0 کسر و حداکثر تا پايان ماه بعد ضمن تسلیم 11ده درصد) مقطوعمستقیم0 به نرخ 

فهرستی حاوی نا  و نشانی دريافت کنندگان و میاان آن0 به اداره امور مالیاتی مربوط 

 پرداخت کنند.
حقوق پرداختی به کارکنان اشخاص حقیقی و حقوقی که در مـنـاطـق آزاد نکته: 
و کارکنان شاغل در واحدهـای  1399912931صنعتی فعالیت دارند از تاريخ -تجاری

پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری و شـهـرکـهـای 
مشمول پرداخت مالیات بر درآمد حقـوق بـوده و  1399912926فناوری از تاريخ 

پرداخت کنندگان حقوق در اين مناطق مکلف به رعايت کلیه مقررات مربوط اعم از 
کسر و واريا مالیات حقوق و  ارسال فهرست ماهیانه مربوط از طـريـق سـامـانـه 

 باشند.  الکترونیکی می



 

ريـال   0441.111.111 حقوق و دستماد0 سالیانه تا مـبـلـغ 1411براساس قانون بودجه سال -1

مالیات بـردرآمـد حـقـوق   .برخوردار است ازمعافیت مالیاتیريال(  41.111.111) ماهیانه مبلغ 

با رعايت موارد ذيل0 به شرح جدول0 مشمول پرداخـت مـالـیـات کارکنان دولتی و غیردولتی 

 شود: می

وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمانهای مختلف حقوق بازنشستـگـی دريـافـت .  1 

نمايند و مجدداً به طور تما  وقت يا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکا ديگر همـکـاری  می

ق. . ( همـانند ساير حـقوق بـگـیـران  46های ماده  دارند )به استثناء موارد مذکور در تبصره

( اصالحی قانـون 44بدون توجه به وضعیت بازنشستگی آنان0 پس از کسر معافیت مقرر در ماده)

مالیاتهای مستقیم )مشروط به عد  استـفاده از معافیت مذکور برای درآمد حـقوق از مـحـل 

ديگر( مـشمول مـالیات بـردرآمد حقــوق بوده و مالیات آن بايد طبق مقررات فوق محاسبـه0 

 کسر و به حساب سازمان امورمالیاتی کشور وارياگردد.

ها0 مراکا و مؤسسات آموزش عالی0 پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از  . پرداختهای دانشگاه2

های علو 0 تحقیقات و فناوری و بهداشت0 درمان و  شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه

آموزش پاشکی و ساير مؤسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین 

التدريس  باشند0 به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیرکارکنان خود در قالب حق الذکر می فوق

التحقیق0 حق  %( و حق11به نرخ ده درصد ) مقطوع( مشمول مالیات 1396916911)از تاريخ 

%( با 5به نرخ پنج درصد ) مقطوعپژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات 

های قانونی  ق. .  )از جمله اعطای معافیت 46( ماده 1رعايت ساير احکا  مقرر در تبصره )

 ق. . ( خواهدبود. 44مربوط به استثناء معافیت ماده 

ها موضوع قانون مـربـوط0 بـا  درآمد مشمول مالیات حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه  نکته:

%( 11های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول  مالیات به نرخ ده درصـد ) رعايت معافیت

%  نبوده و 11خواهد بود. شايان توجه است کارانه دريافتی توسط اعضاء هیات علمی مشمول نرخ 

ها0 نرخ پلکانی فوق الذکـر را  با توجه به میاانی  که حقوق و ماايای اعضاء هیات علمی دانشگاه

مشمول مالیات خواهد بود. بطور مثال چنانچه حقوق و ماايـای نرخهای بعدی دهد به  پوشش می

ريال باشد0 کارانه دريافتی بـه  1044101110111فوق العاده اعضاء هیات علمی بطور سالیانه مبلغ  

% و ... ( مشمول مـالـیـات 25% و 21نرخهای مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ مذکور )حسب مورد 

 خواهد بود.

ريـال  24101110111( برابر )معادل 7. درآمد حقوق قضات پس از اعمال معافیت مذکور0 تا هفت )3

%( و نسبت به مازاد آن مشمول مالیات بـه نـرخ 11ماهیانه( مشمول مالیات به نرخ ده درصد )

 باشد. %( می21بیست درصد )

4 5 6 

 مراجع حل اختالف مالیاتی

 رديف موضوع جريمه

 % حقوق پرداختی  2

عد  تسلیم فهرست حقوق کارکنان به اداره 

امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی)ارسال 

 شود(.        فهرست به روش الکترونیکی انجا  می

1 

% مالیات پرداخت نشده در 11

%  مالیات به 295موعد مقرر و  

ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر 

 از سررسید پرداخت

عد  پرداخت مالیات متعلق  يا پرداخت مالیات 

 کمتر از میاان واقعی مالیات بر حقوق متعلقه 

 در مهلت مقرر قانونی.

2 

 نرخ مالیات بر درآمد حقوق 

 بردرآمد حقوقمالیات نحوه محاسبه 

 جرائم مالیاتی

که کارفرما حسب مورد با  در نظر گررفرترق مرقرررات یرانرونری    در مواردینکته مهم: 

های مربوط به درآمد حقوق، نسبت به کسر    اریز مالیات حقروق بره اداره امرور  معافیت

مالیاتی ایدام نموده لیکق حقوق بگیر به دالیلی مانند ترک خدمت در طی سرال، اارافره 

پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق داشته باشد، ااافه پرداختی مطابق با مقررات یرانرون 

مالیاتهای مستقیم مسترد خواهد شد مشر ط بر ایق که بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخرر 

آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت، مورد مرطرالربره 

 یرار گیرد. 

)اعرم از عردم هرگاه ااافه پرداختی بعلت عدم آگاهی ازمقررات    یا اشتباه در محاسبه 

ازطرف کارفرما صورت گرفته باشد، درخواست استرداد، مقید به  های یانونی( رعایت معافیت

بررای اسرتررداد، باشد. در ایق حالت اداره امور مالیاتی ذیربط  محد ده زمانی خاصی نمی

  ای است که مالیات به حساب آن  اریز شده است. همان اداره

اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه مراه از تراریرس تسرلریرم درخرواسرت، 

های الزم را معمول   درصورت احراز ااافه پرداختی   نداشتق بدهی یطعی دیگر  رسیدگی

های جاری ایدام  درآن اداره امور مالیاتی، نسبت به استرداد ااافه پرداختی از محل  صولی

کند. در صورتی که درخواست کننده بدهی یطعی مالیاتی داشته باشد ااافه پرداختی بره 

 حساب بدهی مزبور، منظور   مرازاد برآن مسترد خواهد شد. 

 

 نکات مهم در مورد پرداخت مالیات بر درآمد حقوق 

کنندگان حقوق0  باشند0 لذا در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق درحکم مؤدی می پرداخت

مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا کمتر از میاان واقعی پرداخت نمايند0 مالیات 

متعلق0 به انضما  جرايم مربوط0 محاسبه و به موجب برگ تشخیص با رعايت مهلت مقرر در 

 های مستقیم از آنان مطالبه خواهد شد. ( قانون مالیات157مادة  )

صدور پروانه خروج از کشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال برای اتباع خارجه0 به استثنای 

کسانی که طبق مقررات اين قانون از پرداخت مالیات معاف می باشند0 موکول به ارائه مفاصا 

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

 خارجی يا اشخاص حقوقی ثالث ايرانی است.

 )ماهیانه( 1411نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 
 طبقه از )ريال( تا )ريال( نسبت به مازاد نرخ

 معاف 0 4101110111 - -

10 %  طبقه اول 4101110111 4101110111 4101110111 

15 %  طبقه دو  4101110111 12101110111 4101110111 

20 %  طبقه سو  12101110111 14101110111 12101110111 

25 %  طبقه چهار  14101110111 24101110111 14101110111 

30 %  طبقه پنجم 24101110111 32101110111 24101110111 

35 %  طبقه ششم 32101110111 به باال 32101110111 

 شود: درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زيرمحاسبه می

درصـد      %( و بدون اثاثیــه بیست 25درصد ) بیست و پنـجالف ـ مسکن با اثــاثیه معادل 

( 91%(  حقوق و مـاايای مستمر نقدی )به استثنای ماايای نقـدی معـاف موضوع مادة )21) 

بابت از حقوق کارمـنـد  مالیـاتهای مستقیم( در مــاه پس از وضع  وجوهی که از اين   قانون

 شود. کسر می

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

ماايای نقدی معاف موضوع مـادة   % ( حقـوق و ماايای مستمر نقدی )به استــثنای 5درصد )

در ماه پس از کسر وجوهی که از اين بابت از حقوق کارمـنـد   (  قانون مالیاتهای مستقیم(91) 

 شود. کسر می

 حقوق.کنندة   پرداخت  شده برای  ج ـ ساير ماايای غیرنقدی معادل قیمت تما  

    تروانرد  در مواردی که مؤدی به برگ تشخیص مالیات ابالغ شده، معترض باشد، مری

ظرف سی ر ز از تاریس ابالغ شخصاً یا به  سیله  کیل تام االختیار خود به اداره امرور 

مالیاتی مراجعه   با ارائه دالیل   اسناد   مدارک، کتباً  تقااای رسریردگری مر ردد 

نماید.در صورتی که مسئول مربوط،  دالیل   اسناد   مدارک ابرازی را در ترعردیرل 

درآمد، مؤثر تشخیص دهد   نظر ا  مورد یبول مؤدی یرار گیرد، مراتب پشرت بررگ 

تشخیص منعکس   به امضاء مسئول مربوط   مؤدی رسیده   درآمد مشمرول مرالریرات 

 گردد. تعییق شده، مختومه تلقی  می

   هرگاه دالیل   اسناد   مدارک ابرازی در رد یا تعدیل درآمد مرنردرد در بررگ

تشخیص، مؤثر  ایع نگردد، پر نده به هیأت حل اختالف مالیاتری ارجرراخ خرواهرد 

گردید   رأی هیأت با اکثریت آراء یطرعی   الزم االجراء است. مگر اینکه ظرف مدت 

ر ز از تاریس ابالغ رأی از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدی، مورد اعرترراض  02

کتبی یرار گیرد که در ایق صورت پر نده جهت رسیدگی به هیرأت حرل اخرترالف 

مالیاتی ت دید نظر محول خواهد شد. در ایق مرحله مؤدی مکلف است مقدار مالیرات 

مورد یبرول را در همان مهلت مقرر پرداخت   نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را 

 تسلیم نماید. 

توانند برای محاسبه مالیات بر درآمد حقوق با مراجعه به سـامانه  پرداخت کنندگان حقوق می

آخريـن    www.intamedia.irاطالع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور بـه نـشانی

را دريافت و “   میاان معافیت مالیات بر درآمد حقوق و محاسبه مالیات حقوق ماهانه”بخشنامه 

با در نظر گرفتن میاان معافیت بر درآمد حقوق و روش محاسباتی آن0 مالیات حقوق کارکنـان 

 خود را محاسبه نمايند.


