
 بخشنامه  

 امور مالیاتی شهر و استان تهران  خاطبین / ذینفعان

 اداره کل امور مالیاتی استان ....
 2931میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال  موضوع

ار ناان زاارتااناه  اا ز    ( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ، مالیاا  بردرمماح حقاو      25بنابه حکم ماده )
( قاانون ماحیریت خاحما   یاوری ز نیار ساایر       2( ز قسمت اخیر مااده ) 5( ز )1موسسا  ز سایر دستگا های دزلتی موضوع مواد )

( قاانون مااساتا  وماومی  یاور ز در  اور       2( قانون محیریت خاحما   یاوری ز مااده )   2دستگا های اجرایی موضوع ماده )
ریت خحما   یوری ز ا الحا  ز الااقا  بعحی من ، قضاا  ، اوضاای  یاا  و مای دانیاگا ها ز      اجرای فصل د م قانون محی

( ا الحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 42( ز )48موسسا  ممواش والی ز تاقیقاتی  پس اا  سر معافیت مالیاتی موضوع مواد )
( ز در ماورد ساایر   1%( باه رارج جاحزی پیوسات راماره )     11 ز سایر معافیتهای مقرر قانونی به نرخ مقطوع ده در ح ) 52/11/1841

%( ز نستت به ماااد من باه  11( ریای به نرخ ده در ح )85،111،111حقو  بگیران پس اا  سر معافیتهای مربور تا چهل ز دز می یون) 
 ( خوا ح بود.5یوست رماره )( قانون مالیاتهای مستقیم میموی مالیا  بردرممح حقو  به ررج جحزی پ181نرخ  ای مقرر در ماده )

( قانون برناماه پنجسااله پانجم توساعه     25ماده ) ل  یور سقف معافیت مالیاتی موضوع  1845( قانون بودجه سای 84ضمناً طتق بنح )
 ( ریای در سای تعیین گردیحه است.111،111،111مت غ یکصح می یون ) 1845برای سای  جمهوری اسالمی ایران
 ل  یور ، مالیا  حقو    یه  ار ناان رار ت  اای زاگا ار      1845( قانون بودجه سای 52بنح ) 8اس جرء الام به ذ ر است براس

 رحه ) سهام  نترلی ( در طوی سای زاگ اری ، براساس نرخ مالیاتی قتل اا زاگ اری مااسته ز پرداخت می رود .
با اومای معافیات   1845 سایمالیا  حقو  سه ما ه ازی  متنی بر  سر ز ایصای 54/1/1845مورخ  485/511باتوجه به باینامه رماره 

ما ه م  ور در ما های بعح قابل اومای خوا ح باود. باه وناوان م اای     سه بصور  و ی الاساب ، تعحیال  مالیا   1841مالیاتی سای 
 به ررج ذیل می بارح: 1845ناوه مااسته مالیا  حقو  بگیر فرضی در سه ما ه  ازی سای 

ریای بارح   (11،111،111یااده می یون )ما انه مت غ  1845 ل حقو  ز مرایای مستمر دریافتی حقو  بگیر در سای  با فرض اینکه -1
باه   1841به  ور  و ی الاساب ز با اوماای معافیات مالیااتی ساای      1845ما ه ازی سای  سه، مالیا  بر درممح حقو  زی برای 

 52/8-58ررج ذیل می بارح: 

 

 11،111،111×    15  =185, 111, 111                                                                                                                                       جمع حقو  ساالنه
 185, 111،111  -66, 111،111= 66, 111،111                                    (1841درممح میموی مالیا  حقو  ) پس اا  سر معافیت مالیاتی سای 

 66, 111, 111   × 42 نرخ ماده     ÷   15   =  221,  111                                                                مالیا  حقو  یک ماه به  ور  و ی الاساب 

 221,  111      ×    8 =  5, 521, 111                                                                                                      1845ما ه ازی سای  سهجمع مالیا  حقو  

 تعیین گردیحه اسات  ریای (111،111،111 یکصح می یون)  ل  یور به مت غ 1845مالیاتی م  ور در بودجه سای معافیت حای با توجه به اینکه سقف 

 مااسته مالیا  حقو  ز تعحیل مالیا  پرداختی به  ور  ذیل خوا ح بود :، 

 11 ،111،111×    15  =185،111،111                  ساالنه                                                                                                                       جمع حقو  

 185،111،111    -  111،111،111   =      85،111،111                                                       1845مح میموی مالیا  پس اا  سر معافیت مالیاتی درم

 85, 111, 111  × 42 نرخ ماده   ÷    15  =   566, 666                                               ریای 111،111،111مالیا  حقو  یک ماه با  سر معافیت 

 م 48و  40 31 410



 566, 666 ×    8  =1,  166, 662                                                                                                                1845ما ه ازی سای  چهارمالیا  حقو  

 طی ما های بعح قابل تهاتر می بارح. ه پس اا تعحیل یا مانحه ط ب حقو  بگیر بابت ماااد مالیا  زاریری  ارمچهمانحه مالیا  قابل پرداخت در ماه 

 1, 166, 662 – 5,  521, 111= ( 1, 148,  888)مانحه ط ب حقو  بگیر  ه بایح طی ما های مینحه تهاتر گردد.                                                          

بردرممح حقو  زی برای سه ما ه ازی سای ریای بارح ز مالیا  ( 51, 111, 111بیست می یون ) با فرض اینکه  ل حقو  ز مرایا مستمر دریافتی   -5

 54/8/45 -58 .به ررج ذیل می بارح  1841به  ور  و ی الاساب ز با اومای معافیت مالیاتی سای  1845

 51, 111, 111 × 15= 581, 111, 111                                                                                                                        جمع حقو  ساالنه               

 581, 111،111 – 66, 111, 111 = 128,  111،111                                         (1841درممح میموی مالیا  حقو  ) پس اا  سر معافیت مالیاتی سای 

 128, 111،111 ×42 نرخ ماده    ÷  15 =  5, 424, 888                                                                    مالیا  حقو  یک ماه بصور  و ی الاساب

 5, 424, 888×   8=    4, 222, 1   11                                                                                                   1845جمع مالیا  حقو  سه ما ه ازی سای 

 51, 111, 111 × 15=   581, 111, 111                                                                                                                   45در سای  جمع حقو  ساالنه 

 581, 111،111  -111،111،111= 181, 111،111                                          1845درممح میموی مالیا  حقو  پس اا  سر معافیت مالیاتی سای 

 181, 111،111 ×42 نرخ ماده   ÷  15 =   5,  121, 111                                                                    مالیا  حقو  یک ماه بصور  و ی الاساب

 5, 121, 111 × 8= 4, 611, 111                                                                                                                          ما ه ازی سای  چهارمالیا  حقو  

 4, 611, 111     -  4, 222, 111=   52, 111                                       با احتساب اضافه پرداختی ما های قتل  چهارم  یا  قابل پرداخت جهت ماه مال
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       مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید. و حسابرسی  با دفتر تشخیص 93349242لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 

 


