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بررسی موارد مهم از دید قانون کار و تامین اجتماعیبررسی موارد مهم از دید قانون کار و تامین اجتماعی

مهم ترین سرفصل های این آموزشمهم ترین سرفصل های این آموزش

حقوق و دستمزد از نگاه قانون مالیات مستقیمحقوق و دستمزد از نگاه قانون مالیات مستقیم

بررسی لیست حقوق و دستمزد در اکسلبررسی لیست حقوق و دستمزد در اکسل
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حسابنو - ۱۴۰۰دستمزد آموزش جامع حقوق و 

:موارد مهم از نگاه قانون کار و تامین اجتماعی

:)السعی حق( مزد

.شود می پرداخت )کارمند( کارگر به کار نیروی تسلیم ازای در که شود می گفته نقدی غیر یا نقد مزایای و حقوق به

.الزامیست نقد صورت به کار عالی شورای مصوب حقوق حداقل پرداخت :نکته

:استاندارد کار ساعات

.ساعت ۴۴ با است برابر هفته در معمولی های شغل در استاندارد کار ساعت

.است الزامی حقوق با هفته در روز یک تعطیلی :نکته

.است ماه در کار ساعت ۲۲۰ بابت می شود پرداخت که مزدی :نکته
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:۱۴۰۰ساعات کار استاندارد در سال 

Hesabno.com

وظفی اعت کار م س روزهای کاری روزهای جمعه 
طیالت تع و 

ه ا م

۱۵۴ ۲۱ ۱۰ فروردین
۱۷۶ ۲۴ ۷ اردیبهشت
۱۸۳ ۲۵ ۶ خرداد
۱۹۱ ۲۶ ۵ ت
۱۶۹ ۲۳ ۸ مرداد
۱۹۸ ۲۷ ۴ شهریور
۱۶۱ ۲۲ ۸ مهر
۱۸۳ ۲۵ ۵ آبان
۱۹۱ ۲۶ ۴ آذر
۱۸۳ ۲۵ ۵ دی
۱۷۶ ۲۴ ۶ بهمن
۱۶۹ ۲۳ ۶ اسفند



حسابنو - ۱۴۰۰دستمزد آموزش جامع حقوق و 

:موارد مهم از نگاه قانون کار و تامین اجتماعی

:شغل تبع به مزایای

 متن رد و بوده مستمر مزایای جمله از معموال .شود می پرداخت وی به کارگر شغل بابت که شود می گفته مزایایی به

)... و مدیریت حق سرپرستی، حق شغل، فوق العاده و جذب حق مانند( .شود می قید قرارداد

)رفاهی انگیزه ای مزایای( :قانون تبع به مزایای

 قانون لزاما به باشد آن دریافت قانونی شرایط دارای کارگر اگر کارگر، شغل به توجه بدون که شود می گفته مزایایی به

 قح مسکن، حق خواروبار، حق مانند( است ثابت همه برای آن مبلغ معمول، طور به و شود پرداخت وی به می بایست

)اوالد
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:موارد مهم از نگاه قانون کار و تامین اجتماعی

 ندی،عائله م کمک و خواربار مسکن، هزینه کمک قبیل از انگیزه ای و رفاهی مزایای :کار قانون ۳۶ ماده ۳ تبصره

.نمی شود محسوب مبنا و مزد ثابت مزد جزو ساالنه سود و تولید افزایش پاداش



حسابنو - ۱۴۰۰دستمزد آموزش جامع حقوق و 

:موارد مهم از نگاه قانون کار و تامین اجتماعی

:کاری اضافه

.است کاری اضافه العاده فوق دریافت مشمول کند کار استاندارد کار ساعت از بیشتر )کارمند( کارگر اگر

) ۱/۴ ( . %۴۰ بعالوه عادی، مزد با است برابر کار اضافه ارزش :نکته

۲۲۰ بر تقسیم ماهانه شغل تبع به مزایای و حقوق :عادی کار ساعت یک مزد

:مثال

:است چقدر اضافه کار ساعت هر ارزش باشد ریال ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ شغل تبع به مزایای و حقوق اگر
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:موارد مهم از نگاه قانون کار و تامین اجتماعی

:ماموریت حق

 ماموریت به که محلی در شب یا بگیرد فاصله کیلومتر ۵۰ فعالیت اصلی محل از شغلش انجام جهت )کارمند( کارگر اگر

.اشدب کمتر وی حقوق یک روز از نباید ماموریت فوق العاده .است ماموریت فوق العاده دریافت مشمول بماند است رفته

:مثال

:است چقدر ماموریت العاده فوق روز یک مبلغ باشد ریال ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ شغل تبع به مزایای و حقوق اگر
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حسابنو - ۱۴۰۰دستمزد آموزش جامع حقوق و 

:موارد مهم از نگاه قانون کار و تامین اجتماعی
:اوالد حق

 اوالد حق دریافت مشمول باشد، بیمه حق پرداخت سابقه روز۷۲۰ حداقل دارای همچنین و فرزند دارای )کارمند( کارگر اگر
.شود می

  .سال همان در کار عالی شورای مصوب حقوق حداقل روز ۳ با است برابر اوالد حق

می گیرد؟ تعلق اوالد حق فرزند تعداد چه به

.ندارد محدودیتی اوالد، مشمولیت صورت در حاضر حال در که بود فرزند دو برای ۹۲/۴/۲۹ از قبل تا اوالد حق محدودیت

 در ،ازدواج زمان تا تحصیل به اشتغال شرط به پسر اوالد برای ازدواج، زمان تا اشتغال عدم شرط به دختر اوالد برای(

سنی محدودیت بدون صعب العالج بیماران )سال ۲۵ انتهای تا داخلی بخشنامه های

:مثال

:با است برابر فرزند هر بابت اوالد حق پس ریال، ۸۸۵/۱۶۵ با است برابر ۱۴۰۰ سال در روزانه حقوق حداقل

                                                                                              ۲/۶۵۵/۴۹۵ = ۳ * ۸۸۵/۱۶۵
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:موارد مهم از نگاه قانون کار و تامین اجتماعی
:مسکن و خواروبار حق

 .شود پرداخت )کارمندان( کارگران همه به می بایست که است قانون تبع به مزایای نوعی

.است کار عالی شورای خواروبار حق کننده تصویب مرجع

.شود تصویب )وزیران هیئت( دستی باال مرجع در باید و می دهد پیشنهاد کار عالی شورای مسکن، حق مورد در

.است ثابت و ندارد بستگی ماه روزهای تعداد به اوالد حق همچنین و مسکن و خواروبار حق

:سنوات پایه

 کارگاه نآ در سابقه کار یکسال دارای حداقل که شخصی به و است مزد کننده ترمیم به عنوان و پایه حقوق از جزئی

.شود پرداخت بایست می باشد

)ریال ۴۶/۶۶۷ روزانه( ریال ۱/۴۰۰/۰۰۰ ماهانه با است برابر ۱۴۰۰ سال در کار عالی شورای مصوب سنوات پایه



حسابنو - ۱۴۰۰دستمزد آموزش جامع حقوق و 

:موارد مهم از نگاه قانون کار و تامین اجتماعی
:کاری جمعه

:تعطیلند دیگری روز در و هستند کار مشغول جمعه ها همواره که افرادی برای :اول حالت

.می کنند دریافت جمعه کاری فوق العاده عادی،  مزد با عالوه %۴۰ جمعه روز در افراد این

:هستند کار به مشغول جمعه ها موردی به صورت که افرادی برای :دوم حالت

  .می شوند اضافه کار مشمول جمعه کاری وقت ابتدای از افراد این

.هستند اضافه کاری مشمول وقت ابتدای از دوم حالت مانند :کاری تعطیل
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۱۰۰۰ مزد روز عادی

۴۰۰ فوق العاده جمعه کاری

۱۴۰۰ مزد روز جمعه

۱۰۰۰ مزد روز عادی

۱۴۰۰ اضافه کاری

۲۴۰۰ مزد روز جمعه

:موارد مهم از نگاه قانون کار و تامین اجتماعی
:کاری نوبت

:کار انواع

 وق العادهف دریافت مشمول کنند فعالیت شب کار طبقه در اگر :)غیرشیفتی( نوبت کاری غیر کارگران برای

)مقرر کاری اضافه بعالوه( .می باشند عادی مزد %۳۵ میزان به شب کاری

 چرخشی شب و عصر و صبح بین اگر ،)%۱۰( کنند کار چرخشی عصر و صبح بین اگر :کاری نوبت کارگران برای

 بعالوه( .می باشد عادی مزد )%۲۲.۵( کنند کار چرخشی شب و عصر یا شب و صبح بین  اگر ،)%۱۵( کنند کار

Hesabno.com)اضافه کار

طبقه شرح تا از

کار روز صبح کار ۱۴ ۶

کار روز عصر کار ۲۲ ۱۴

کار شب شب کار ۶ ۲۲



حسابنو - ۱۴۰۰دستمزد آموزش جامع حقوق و 

:موارد مهم از نگاه قانون کار و تامین اجتماعی

:مرخصی

)روز ۲۶ جمعه ۴ احتساب بدون( .جمعه تا ۴ احتساب با البته روز ۳۰ با است برابر سال در قانونی مرخصی میزان

)داریم مرخصی ساعت ۱۹۲ سال یک در( .است ساعت به آن تبدیل مرخصی محاسبه حالت های از یکی

:مرخصی ذخیره میزان

.است ذخیره قابل سال هر ازای به مرخصی روز ۹ فقط

  :استعالجی مرخصی

.کند پرداخت را روز ۳ آن حقوق باید کارفرما و است قبول قابل کارفرما برای پزشک، گواهی با روز ۳ تا

است عیاجتما تامین با آن حقوق و مشخص مرخصی میزان پزشکی کمیسیون تشخیص به باشد روز ۳ از بیش اگر
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:موارد مهم از نگاه قانون کار و تامین اجتماعی

:قانونی مرخصی های انواع
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توضیحات میزان مرخصی نوع مرخصی

زمان عقد روز  ۳ ازدواج

روز  ۳ فوت اقوام درجه یک

روز ۱ روز کارگر

پرداخت حقوق با تامین اجتماعی )ماه ۹قابل تمدید تا (ماه  ۶ )شیردهی نوزاد(مرخصی زایمان 

:استعالجی مرخصی مورد در نکته ای

د مورد که استعالجی مرخصی مدت کار، قانون ۷۴ ماده طبق  حسوبم کارگران کار سوابق جزو بوده اجتماعی تامین سازمان تا

 و عیدی و استحقاقی خدمت،مرخصی سنوات بن، حق اوالد، حق جمله از مزایایی پرداخت مشمول مذکور روزهای لذا گردد، می

.گردد پرداخت کارفرما توسط باید که باشد می ساالنه پاداش



حسابنو - ۱۴۰۰دستمزد آموزش جامع حقوق و 

:موارد مهم از نگاه قانون کار و تامین اجتماعی

:)سنوات حق( خدمت پایان مزایای

 ایایمز و حقوق آخرین اسای بر حقوق ماه یک کارگر، اشتغال سال هر به ازای بایست می کارفرما و است اجباری مزایای از

 فوت تادگی،اف کار از بازنشستگی، زمان در می تواند هم کارفرما .نماید پرداخت خدمت پایان مزایای عنوان به شغل، تبع به

.نیست مالیات مشمول هرحالتی در و نماید پرداخت را آن هرسال، پایان در می تواند هم و کند پرداخت استعفا و

 .بگیریم ذخیره سال هر در آن برای می توان نشود تسویه هرسال پایان در اگر

:خدمت پایان مزایای محاسبه نحوه

)تعداد روزهای کارکرد/  ۳۶۵* ( حقوق و مزایای به تبع شغل = مزایای پایان خدمت 
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:پاداش و عیدی

.نکند تجاوز کار عالی شورای مصوب حقوق حداقل ماه ۳ از آن که شرط به ماهانه شغل تبع به مزایای و حقوق دوبرابر

  :پاداش و عیدی محاسبه فرمول

۲۶/۵۵۴/۹۵۰ * ۳ = ۷۹/۶۶۴/۸۵۰                                                :۱۴۰۰ سال پاداش و عیدی حداکثر

.است مالیات از معاف نیز ۸۴ ماده معافیت دوازدهم یک تا و بیمه از معاف پاداش، و عیدی

.ودمی ش وی حال شامل عیدی معافیت کل باشد،  داشته کارکرد کامل یکسال از کمتر حتی پرسنل اگر

د به که نیز استعالجی مرخصی زمان مدت .ی شودم محاسبه سوابق جزو باشد رسیده اجتماعی تامین تا
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مروری بر حقوق و 

مزایای سال های 

گذشته



حسابنو - ۱۴۰۰دستمزد آموزش جامع حقوق و 

:موارد مهم از نگاه قانون کار و تامین اجتماعی

:بیمه مشمول مزایای و حقوق

 حقوق رحداکث مساوی کوچکتر که شرطی به ماموریت حق و )مندی عائله( اوالد حق کسر با دریافتی مزایای و حقوق جمع

.باشد بیمه مشمول مزایای و

:۱۴۰۰ روزانه بیمه مشمول مزایای و حقوق حداکثر

)۸۸۵/۱۶۵(حداقل حقوق روزانه آن سال *  ۷=  ۶/۱۹۶/۱۵۵

:روزه ۳۰حقوق و مزایای مشمول بیمه ماه های 

۱۸۵/۸۸۴/۶۵۰  =۳۰  *۶/۱۹۶/۱۵۵  
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:موارد مهم از نگاه قانون کار و تامین اجتماعی
:بیمه لیست ارسال

بعد ماه پایان تا بیمه لیست ارسال مهلت

:بیمه حق پرداخت عدم و ارسال عدم جرایم

 بیمه حق مبلغ %۱۰ با است برابر مقرر موعد در لیست ارائه عدم

ماهانه تاخیر جریمه بیمه، حق مبلغ %۲ با است برابر مقرر موعد در بیمه حق پرداخت عدم
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مشاغل سخت و زیان آور مشاغل عادی شرح

۷% ۷% )کارمند(سهم کارگر 

۲۰% ۲۰% سهم کارفرما

۳% ۳% سهم کارفرما–بیمه بیکاری 

۴% ۰ سهم کارفرما–سخت و زیان آور 

۳۴% ۳۰% جمع کل حق بیمه



حسابنو - ۱۴۰۰دستمزد آموزش جامع حقوق و 

؟!تا اینجا چی گفتیم 
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ساعات کار استاندارد

حقوق و مزایای به تبع 
شغل

حقوق و مزایای به تبع 
قانون

اضافه کاری

فوق العاده ماموریت

حق اوالد

حق مسکن

حق خواروبار

پایه سنوات

جمعه کاری

تعطیل کاری

نوبت کاری

مرخصی ها و انواع آن

مزایای پایان خدمت

عیدی و پاداش

حداقل حقوق و مزایا

حقوق و مزایای 
مشمول بیمه

 مروری بر
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قوانین مالیاتی حقوق و دستمزدقوانین مالیاتی حقوق و دستمزد



حسابنو - ۱۴۰۰دستمزد آموزش جامع حقوق و 

)از نظر نحوه وصول(انواع مالیات در ایران 

غیرمستقیم مستقیممستقیم

مالیات بر دارایی مالیات بر مصرفمالیات بر درآمد

مالیات بر ارث

حق تمبر

مالیات بر درآمد امالک

مالیات بر درآمد کشاورزی

مالیات بر درآمد حقوق

مالیات بر درآمد مشاغل

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمد اتفاقی

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر واردات

Hesabno.com

مالیات بر مصرف و فروش

از نوع مالیات های تکلیفی استمالیات بر درآمد حقوق 

:مالیات بر درآمد حقوق
  :حقوق درآمد بر مالیات مشمول اشخاص

 هک غیرایرانی حقیقی شخص هر و ایران از خارج یا ایران مقیم ایرانی حقیقی هرشخص ق م م ۱ ماده از برداشتی

 رآمدد بر مالیات مشمول می نماید کسب ایران در که حقوقی درآمد به نسبت می کند، دریافت حقوق ایران در

.است حقوق

) ق م م ۱۸۰ ماده ۲بند( .باشد ساکن ایران در متناوبا یا متوالی ماه ۶ الاقل مزبور مالیاتی سال در :ایران مقیم تعریف

  :م.م.ق ۸۲ ماده در حقوق درآمد تعریف

 ودخ کار نیروی تسلیم قبال در )حقوقی یا حقیقی از اعم( دیگر شخص درخدمت حقیقی شخص که درآمدی

 قوقح درآمد می نماید تحصیل غیرنقد یا نقد به طور شده انجام کار یا مدت برحسب ایران در اشتغال بابت

.می گردد محسوب
Hesabno.com



حسابنو - ۱۴۰۰دستمزد آموزش جامع حقوق و 

  : پیمانکاری قراردادهای یا و حقوق مورد در حقیقی اشخاص به پرداختی تفاوت

 راردادق به بنا ماه یا هفته یا روز هر در ساعاتی( مستمر  صورتبه کار قانون طبق که پرداخت هایی :حقوق•

 یا مدت ببرحس کار، نیروی تسلیم قبال در حقیقی اشخاص به )مشخص زمانی مقاطع در شفاهی یا کتبی

.است حقوق درآمد مالیات مقررات مشمول می شود انجام غیرنقد یا نقد به طور شده انجام کار

 اشخاص به پیمانکاری قراردادهای قالب در که پرداخت هایی :حقیقی اشخاص پیمانکاری قراردادهای•

.است مشاغل مالیات مقررات تابع می شود انجام حقیقی
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تفاوت مالیات بر درآمد حقوق 
:با مالیات بر درآمد مشاغل



حسابنو - ۱۴۰۰دستمزد آموزش جامع حقوق و 

  :روز ۱۴ مدت در احمدی آقای توسط فعالیت محل نقاشی•

 :حقوقی موسسه توسط یکسال طی حقوقی خدمات ارائه•

 :پشتیبان شرکت با قرارداد و شبکه پشتیبانی خدمات هفته در نفر یک•

دارد طراحی خدمات شرکت فعالیت محل در ساعت ۲ روز هر که وقت نیمه نیروی یک•

:دارد بار توزیع مورد ۱۰ روز هر بادپا مجموعه از که ثابت موتوری پیک نفر یک•

نماید ارائه حسابرسی خدمات ساعت ۴۰ ماهانه است موظف که داخلی حسابرس نفر یک•

 :ماهانه میلیون ۳ الزحمه حق با شرکت ثبتی خدمات کلیه جهت ساله یک قرارداد با نفر یک•

دارد حضوری مشاوره مستمر طور به ساعت ۳۰ ماه در که مدیریت مشاور نفر یک•

 :سعیدی آقای توسط شرکت ساالنه نمایشگاه برای نمایشگاهی غرفه طراحی•
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موارد زیر حقوق است یا قرارداد پیمانکاری؟

:  درآمد مشمول مالیات حقوق

مربوط به و مزایای ) مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی (حقوق درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از : ق م م ۸۳ماده 

اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت  های  مقرر در این قانون شغل

درآمد مشمول مالیات) = مستمر و غیرمستمر(حقوق یا مزد و مزایای مربوط به شغل  –معافیت ها  -کسورات 

:دو گونه مزایا داریم

.مشمول مالیات است ۸۳که رابطه مستقیم با شغل دارد و طبق ماده ... ) حق جذب،  حق سرپرستی و ( مزایای مربوط به شغل  -۱

جدین که فارغ از اینکه شغل کارمند چه چیزی باشد به همه وا...) حق مسکن، حق خواروبار، حق اوالد و ( مزایای مربوط به شاغل  -۲

.مشمول مالیات نیست ۸۳شرایط تعلق می گیرد که طبق ماده 

Hesabno.com



حسابنو - ۱۴۰۰دستمزد آموزش جامع حقوق و 

 مالیات ولمشم درآمد محاسبه برای باشد، نیز غیرنقدی مزایای مشمول بگیر حقوق های دریافتی که صورتی در

:شود تبدیل زیر شرح به نقدی معادل به غیرنقدی درآمدهای بایست می حقوق

ماه در نقدی مستمر مزایای و حقوق %۲۰ معادل اثاثیه بدون و %۲۵ معادل اثاثیه با مسکن•

ماه در نقدی مستمر مزایای و حقوق %۵ معادل راننده بدون و %۱۰ معادل راننده با خودرو•

شده تمام قیمت معادل غیرنقدی مزایای سایر•
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:تقویم مزایای غیرنقدی به نقدی

)شاغل مزایای و شغل مزایای تعبیر( :تاریخچه یک بررسی

 تحت !!شغل به مربوط مزایای بابت از که نقدی وجوه :)۸۷/۴/۱۲ – ۳۳۵۵۳( شماره به مالیاتی امور سازمان بخشنامه

 اتمالی مشمول می شود پرداخت کارکنان به کاال بن و همراه تلفن هزینه ذهاب، و ایاب غذا، یارانه مهدکودک،  عنوان

)اختالف یک شروع( !است

 مزایای و حقوق مصادیق :)۸۹/۱۲/۹ – ۶۰۱( دادنامه استناد به دیوان عمومی هیئت توسط سازمان بخشنامه ابطال

 رصدو تاریخ از( !)دولتی بخش مورد در فقط البته( می باشد شغل به مربوط مزایای ۸۳ ماده در مالیات کسر مشمول

 )دادنامه

 تاریخ به تسری سازمان بخشنامه ابطال :)۹۱/۶/۲۰ – ۳۳۵( دادنامه استناد به دیگر شکایتی پیرو دیگر دادنامه ای صدور

  .می شود بخشنامه صدور



حسابنو - ۱۴۰۰دستمزد آموزش جامع حقوق و 

)شاغل مزایای و شغل مزایای تعبیر( :تاریخچه یک بررسی

 تسری :خصوصی بخش شکایت پیرو )۹۸/۱/۲۷ – 73( جدید دادنامه استناد به )۶۰۱ شماره( قبلی دادنامه اصالح

 و کاال بن و ذهاب و ایاب غذا، یارانه مهدکودک، بابت که وجوهی( خصوصی بخش به )۸۹/۱۲/۹ – ۶۰۱( شماره دادنامه

.نمی باشد مالیات مشمول و خارج ۸۳ و ۸۲ مواد حکم شمول از می شود پرداخت کارکنان کلیه به متعارف حدود در ...

  حذف با دیوان جدید رای ابالغ :)۹۸/۸/۲۸ – ۲۰۰/۹۸/۸۰( دیوان جدید رای استناد به مالیاتی امور سازمان بخشنامه

)...( !!!  

!شده حذف دیوان ۷۳ رای )...( چرا :مالیاتی امور سازمان صادره بخشنامه به دیوان مجدد ایراد

  !!! )...(  مجدد درج :)۹۹/۸/۱۴ – ۲۰۰/۹۹/۵۸( شماره به دیوان جدید ایراد پیرو مالیاتی امور سازمان جدیدتر بخشنامه
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دادنامه دیوان و دو بخشنامه 
:از سازمان امور مالیاتی

  .ستا مالیات از معاف )می گیرد تعلق کارمندان به شغل از فارغ که مزایایی( شاغل به مربوط مزایاهای تمامی ،۸۳ ماده طبق•

)... و عائله مندی حق و مسکن حق و کاال بن و ذهاب و ایاب غذا، یارانه مهدکودک، بابت واریزی وجوه مانند(

.دارد استرداد قابلیت پس است ۱۳۸۷ سال از اداری عدالت دیوان از صادره دادنامه استناد به آن شدن االجرا الزم تاریخ•

.کنیم تهاتر می توانیم سال همان در را سال هر پرداختی اضافه البته است، ق م م ۲۴۲ ماده مشمول استرداد این•

 ای بگیر حقوق شخص توسط مربوطه مالیات اداره در پرداخت محل از و نمی شود زمان مرور مشمول آن استرداد درخواست•

.است استرداد قابل بگیران حقوق نماینده

:جمع بندی دادنامه دیوان و بخشنامه ها
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:معافیت های مالیاتی درآمد حقوق

.تا میزان معافیت مالیات بر درآمد ساالنه حقوق که هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شودم .م.ق ۸۴ماده مطابق 

معافیت ماهانه معافیت ساالنه   شرح

ریال ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۸سال 

ریال ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۹سال 

ریال ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴۰۰سال 
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:برخی معافیت های خاص مربوط به مالیات حقوق

:معافیت های مالیات بر درآمد حقوق

. ابطال شده است ۹۹/۲/۳۰تاریخ  ۳۴۴معافیت دو مورد آخر توسط دادنامه شماره 

معافیت استناد قانونی شرح معافیت

۱۰۰% ق م م ۹۱ماده  مشموالن قانون استخدامی وزارت اطالعات

۱۰۰% ق م م ۹۱ماده  کارکنان نیروهای مسلح

۱۰۰% قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ۵۶ماده  جانبازان،  آزادگان و خانواده شاهد

۱۰۰% قانون برنامه ششم  ۸۸بند ذ ماده  ماه حضور در جبهه ۱۲رزمندگان با حداقل 

۱۰۰% ۸۶/۱۱/۹تاریخ  ۹۸۹۵۰بخشنامه  کارکنان سازمان هوایی نیروهای مسلح و شرکت های وابسته

۵۰% قانون حمایت از حقوق معلوالن ۲۵ماده  یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید

۵۰% ق م م ۹۲ماده  کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته

۱۰۰% قانون اداره مناطق آزاد ۱۳ماده  کارکنان فعاالن اقتصادی مناطق آزاد

۱۰۰% قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان ۹ماده  کارکنان واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی پارک های فناوری



حسابنو - ۱۴۰۰دستمزد آموزش جامع حقوق و 

عدم تسری معافیت حقوق 
کارکنان شاغل در مناطق 

...آزاد و 

:حقوق مالیات معافیت های عام موارد برخی ، م.م.ق ۹۱ ماده مطابق

 حق و پرداختی مستمری و خدمت بازخرید و اخراج خسارت و خدمت پایان و مستمری و وظیفه و بازنشستگی حقوق•
نشده استفاده مرخصی ایام حقوق و سنوات

ماموریت فوق العاده و سفر هزینه•

معالجه و بدنی خسارت جبران بابت بیمه از حاصل وجوه•

۸۴ ماده مالیاتی معافیت میزان دوازدهم یک جمعا سال آخر پاداش یا ساالنه عیدی•

۸۴ ماده مالیاتی معافیت دوازدهم دو معادل حداکثر کارکنان به پرداختی غیرنقدی مزایای•

بیمارستان یا پزشک به مدارک و اسناد استناد به آنها تکفل تحت افراد یا کارکنان معالجه هزینه بابت کارفرما پرداختی وجوه•

!کارگر سهم بیمه هفتم دو•

...و کاال بن و ذهاب و ایاب غذا، یارانه مهدکودک، بابت پرداختی وجوه )دیوان رای استناد به۹۹/۸/۱۴ – ۲۰۰/۹۹/۵۸ بخشنامه(•

:معافیت های مالیات بر درآمد حقوق
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حسابنو - ۱۴۰۰دستمزد آموزش جامع حقوق و 

:ق م م ۱۳۷ ماده

 درآمد زا درمانی بیمه های و زندگی و عمر بیمه های انواع بابت ایرانی بیمه موسسات به حقیقی  شخص هر پرداختی بیمه حق

.می گردد کسر مودی مالیات مشمول

.است مالیات از معاف میشود پرداخت درمانی بیمه بابت که بیمه ای حق میزان پس

.است درمانی بخش بابت بیمه حق کل از واحد۹ :اجتماعی تامین قانون ۲۹ و۲۸ ، ۳ مواد از جمع بندی

.کنیم کسر مالیات مشمول درآمد از را شده بیمه سهم %۷ از دوهفتم همان :نتیجه گیری

؟!باالخره دوهفتم یا هفت هفتم معافه
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نرخ مالیات 
:۱۴۰۰بر درآمد حقوق 

۱۴۰۰/۲/۱مورخ  ۲۱۰/۱۴۰۰/۳بخشنامه شماره 

Hesabno.com

، ۱۴۰۰قانون بودجه سال  ۱۲برابر بند الف تبصره 

مبلغ   ۱۴۰۰را در سال  ۸۴سقف معافیت حقوق ماده 

ن نموده است ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ .ریال تع



حسابنو - ۱۴۰۰دستمزد آموزش جامع حقوق و 

: م.م.ق ۸۶ماده 

ا پایان ماه پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را محاسبه و کسر و ت

.بعد ضمن تنظیم فهرستی مشخصات و میزان آن را به اداره مالیات اعالم نمایند

  :حقوق درآمد بر مالیات تحقق تاریخ

 که مواردی هم و بگیر حقوق نقدی دریافتی های هم تخصیص، مورد در که می باشد تخصیص یا پرداخت تاریخ

)تپرداخ در دیرکرد مثل( .می شود شامل هم نشده پرداخت آن وجه ولی کرده شناسایی هزینه به عنوان کارفرما

تکالیف مودیان و پرداخت کنندگان 
:مالیات درآمد حقوق
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نرخ های مالیات حقوق
و تبصره های آن ۸۶ماده 

نرخ های مالیات حقوق
و تبصره های آن ۸۶ماده 

۸۶ماده 

پرداخت کننده اصلیپرداخت کننده اصلی

۸۶تبصره های ماده 

تبصره دوتبصره دوتبصره یکتبصره یک

پرداخت توسط دانشگاه ها و پرداخت کننده غیراصلیپرداخت کننده غیراصلی
موسسات آموزش عالی

پرداخت توسط دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی مالیات با رعایت معافیت های 

۹۲و۹۱و  ۸۴قانونی از جمله 
مالیات با رعایت معافیت های 

۹۲و۹۱و  ۸۴قانونی از جمله 

نرخ های مقرر در 

قانون بودجه سنواتی

نرخ های مقرر در 

درصد ۱۰نرخ مقطوع قانون بودجه سنواتی درصد ۱۰نرخ مقطوع 

مالیات با رعایت معافیت های 
۸۴قانونی به جز 

مالیات با رعایت معافیت های 
به  کارکنان خود و غیرهبه  کارکنان خود و غیره۸۴قانونی به جز 

حق التدریس 

۱۰%

حق التدریس 

۱۰%

حق پژوهش و 

تحقیق و قراردادهای 

%۵: تحقیقاتی

حق پژوهش و 

تحقیق و قراردادهای 

%۵: تحقیقاتی
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تفاوت حقوق  بگیران
اصلی و غیراصلی

تفاوت حقوق  بگیران
اصلی و غیراصلی

هرحقوق بگیر را با کدملی، فقط در یک محل می توان باعنوان  
حقوق بگیر اصلی در سامانه مالیات حقوق تعریف کرد و محل های 

. بعدی باعنوان حقوق بگیر غیراصلی تعریف می شود

هرحقوق بگیر را با کدملی، فقط در یک محل می توان باعنوان  
حقوق بگیر اصلی در سامانه مالیات حقوق تعریف کرد و محل های 

. بعدی باعنوان حقوق بگیر غیراصلی تعریف می شود

معموال در محل اصلی، ساعات کاری، تناوب و استمرار و میزان  
. مبلغ پرداختی ها باالتر از محل های غیراصلی است

معموال در محل اصلی، ساعات کاری، تناوب و استمرار و میزان  
. مبلغ پرداختی ها باالتر از محل های غیراصلی است

!این مورد را شما بگید !این مورد را شما بگید 

.معموال حقوق بگیر اصلی دارای سمت و پست سازمانی است.معموال حقوق بگیر اصلی دارای سمت و پست سازمانی است



حسابنو - ۱۴۰۰دستمزد آموزش جامع حقوق و 

نحوه برخورد در مورد

:پرداخت به مشاوران
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بعد تا  بعد از انقضای تیرماه سالمشروط بر اینکه . اضافه پرداختی مالیات بر درآمد حقوق مسترد خواهد شد: م.م.ق ۸۷ماده 

.مورد مطالبه قرار گیردآخر آن سال به درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره مالیات محل سکونت 

از تاریخ تسلیم درخواست، رسیدگی الزم را معمول و درصورت ماه  ۳ظرف در این صورت اداره امور مالیاتی مذکور موظف است 

.احراز و نداشتن بدهی قطعی شده در آن اداره مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید

 و تاس شده دریافت اضافی مالیات محاسبه، در اشتباه علت به که مورد هر در است موظف مالیاتی امور اداره :ق م م ۲۴۲ ماده

 ظرف یجار  وصولی محل از را استرداد قابل وجه می باشد، استرداد قابل قانون این مقررات طبق مالیاتی که  مواردی در همچنین

.کند پرداخت مودی به ماه یک

 مسترد ماه ۳ ظرف که صورتی در پرداختی علی الحساب های و تکلیفی مالیات مورد در مودیان از دریافتی اضافه مبالغ : تبصره

.می باشد ماه در درصد ۵/۱  نرخ به خسارتی مشمول ماهه ۳ مهلت انقضای تاریخ از نشود

:استرداد مالیات بر درآمد حقوق

Hesabno.com



حسابنو - ۱۴۰۰دستمزد آموزش جامع حقوق و 

:دوحالت استرداد مالیات حقوق

جرایم مالیات بر درآمد حقوق
ماخذ نرخ ماده موضوع جریمه

کل حقوق پرداختی ۲% ۱۹۷ واقع یا عدم تسلیم لیست حقوق در موعد مقرر تسلیم خالف

مالیات پرداخت نشده ۱۰% ۱۹۹ عدم کسر و ایصال مالیات حقوق

مالیات پرداخت نشده هرماه به ازای ۲/۵ ۱۹۹ مالیات حقوق عدم کسر و ایصال

Hesabno.com

.کل مبلغ قرارداد می باشد% ۱در ردیف اول در خصوص پیمانکاری 

:مرور زمان مطالبه مالیات تکلیفی حقوق

 اختپرد واقعی میزان از کمتر یا نپردازند مقرر موعد در را متعلق مالیات حقوق، کنندگان پرداخت که مواردی در :ق م م ۹۰ ماده

 رداختپ از و محاسبه قانون این موضوع جرایم انضمام  به را متعلق مالیات است مکلف صالح ذی مالیاتی  امور اداره نمایند،

.کند مطالبه قانون این )۱۵۷( در ماده مقرر مهلت رعایت با تشخیص برگ موجب به می باشند مودی حکم در که حقوق کنندگان

.است مالیات پرداخت سررسید تاریخ از جریمه محاسبه زمانی مبدا



حسابنو - ۱۴۰۰دستمزد آموزش جامع حقوق و 

 از کمتر اگر حتی و نیست بگیر حقوق کارکرد ایام نسبت به سال، آخر پاداش و عیدی معافیت و ساالنه حقوق معافیت اعمال  -۱

.شد خواهد وی حال شامل معافیت دو این سقف باشد،  داشته کارکرد هم یکسال

 ۸۴ ادهم معافیت کسر از پس می کنند همکاری وقت تمام به صورت مراکزی با مجددا که بازنشسته افراد به پرداختی وجوه -۲

.می باشند حقوق درآمد بر مالیات مشمول

.نیست حقوق درآمد بر مالیات به تسری قابل ،۱۳۹ ماده )ل( بند معافیت و ۸۱ ماده موضوع فعالیت های معافیت -۳

 زمان بر محاک مالیاتی قوانین تابع مالیات، وصول نظر از شود پرداخت بعد سال های در سالی، به مربوط حقوق درآمد چنانچه -۴

.می باشد آن تخصیص

.می باشد حقوق درآمد بر مالیات مشمول مدیره هیئت اعضای پاداش -۵

:نکاتی در مورد مالیات حقوق

Hesabno.com

نحوه اعمال معافیت 

:حقوق بازنشستگان
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حسابنو - ۱۴۰۰دستمزد آموزش جامع حقوق و 

:سند ساده شده حقوق و دستمزد

Hesabno.com

)پایان هر ماه(در زمان شناسایی هزینه حقوق و دستمزد 

بستانکار بدهکار شرح

۱۰۰ حقوق پایه، اضافه کار، پایه سنوات، حق خواروبار، / هزینه های حقوق و دستمزد
حق مسکن، حق اوالد، فوق العاده ماموریت

۲۳ هزینه بیمه سهم کارفرما% ۲۳

۱۰ مالیات تکلیفی حقوق– سایر حساب های پرداختنی

۳۰ بیمه پرداختنی کارکنان– سایر حساب های پرداختنی

۳ )وام، مساعده(کسورات –سایر حساب های دریافتنی 

۸۰ حقوق و دستمزد پرداختنی–سایر حساب های پرداختنی 

:مسئله اول

ریال است، همچنین ایشان از ابتدای فروردین ماه  ۴۵/۰۰۰/۰۰۰مستمری بازنشستگی فردی از سازمان تامین اجتماعی ماهانه مبلغ 

، در یک شرکت خصوصی به صورت تمام وقت مشغول به کار شده و در اولین ماه کـاری خـود مبـالغ زیـر را دریافـت نمـوده ۱۴۰۰

د .مالیات حقوق ایشان را در فروردین ماه محاسبه نما

حقوق اصلی ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ •

ریال اضافه کاری ۴/۰۰۰/۰۰۰ •

ریال پاداش ۲/۰۰۰/۰۰۰ •

ریال حق اوالد ۵/۰۰۰/۰۰۰ •
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:پاسخ مسئله

Hesabno.com

:مسئله دوم

ریال حقوق مستمر و غیرمستمر دریافت کـرده، چنانچـه در پایـان سـال  ۴۷۰/۰۰۰/۰۰۰مبلغ  ۱۴۰۰آقای احمدی در مجموع در سال 

ریال بابت ایـام مرخصـی اسـتفاده نشـده بـه او  ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال حق سنوات و  ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال عیدی و مبلغ  ۷۰/۰۰۰/۰۰۰مبلغ 

د .  پرداخت شده باشد، مالیات قابل پرداخت پایان سال وی را محاسبه نما

Hesabno.com



حسابنو - ۱۴۰۰دستمزد آموزش جامع حقوق و 

:پاسخ مسئله

Hesabno.com

:مثال محاسبه حقوق و دستمزد

Hesabno.com

ــدان  ــی از کارمن ــوق یک ــل حق ــع عوام جم

بـه شـرح  ۱۴۰۰موسسه ای در فروردین مـاه 

 جدول مقابل می باشد، مبلغ جمـع خـالص

د .دریافتی این کارمند را محاسبه نما



حسابنو - ۱۴۰۰دستمزد آموزش جامع حقوق و 

:بررسی فایل اکسل حقوق و دستمزد
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حسابنو - ۱۴۰۰دستمزد آموزش جامع حقوق و 

هدیه ویژه شرکت کنندگان این وبینارهدیه ویژه شرکت کنندگان این وبینار

تومان تخفیف   ۲۰۰/۰۰۰

مخصوص شرکت کنندگان 

وبینار آموزش حقوق و دستمزد

برای کارگاه سیر تا پیاز مالیات

salary: با کد تخفیف

ساعت ۲۴: اعتبار تخفیف
01onlineproduct/com/Hesabno.


