
 210/1400/3شماره: 

 1400/02/01تاریخ: 

 بخشنامه

 م 48-48مواد  1400 3  

 مخاطبان/ ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

 0811معافیت ساالنه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال  موضوع

  

 کل کشور مقرر می دارد: 0411( بند )الف( تبصره ?? قانون بودجه سال 4با توجه به مقررات جزء )  

هشقق،اد م ل ققون مبلققچ ارار ققد    0411هققام مققق،ق ر  در سققال  ( قققانون مال ات44سقققف مفات ققل مال ققاتی مودققو  مققاده ) -0

 شود.( لایر تف  ن می441.111.111)

( 0هقام ) نرخ مال ات بر درآمد کارکنان د ل،ی   غ ر د ل،ی اعر از حقوق   مزایا )به اس،ثناء قضات   مشمول ن تبصره -2

 48ر مقاده می باشد بقه نرقر مقی رسقد کقه مقراد قانون ق ا 2   0تاقد تبصره هام  48]با توجه به اینکه ماده  48( ماده 2  )

ام از مقررات مربوط به  پایه حقوق اعضقام  ( قانون ا الح پاره5هام مق،ق ر   با رعایل ماده )بوده اسل[ قانون مال ات 

 0684/02/08ها   موسقات آموزش عالی مصقو   رسمی ه أت علمی )آموزشی   پژ هشی( شاغل   بازنشق،ه دانش اه

 باشد: ه شرح ذیل میبا ا الحات   الحاقات بفدم(   کارانه ب

( لایر  ده 081.111.111( لایر تقا نرصقد   شصقل م ل قون )441.111.111نقبل به مازاد ارار د   هش،اد م ل قون ) -

 %(01در د )

( لایر تققققا یققققد م ل ققققارد   ارار ققققد   ارققققل م ل ققققون 081.111.111نقققققبل بققققه مققققازاد نرصققققد   شصققققل م ل ققققون ) -

 %(05( لایر: پانزده در د )0.441.111.111)

( لایر تقا د  م ل قارد    قد   شصقل م ل قون 0.441.111.111نقبل به مازاد یقد م ل قارد   ارار قد   ارقل م ل قون ) -

 %(21( لایر: ب قل در د )2.081.111.111)



( لایر تققا د  م ل ققارد   هش،صققد   هشقق،اد م ل ققون 2.081.111.111نقققبل بققه مققازاد د  م ل ققارد    ققد   شصققل م ل ققون ) -

 %( 25( لایر: ب قل   پنج در د )2.441.111.111)

( لایر تقا سقه م ل قارد   هش،صقد   ارقل م ل قون 2.441.111.111نقبل به مازاد د  م ل ارد   هش،صد   هشق،اد م ل قون ) -

 %(61( لایر: سی در د )6.441.111.111)

 %(.65ج در د )( لایر: سی   پن6.441.111.111نقبل به مازاد سه م ل ارد   هش،صد   ارل م ل ون ) -

ام از مقررات مربوط بقه پایقه حققوق  ( قانون ا الح پاره5ها با رعایل ماده ) حقوق اعضام رسمی ه أت علمی دانش اه -?

ها   موسقققات آمققوزش عققالی مصققو   اعضققام رسققمی ه ققأت علمققی )آموزشققی   پژ هشققی( شققاغل   بازنشققق،ه دانشقق اه

 0411هقام مقق،ق ر  در سقال  هقام مققرر در ققانون مال ات یقل مفات لبا ا الحات   الحاقات بفدم  با رعا 0684/02/08

 %( خواهد بود.01مشمول مال ات به نرخ ده در د )

ام از مقققررات مربققوط بققه پایققه حقققوق اعضققام رسققمی ه ققأت علمققی )آموزشققی    ( قققانون ا ققالح پققاره5براسققام مققاده ) -?

موسقات آموزش عالی  از درآمد مشقمول مال قات اعضقام ه قأت علمقی مودقو  ها    پژ هشی( شاغل   بازنشق،ه دانش اه

 02( بنقد )القف( تبصقره 4%( به عنوان مال ات کقر خواهد شد. با توجه به اینکه در جزء )01این قانون حداکثر ده در د )

ت،قه اسقل  بنقابراین خارج از موارد اسق،ثناء شقده مربقوط بقه حققوق اعضقام ه قأت علمقی بقه کقار ر« کارانه»م کور عبارت 

( مشمول نرخ 0604/00/20مورخ  211/04/504کارانه دریات،ی توسط اعضام ه أت علمی )با رعایل بخشنامه شماره 

%( نبوده   با توجه بقه م زانقی کقه حققوق   مزایقام اعضقام ه قأت علمقی دانشق اه هقا نقرخ پلکقانی مققرر را 01ده در د )

 خواهد بود.دهد به نرخ بفدم مشمول مال ات  پوشش می

  

( لایر باشققد  0.441.111.111بققه عنققوان مثققال: انانقققه حقققوق   مزایققام تققوق الفققاده اعضققام رسققمی ه ققأت علمققی مبلققچ )

%(   ب قل   پنج در د 21هام مربوط به درآمد مازاد بر مبلچ یاد شده )حقب مورد ب قل در د ) کارانه دریات،ی به نرخ

 %(   ...( مشمول مال ات خواهد بود.25)

( بنقد )الققف( 4هقام مققق،ق ر از مققررات جقزء ) ققانون مال ات 48( مقاده 2(   )0هام ) بقا توجقه بقه اسق،ثنام احکققاه تبصقره -?

هققام مققق،ق ر  قققانون مال ات 48( مققاده  احققده قققانون ا ققالح مققاده 2(   )0هام ) یققاد شققده  تمققامی احکققاه تبصققره 02تبصققره 

 کماکان الزه االجراء اسل. 0411ات  در سال مطابق مقرر…( )اعر از نرخ   0608/14/28مصو  

 0411ققانون بودجقه سقال  02( بنقد )القف( تبصقره 4با توجه به اینکه درآمد حقوق قضات از نرخ هقام مققرردر جقزء ) -8



ققانون مال اترقام مقق،ق ر بقوده    45کشور مق،ثنی گردیده اسل  درآمد حقوق قضات در سال یاد شده مشقمول مققررات مقاده 

لایر( مشمول مال ات به نقرخ ده در قد 6.681.111.111برابر آن ) مفادل  8تا  0411عمال مفات ل مال اتی سال پس از ا

 % ( خواهد بود.  21%(   نقبل به مازاد آن مشمول مال ات به نرخ ب قل در د)01)

 به شرح ذیل اسل:  2نرخ مال ات بر درآمد ساالنه مشمول مال ات حقوق  مودو  بند  -8

 آمد مشمول مالیات حقوق )لایر(در
 نرخ مالیات

 نسبت به مازاد تا از

 مفاف ------ 441.111.111 0

441.111.110 081.111.111 441.111.111 01% 

081.111.110 0.441.111.111 081.111.111 05% 

0.441.111.110 2.081.111.111 0.441.111.111 21% 

2.081.111.110 2.441.111.111 2.081.111.111 25% 

2.441.111.110 6.441.111.111 2.441.111.111 61% 

 %65 6.441.111.111نقبل به مازاد 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

 محمود علیزاده

 معاون حقوقی و فنی مالیاتی

 تاریخ اجرا:

 مطابق مصوبه 

 مدت اجرا:

  مطابق مصوبه

 مرجع ناظر:

 دادستانی انتظامی مالیاتی

 نحوه ابالغ: 

 فیزیکی/سیستمی

  

 




