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الغ به صورت ساالنه اعالم شده و از آنجا که محاسبه مالیات حقوق را به صورت ماهانه انجام می دهیم می بایست همان طور که مشاهده می شود مب

 . ارقام جدول فوق را تقسیم بر دوازده نموده تا ارقام تبدیل به ماهانه شوند

 

 

https://cafehesabdar.ir/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1401/


ریال معاف از مالیات بوده و برای مبالغ باالتر  ۵۶.۰۰۰.۰۰۰همان طور که از متن بخشنامه و جدول درآمد مشمول ماهانه مشخص است مبالغ کمتر از 

 به صورت پلکانی نرخ مالیات افرایش می یابد .

 مطابق جدول پلکانی به صورت زیر عمل می شود : ۱۴۰۱برای محاسبه مالیات حقوق سال 

 ۱۴۰۱محاسبه مالیات حقوق سال نحوه 

 حقوق مالیات جدول مبالغ در پله اول

 ریال در این طبقه قرار دارند . ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰تا  ۵۶.۰۰۰.۰۰۰مبالغ مابین 

می درصد ضرب  ۱۰ریال کم کرده و حاصل را در  ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ریال در ماه می باشد مبلغ حقوق و مزایا را از  ۵۶.۰۰۰.۰۰۰برای مبالغی که بیش از 

 نماییم .

 مبلغ حقوق و مزایا ( – ۵۶.۰۰۰.۰۰۰* ) %۱۰مالیات = 

 ریال مالیات بدین شکل محاسبه می گردد. ۷۰.۰۰۰.۰۰۰به طور مثال برای حقوق 

۱.۴۰۰.۰۰۰ =۱۰%(*۷۰.۰۰۰.۰۰۰-۵۶.۰۰۰.۰۰۰) 

 حقوق مالیات جدول مبالغ در پله دوم

 ریال در این طبقه قرار دارند . ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰تا  ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰مبالغ مابین 

درصد ضرب نموده و سپس می بایست مالیات طبقه  ۱۵ریال نموده و حاصل را در  ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰برای مبالغ در پله دوم ابتدا مبلغ حقوق را منهای 

درصد ضرب و در انتها جمع دو  ۱۰ ریال نموده و حاصل را در ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ریال را منهای  ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰اول را نیز محاسبه نماییم پس در نتیجه 

 مورد را محاسبه کرده که برابر است با مالیات بر حقوق

 حقوق و مزایا( – ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) %۱۵( + ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ – ۵۶.۰۰۰.۰۰۰* ) %۱۰مالیات = 

 ریال باشد مبلغ مالیات بدین شکل محاسبه می گردد : ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰به طور مثال اگر ملغ حقوق 

۱۲.۴۰۰.۰۰۰=%۱۰ (*۵۶.۰۰۰.۰۰۰- ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰  +)۱۵%(*۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ – ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰) 

 حقوق مالیات جدول مبالغ در پله سوم

 ریال در این طبقه قرار دارند . ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰تا  ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰مبالغ مابین 

درصد ضرب نموده و سپس می بایست مالیات طبقه  ۲۰ریال نموده و حاصل را در  ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰برای مبالغ در پله سوم ابتدا مبلغ حقوق را منهای 

 ریال ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰های دوم و اول را محاسبه نماییم جمع بدست آمده از سه طبقه برابر است با مالیات حقوق بر مبالغ باالی 

درصد ضرب می نماییم  ۱۰کرده و حاصل را در  ۵۶.۰۰۰.۰۰۰را منهای  ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ح داده شد برای محاسبه مالیات طبقه اول همانطور که توضی

 درصد ضرب می نماییم . ۱۵کرده و حاصل را در  ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰را منهای  ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰و برای محاسبه مالیات طبقه دوم 



 مبالغ در پله چهارم جدول مالیات حقوق

 ریال در این طبقه قرار دارند . ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰بیش از  مبالغ

درصد ضرب نموده و سپس می بایست مالیات طبقه  ۳۰ریال نموده و حاصل را در  ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰برای مبالغ در پله چهارم ابتدا مبلغ حقوق را منهای 

 ریال ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰مالیات حقوق بر مبالغ باالی  های سوم و دوم و اول را محاسبه نماییم جمع بدست آمده از چهار طبقه برابر است با

 ۱۴۰۱جدول محاسبه مالیات حقوق سال 

 از آنجا که مبلغ کف و سقف هر پله و نرخ آن مشخص می باشد برای سرعت بخشیدن و سهولت در محاسبه مالیات و اجتناب از محاسبه مبالغ طبقه

 های پایین تر از جدول ذیل استفاده می نماییم .

 

 

 

 

 

 

 ۱۴۰۱حقوق و مزایای مشمول مالیات در سال 

 در خصوص مالیات بر حقوق پرسنل به شرح ذیل می باشد :۱۴۰۱الیحه بودجه سال  ۱۲تبصره  ۵جز 

مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده 

 باشد .ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال میاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختیالع فوق  مدیریت و

 قانون مالیات های مستقیم باقی مزایا مشمول مالیات می باشد . ۹۱با توجه به عبارت باال به استثنا موارد مشخص شده در ماده 

 ان می باشد معافیت مالی حق بن و مسکن می باشد .موارد اساسی که مورد مناقشه و اختالف نظر بین حسابدار

 الیحه به توجه با که میشد محسوب مالیات از معاف ۱۴۰۰دی  ۵اظهار نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در  حق بن و مسکن با

 یارانه کودک، مهد قبیل از رفاهی مزایای مالیاتی معافیت و عدالت دیوان ارای به اشاره با برخی همچنان ولی ، است گردیده مالیات مشمول بودجه

 ، است اشتباه که نمایند می محسوب مالیات از  ن را معافمسک و بن حق مسکن هزینه کمک و کاال بن و همراه تلفن هزینه ذهاب، و ایاب غذا،

می باشد که به شرح  ۱۳۸۰بهمن  ۲۷قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  ۴۰ ماده رفاهی مزایای از منظور زیرا

 ذیل می باشد :

 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۴۰ماده 
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نواتی برای ارائه تسهیالت رفاهی و تشویق اجازه داده میشود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه س

 کارکنان و کمک هزینه مسکن

 به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامهای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.

 رمایید :برای مطالعه بیشتر در خصوص مالیات حق بن و مسکن مطلب ذیل را مطالعه ف

 آیا حق بن و مسکن مشمول مالیات می باشد ؟

 در خصوص حقوق مشمول مالیات دقت فرمایید که سهم درمان حق بیمه سهم کارمند نیز از حقوق مشمول مالیات قابل کسر می باشد .

 این مبلغ سهم درمان می باشد . ۲/۷درصد می باشد که  ۷در بیمه شدگان تامین اجتماعی سهم کارمند معادل 

حق بیمه سهم کارمند و در خصوص بیمه شدگان کشوری ) خدمات درمانی (  ۲/۷در نتیجه در خصوص بیمه شدگان تامین اجتماعی 

 کل حق بیمه پرداختی سهم کارمند از حقوق مشمول مالیات کسر می گردد .

بهامات و مناقشات بسیاری وجود داشته که برای مطالعه در خصوص آرا در خصوص سهم درمان حق بیمه سازمان تامین اجتماعی نیز ا

 صادره دیوان عدالت و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی مطلب ذیل را مطالعه فرمایید :

 معافیت مالیاتی حق بیمه سهم بیمه شده

 ۱۴۰۱موارد معاف از مالیات حقوق در سال 

قانون  ۹۱ریال با توجه به ماده  ۵۶.۰۰۰.۰۰۰قانون مالیات مستقیم معادل  ۸۴معافیت موضوع ماده عیدی و پاداش به میزان یک دوازدهم  .۱

 مالیات مستقیم

قانون  ۹۱ریال با توجه به ماده  ۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰قانون مالیات مستقیم معادل  ۸۴مزایای غیر نقدی به میزان دو دوازدهم معافیت موضوع ماده  .۲

 مالیات مستقیم

 قانون مالیات مستقیم ۹۱حق ماموریت با توجه به ماده  .۳

 قانون مالیات مستقیم ۹۲معافیت پنجاه درصدی مالیات در مناطق کمتر توسعه یافته با توجه به ماده  .۴

 قانون جامع حمایت از ایثارگران ۵۶افراد آزاده و جانباز و فرزندان شهدا با توجه به ماده  .۵

 حمایت از حقوق معلوالن ۲۵جاه درصدی مالیات برای یکی از والدین دارای فرزند معلول شدید با توجه به ماده معافیت پن .۶

 قانون مالیات مستقیم ۹۱نیروهای مسلح با توجه به ماده  .۷

 یال ماهانهر ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ریال ساالنه و  ۶۷۲.۰۰۰.۰۰۰معادل  ۱۴۰۱قانون مالیات های مستقیم که در سال  ۸۴معافیت موضوع ماده  .۸

 قانون مالیات های مستقیم ۱۳۷حق بیمه های پرداختی بابت درمان موضوع ماده  .۹
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