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 موضوع
( 5وفق مقررات جزء ) 1401معافیت ساالنه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 

 کل کشور 1401قانون بودجه سال  12بند )الف( و بند )ب( تبصره 

نظر به سواالت و ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر    

( ماده واحده قانون بودجه 12( بند )الف( و بند )ب( تبصره )5با توجه به جزء ) 1401دولتی در سال 

 :دارد کل کشور، مقرر می 1401سال 

کل کشور درآمد  1401( ماده واحده قانون بودجه سال 12( بند )الف( تبصره )5با توجه به جزء ) 1-

حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر 

های مقرر  تها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافی و غیر مستمر و سایر پرداختی

قانون  83و  82های مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد  در قانون مالیات

های مستقیم شامل کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه  مالیات

 :باشد های زیر مشمول مالیات می ورزش و کمک هزینه تلفن همراه به نرخ

( لایر، معاف از مالیات )معافیت موضوع ماده 672,000,000بلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون )تا م -

 قانون( 84

( لایر تا یک میلیارد و هشتصد میلیون 672,000,000نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون ) -

 (%10( لایر، ده درصد )1,800,000,000)

( لایر تا سه میلیارد 1,800,000,000یون )نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میل -

 (15( لایر، پانزده درصد )3,000,000,000%)

( لایر تا چهارمیلیارد و دویست میلیون  3,000,000,000نسبت به مازاد سه میلیارد ) -



 (20( لایر، بیست درصد )4,200,000,000%)

( لایر به باال، سی درصد 4,200,000,000نسبت به مازاد چهار میلیارد و دویست میلیون ) -

(30%) 

ماده  12( بند )الف( تبصره 5های مذکور در جزء ) با توجه به استثنای عیدی پایان سال از نرخ2-

های مقرر قانونی از  کل کشور، عیدی پایان سال پس از کسر معافیت 1401واحده قانون بودجه سال 

 85مستقیم، طبق مقررات قسمت اخیر ماده  های قانون مالیات 91( ماده 10جمله معافیت موضوع بند )

 .باشد قانون اخیر الذکر مشمول مالیات می

های نقدی و غیر نقدی اعم از مستمر و غیر مستمر از جمله حق التدریس، حق  کلیه پرداخت 3-

اصلی حقوق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختالف که توسط پرداخت کننده غیر 

های مستقیم و سایر قوانین) به استثنای  های مقرر در قانون مالیات شود، پس از کسر معافیت انجام می

( بند )الف( تبصره 5های مقرر در جزء ) های مستقیم( به نرخ قانون مالیات 84معافیت موضوع ماده 

 باشد. کل کشور مشمول مالیات می 1401ماده واحده قانون بودجه سال  12

( ماده 2حق التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی دارای شرایط صدر تبصره ) 4-

درصد( مشمول  5های مستقیم به نرخ مقرر در قسمت اخیر تبصره مذکور )به نرخ  قانون مالیات 86

 .باشد مالیات می
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