
 

 آيا جزوه را از سايت ما دانلود كرده ايد؟

 PNUEB كتابخانه الكترونيكي

 پيام نوري ها بشتابيد

:  PNUEB مزاياي عضويت در كتابخانه

 خالصه درس و جزوه رايگان و نامحدوددانلود 

 حل المسائل و راهنما رايگان و نامحدوددانلود 

 جواب با  دروس مختلف پيام نوركتابچه نمونه سواالتدانلود 
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 كتابچه نمونه سواالت چيست:

 دارد براي اولين بار در ايران توانسته است كتابچه نمونه سواالت تمام دروس پيام نور افتخارسايت ما 

حتي االمكان با  كه هر يك حاوي تمامي آزمون هاي برگزار شده پيام نور (تمامي نيمسالهاي موجود

 ) را در يك فايل به نام كتابچه جمع آوري كند و هر ترم نيز آن را آپديت نمايد.جواب

 مراحل ساخت يك كتابچه نمونه سوال
 (براي آشنايي با زحمت بسيار زياد توليد آن در هر ترم) :

 چسباندن نيمسالهاي – پيدا كردن يك درس در نيمسالهاي مختلف و چسباندن به كتابچه همان درس – چسباندن سوال و جواب – سرچ بر اساس كد درس –دسته بندي فايلها 

  وارد كردن اطالعات تك تك نيمسالها در سايت - آپلود كتابچه و خيلي موارد ديگر..–مختلف يك درس به يكديگر 

   با توجه به تغييرات كدهاي درسي دانشگاه استثنائات زيادي در ساخت كتابچه بوجود مي آيد كه كار ساخت كتابچه را بسيار پيچيده مي كند .همچنين

www.PNUEB.com 



حسابداري مالياتيحسابداري مالياتي

واحددرسي رشته حسابداريواحددرسي رشته حسابداري۲۲

محمد رمضان احمديمحمد رمضان احمدي: : تاليفتاليف

علي اصغرعيوضي حشمتعلي اصغرعيوضي حشمت::تهيه كنندتهيه كنند

عضوهيات علمي مركز قمعضوهيات علمي مركز قم
www*pnueb*com



اول فصل اولفصل
نتعريف ماليات و انواع آن ع و و ي ري
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::اهداف وضع مالياتاهداف وضع ماليات عع
تحقق بخشي از درآمدهاي دولتتحقق بخشي از درآمدهاي دولت..١١
جتعديل توزيع درآمد و ثروت جامعهتعديل توزيع درآمد و ثروت جامعه..٢٢ رو و ر وزيع جيل رو و ر وزيع يل
كنترل وهدايت مخارج و هزينه ها در اقتصادكنترل وهدايت مخارج و هزينه ها در اقتصاد. . ٣٣
صادرات٤٤ و واردات حج ل صادراتكنت و واردات حج ل كنت كنترل حجم واردات و صادراتكنترل حجم واردات و صادرات..٤٤
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:انواع ماليات ع و
مالياتهاي مستقيم-۱

مانند)الف دارايي، بر ارث.١:ماليات بر تمبر.٢ماليات حق حق تمبر. ٢ماليات بر ارث .١:ماليات بر دارايي، مانند)الف
ماليات بردرآمد امالك . ١: ماليات بردرآمد ، مانند) ب
ق٢ ق د آ ات شاغل٣ال د آ ات ٤ال .٤ماليات بردرآمد مشاغل .٣ماليات بردرآمد حقوق .٢

ماليات بردرآمد اتفاقي.٥ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي

www*pnueb*com



تق۲ غ ا ات ال مالياتهاي غيرمستقيم-۲
سود. ٢حقوق گمركي .١:ماليات بر واردات، مانند)الف
ماليات بر واردات اتومبيل.٣بازرگانيگ
ماليات .١:ماليات بر مصرف و فروش، مانند)ب شب ر ر بر يي

ماليات. ٣ماليات بر فروش سيگار. ٢نوشابه هاي غيرالكلي
نفتي٤اتومبيل فرآوردههاي بر الكل٥ماليات توليد ماليات ماليات توليد الكل .٥ماليات بر فرآورده هاي نفتي.٤اتومبيل

ماليات حق . ٧ماليات نقل و انتقال اتومبيل . ٦طبي و صنعتي 
لل ال ات خا ات خد كا خ ا تلفن اك ٨اشت .٨اشتراك تلفنهاي خودكار و خدمات مخابرات بين المللي

.ماليات فروش خاويار.٩ماليات نوار ضبط صوت و تصوير
www*pnueb*com



فصل دومفصل دوم
ماليات مالياتاشخاصمشمول اشخاص مشمول مالياتاشخاص مشمول مالياتاشخاصمشمول
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ات ال ل ش :اشخا : اشخاص مشمول مالیات

 :اهداف رفتاری 
: دانشجو باید بعد از مطالعه این فصل بتواند 

.اشخاص مشمول پرداخت مالیات را تعیین نماید •

.  اشخاص عدم مشمول پرداخت مالیات را نام ببرد •

. تبصره های قانون اشخاص عدم مشمول پرداخت         مالیات را بیان کند• ن بی ر ی پر مول م ص ون ی ر ب

www*pnueb*com



باشند١١مادهماده م ات مال داخت پ ل مش زي باشنداشخاص م ات مال داخت پ ل مش زي ::اشخاص ::اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشنداشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند..١١مادهماده
كلية مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت بهكلية مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به..١١

ا ا اق الك ا ا ال اا ا اق الك ا ا ال ..اموال يا امالك خود واقع در ايراناموال يا امالك خود واقع در ايرانا
ممهر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كلية هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كلية ..٢٢

..درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايددرآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد
بهر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت بههر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به..٣٣ ب ن ير ز رج يم ي ير ي ي ص بر ب ن ير ز رج يم ي ير ي ي ص ر

 . .كلية درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي كندكلية درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي كند
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آآ هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كلية درآمدهايي كههر شخص حقوقي ايراني نسبت به كلية درآمدهايي كه--۴۴
..در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايددر ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد ي ل ر ج ير ل ر ج ر

نسبتنسبت)  )  اعم از حقيقي يا حقوقياعم از حقيقي يا حقوقي((هر شخص غيرايراني هر شخص غيرايراني ..۵۵
نسبت همچنين و مينمايد تحصيل ايران در كه نسبتبهدرآمدهايي همچنين و مينمايد تحصيل ايران در كه به درآمد هايي كه در ايران تحصيل مي نمايد و همچنين نسبت به درآمد هايي كه در ايران تحصيل مي نمايد و همچنين نسبت بهدرآمدهايي

به درآمد هايي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق به درآمد هايي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق 
اگذا ا فن ا ك ك ات ل ت ن ا ا اگذاخ ا فن ا ك ك ات ل ت ن ا ا خود و يا دادن تعليمات و كمكهاي فني و يا واگذاري خود و يا دادن تعليمات و كمكهاي فني و يا واگذاري خ

كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ((فيلمهاي سينماييفيلمهاي سينمايي
گ آ گگ آ . . از ايران تحصيل مي كنداز ايران تحصيل مي كند) ) ديگر عايد آنها مي گرددديگر عايد آنها مي گرددگ
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ل لف فصل سومفصل سومف
ارث بر ارثماليات بر ماليات بر ارثماليات بر ارثماليات

www*pnueb*com



هرگاه در نتيجة فوت شخصي اعم از واقعي يا.١٧ماده
مشمول زير بهشرح بماند باقي متوفي از اموالي فرضي اموالي از متوفي باقي بماند به شرح زير مشمول فرضي

:ماليات است
ق١ ان ا د ه ا ث ا ا ف ت كه ت د در صورتي  كه متوفي يا وارث يا هردو ايراني مقيم .١

ايران باشند نسبت به سهم االرث هر يك از وراث از اموال
ل اين قانون واقع در١٩مشمول ماليات برارث موضوع مادةل

يايران يا در خارج از ايران پس از كسر ماليات بر ارثي كه پس ج
بابت آن قسمت از اموال واقع درخارج از ايران به دولت

نرخ به است شده پرداخت گرديده واقع آن در مال كه محلي كه مال در آن واقع گرديده پرداخت شده است به نرخ محلي
اين قانون ٢٠مذكور در ماده 

www*pnueb*com



درصورتي كه متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم درصورتي كه متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم ..٢٢
خارج از ايران باشند  سهم االرث هر يك از وراث از اموال و خارج از ايران باشند  سهم االرث هر يك از وراث از اموال و 
وحقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است به نرخ مذكورحقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است به نرخ مذكور رخ ب وجو ير ي و ي وو رخ ب وجو ير ي و ي و

اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ٢٠٢٠در مادةدر مادة
بابت آن از كه ارثي بر ماليات كسر از پس دارد وجود بابتايران آن از كه ارثي بر ماليات كسر از پس دارد وجود ايران وجود دارد پس از كسر ماليات بر ارثي كه از آن بابت ايران وجود دارد پس از كسر ماليات بر ارثي كه از آن بابت ايران

به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و 
د دن ..پنج درصدپنج درصدن
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درمورد اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن .٣
وجوقسمت از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود ن ير ر ي و ي وق و ل و ز

اين   ٢٠است كالً مشمول ماليات به نرخ مذكور در ماده 
دوم قة ط اث و اي ب ن قانون براي وراث طبقة دومقان
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وراث متوفي
تقسيم.١٨ماده طبقه سه به قانون اين نظر از وراث وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم  .١٨ماده

:مي شوند
از١ تاند ا ع كه ل ا قة ط ه:اث ش زن اد د پدر، مادر، زن، شوهر،:وراث طبقة اول كه عبارت اند از.١

.اوالد و اوالد اوالد
ط اجداد، برادر، خواهرو:وراث طبقة دوم كه عبارت اند از.٢
.اوالد آنها

عمو، عمه، دايي، خاله :وراث طبقة سوم كه عبارت اند از.٣
آنها اوالد www*pnueb*com.و اوالد آنها.و



::نرخ ماليات برارث نسبت به سهم االرث به شرح زير استنرخ ماليات برارث نسبت به سهم االرث به شرح زير است..٢٠٢٠مادهماده زير رح ب ر هم ب ب ر بر ي زيررخ رح ب ر هم ب ب ر بر ي رخ
  طبقه سومطبقه سوم        طبقه دومطبقه دوم    طبقه اولطبقه اول                                                                        شرحشرح

%%٣٥٣٥                %%١٥١٥                    %%٥٥                            ريالريال٥٠٥٠//٠٠٠٠٠٠//٠٠٠٠٠٠تا مبلغتا مبلغ غ غب //ب ل// لري %%%%%%ري
ريالريال  ٢٠٠٢٠٠//٠٠٠٠٠٠//٠٠٠٠٠٠تا مبلغ تا مبلغ 

مازاد به مازادنسبت به %%٤٥٤٥%%٢٥٢٥%%١٥١٥ريالريال٥٠٥٠//٠٠٠٠٠٠//٠٠٠٠٠٠نسبت //نسبت به مازادنسبت به مازاد   %%٤٥٤٥              %%٢٥٢٥                  %%١٥١٥      ريالريال  ٥٥//
ريال ريال   ٥٠٠٥٠٠//٠٠٠٠٠٠//٠٠٠٠٠٠تا مبلغ تا مبلغ 

ازاد ه ت ازادن ه ت الال٢٠٠٢٠٠//٠٠٠٠٠٠//٠٠٠٠٠٠ن ريالريال  ٢٠٠٢٠٠//٠٠٠٠٠٠//٠٠٠٠٠٠نسبت به مازادنسبت به مازاد
                                                                                          ٥٥٥٥              %%٣٥٣٥                      %%٢٥٢٥%%

ازا ازان //ن %%٦٥٦٥%%٤٥٤٥%%٣٥٣٥الال٥٥// %%٦٥٦٥              %%٤٥٤٥                    %%٣٥٣٥  ريالريال  ٥٠٠٥٠٠//٠٠٠٠٠٠//٠٠٠٠٠٠نسبت به مازادنسبت به مازاد www*pnueb*com



معافيتهاي مالياتي
:اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است.٢٤ماده رج ل ين ي و ز زير و
وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي  . ١

بازخريد اخراج، خسارت به مربوط مطالبات خدمت، پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريدپايان
خدمت و مرخصي استحقاقي و استفاده نشده و بيمه هاي  
ا ا ؤ ط ت اخ ن ا اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط مؤسسات بيمه ياا

بيمه گزار و يا كارفرما از قبيل بيمة عمر ، خسارت فوت و
همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه يك جا و يا به طور آ

.مستمر به ورثة متوفي پرداخت مي گردد ر ي پر ي و ور ب www*pnueb*comر



راموالي كه براي سازمانها و مؤسسه هاي مذكور در ماده-۲ ور ي ؤ و ه ز ي بر ي و
اين قانون مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط ) ٢(

مذك ههاي مؤ و ازمانها د .تأييد سازمانها و مؤسسه هاي مذكورتأي
اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانكهاي۳-۸۰%

ا ك ا ا ا آ ا ايراني و شعب آنها در خارج از كشور و مؤسسه هاي  ا
%۵۰اعتباري غيربانكي مجاز، همچنين مارزش سهام متوفي در

شركتهايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذيرفته 
شده باشد و وارزش سهام يا سهم الشركه متوفي در ساير ب ير ر ي و ر هم ي م ه رزش

شركتها و نيزچهل درصد ارزش خالص دارايي متوفي در 
صنعت دي ل ت زيواحدهاي كشاو و معدن www*pnueb*comمعدني و كشاورزي،واحدهاي توليدي، صنعتي



لمسائل
وراث قانوني . فوت شده است ٨١آقاي روزبهاني در تيرماه سال  .١

٢٨ساله و نيز يك دختر ٢٤ساله و ديگري١٨وي دو پسر، يكي ي ي ر پ و ريوي ي رو ي يز و
ماترك متوفي در . ساله كه در زمان فوت پدر ازدواج نكرده مي باشد

:زمان فوت طبق اظهارنامه مالياتي به شرح ذيل گزارش شده است رش ز يل رح ب ي ي ر ه بق و ن ز
 - ريال در حساب پس انداز نزد بانك صادرات  ٠٠٠/٠٠٠/٤٠ـ مبلغ 

جريال مطالبات قابل وصول ـ سه دستگاه آپارتمان جمعاً ٠٠٠/٠٠٠/٣٨ ن ر پ ول و بل ب ل ري
ريال كه مورد تأييد مميز و سرمميز  ٠٠٠/٠٠٠/٤٠به ارزش معامالتي 

بدهي - ريال٠٠٠/٠٠٠/١٨موجودي نقد به مبلغ-قرار گرفته است ر ر غر ب ب ي لوجو يري ب
ريال كه مستند به مدارك قانوني بوده و   ٠٠٠/٠٠٠/١٥به اشخاص 

. مورد تأييد قرار گرفته است ر ر ر يي ور
.مطلوب است محاسبه ماليات سهم االرث هريك از وراث www*pnueb*com



مساله ۱حل مساله۱حل
:مجموع ماترك متوفي 

/انك ال۴/ ريال۰۰۰/۰۰۰/۴۰سپرده بانكي                
۰۰۰/۰۰۰/۳۸مطالبات قابل وصول      

آ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰سه دستگاه آپارتمان       گ
۰۰۰/۰۰۰/۱۸موجودي نقد                 ي وجو
۰۰۰/۰۰۰/۱۳۶جمع                         

www*pnueb*com



:مجموع ماترك متوفي مشمول ماليات
ريال۰۰۰/۰۰۰/۸%)         ۲۰(سپرده بانكي ي ب ريپر

۰۰۰/۰۰۰/۳۸مطالبات قابل وصول      
آپارتمان دستگاه ۰۰۰/۰۰۰/۴۰سه /سه دستگاه آپارتمان        /۴

۰۰۰/۰۰۰/۱۸موجودي نقد                 
اشخا /(د /۱۵( )۰۰۰/۰۰۰/۱۵(بدهي به اشخاص          

۰۰۰/۰۰۰/۸۹جمع                         
www*pnueb*com



يمطابق با قانون مدني سهم االرث پسر دو برابر دختر ميمطابق با قانون مدني سهم االرث پسر دو برابر دختر مي ر بر بر و ر پ ر هم ي ون ب يبق ر بر بر و ر پ ر هم ي ون ب بق
..پسر ويك دختر استپسر ويك دختر است۲۲وراث آقاي روزبهاني وراث آقاي روزبهاني . . باشدباشد

۰۰۰۰۰۰//۶۰۰۶۰۰//۳۵۳۵==۵۵//۲۲**۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۸۹۸۹                                                       ۰۰۰۰۰۰//۶۰۰۶۰۰//۳۵۳۵==۵۵//۲۲**۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۸۹۸۹
سهم االرث هريك از پسر ها از ماترك مشمول مالياتسهم االرث هريك از پسر ها از ماترك مشمول ماليات

۶۶ ۵۵۳۳۶۶ ۳۵۳۵                                           ۰۰۰۰۰۰//۶۰۰۶۰۰//۵۵==۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۳۰۳۰++۰۰۰۰۰۰//۶۰۰۶۰۰//۳۵۳۵
سالهساله۲۴۲۴سهم االرث پسرسهم االرث پسر مم

۵۵//۶۰۰۶۰۰//۰۰۰۰۰۰۰۰                    ۲۰۲۰مادهماده      ۵۵//۶۰۰۶۰۰//%۰۰۰۰۰۰*%*۵۵==۲۸۰۲۸۰//۰۰۰۰۰۰
ولطبقه اولطبقه اول                                                                     ولب www*pnueb*comب



۰۰۰/۴۰۰/۱۴-=۰۰۰/۰۰۰/۵۰-۰۰۰/۶۰۰/۳۵
ساله مشمول ماليات نيست۱۸سهم االرث پسر

ريال ۰۰۰/۰۰۰/۵۰سال۲۰معافيت مالياتي فرزند كمتر از از ر م رز ي ي /ليت ل۵/ ري
.است

۰۰۰/۸۰۰/۱۷۵/۱*۰۰۰/۰۰۰/۸۹ ۰۰۰/۸۰۰/۱۷=۵/۱*۰۰۰/۰۰۰/۸۹
ساله ازماترك مشمول ماليات ۲۸سهم االرث دختر

۰۰۰/۲۰۰/۱۲-=۰۰۰/۰۰۰/۳۰-۰۰۰/۸۰۰/۱۷
ساله مشمول ماليات نيست۲۸سهم االرث دختر www*pnueb*comم



آ فوت شده است و دارائيهاي ٨١آقاي الف در تيرماه سال-۲
:وي در اظهارنامه مالياتي او به شرح ذيل گزارش شده است رش ز يل رح ب و ي ي ر ه ر وي

 ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠ـ سه باب مغازه جمعاً به ارزش معامالتي 
مبلغ(ريال اين از صه٠٠٠/٠٠٠/٥٠كه بهع بوط م ريال ريال مربوط به عرصه٠٠٠/٠٠٠/٥٠كه از اين مبلغ(ريالي

)ملك مي باشد
غاز /قفل ال١٥/ ريال٠٠٠/٠٠٠/١٥٠سرقفلي مغازه-

ريال٠٠٠/٠٠٠/٢٥٠يك دستگاه اتومبيل به ارزش-
ريال ٠٠٠/٠٠٠/١٨٠اثاثه موجود در منزل متوفي-
.ريال ٠٠٠/٢٠٠/١٥يك قطعه زمين به ارزش معامالتي- ي رزش ب ين ز ريي www*pnueb*com



ساله كه ازدواج كرده و يك ٢٤وراث قانوني وي يك دختر ر ي رو ج
 همچنين. ساله كه مشغول تحصيل دانشگاه مي باشد٢٣پسر

ميباشد همسر و مادر و هركدام(پدر مادر و پدر سهماالرث سهم االرث پدر و مادر هركدام  (پدر و مادر و همسر مي باشد
) و باقيمانده به فرزندان تعلق دارد ٨/١و همسر  ٦/١

ز( از زن اشد خت ا ه ث اال سهم االرث هر پسر دو برابر دختر مي باشد و زن از زمين(
)ارث نمي برد

.مطلوب است محاسبه ماليات سهم االرث هريك از وراث
www*pnueb*com



۲حل مساله ل
:مجموع ماترك متوفي

مغازه باب ريال۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰اعيان–سه /اعياني               سه باب مغازه ريال ۲۵/
۰۰۰/۰۰۰/۵۰عرصه               –سه باب مغازه  

غاز /قفل /۱۵ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰سرقفلي مغازه                          
۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰اتومبيل                                  
۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰اثاثه منزل متوفي                       
۰۰۰/۲۰۰/۱۵زمين                                      ين ز
۰۰۰/۲۰۰/۸۹۵جمع                                     

www*pnueb*com



:مجموع ماترك متوفي مشمول ماليات و ي و ر وع ج
ريال ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰اعياني               –سه باب مغازه
مغازه باب ۰۰۰/۰۰۰/۵۰عرصه–سه /عرصه              سه باب مغازه /۵

۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰سرقفلي مغازه                           
ل ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ات ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰اتومبيل                                  

۰۰۰/۲۰۰/۱۵زمين                                     
۰۰۰/۲۰۰/۷۱۵جمع                                     

www*pnueb*com



۰۰۰/۲۵۰/۸۱=۸/۱)*۰۰۰/۲۰۰/۱۵-۰۰۰/۰۰۰/۵۰-۰۰۰/۲۰۰/۷۱۵(
سهم االرث همسر از ماترك مشمول ماليات

يح:توضيح و
همچنين همسر جزء . همسر از عرصه وزمين سهم االرث نمي برد

كند م استفاده اول طبقه هاي خ ن واز بوده اول .طبقه اول بوده واز نرخ هاي طبقه اول استفاده مي كندطبقه

/۲۵ /۵۱/ /۳/۲۵ /۸۱ ۰۰۰/۲۵۰/۵۱=۰۰۰/۰۰۰/۳۰-۰۰۰/۲۵۰/۸۱
www*pnueb*comمسهم االرث همسر مشمول ماليات



۰۰۰/۲۵۰/۵۱      ۲۰ماده     %۰۰۰/۰۰۰/۵۰*۵=۰۰۰/۵۰۰/۲
اول%۰۰۰/۲۵۰/۱*۱۵=۵۰۰/۱۸۷ طبقه ۵ /۱۸۷ ۱۵*%/۲۵ طبقه اول     ۱/

ماليات بر ارث همسر

www*pnueb*com



۰۰۰۰۰۰//۲۰۰۲۰۰//۱۱۹۱۱۹ = =۶۶//۱۱   * *۰۰۰۰۰۰//۲۰۰۲۰۰//۷۱۵۷۱۵
ماليات مشمول ماترك از ومادر پدر از هريك االرث مالياتسهم مشمول ماترك از ومادر پدر از هريك االرث سهم االرث هريك از پدر ومادر از ماترك مشمول مالياتسهم االرث هريك از پدر ومادر از ماترك مشمول مالياتسهم

//۲۲ //۸۹۸۹// //۳۳//۲۲ //۱۱۹۱۱۹ ۰۰۰۰۰۰//۲۰۰۲۰۰//۸۹۸۹==۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۳۰۳۰--۰۰۰۰۰۰//۲۰۰۲۰۰//۱۱۹۱۱۹
ممسهم االرث هريك از پدر ومادر از مشمول ماليات سهم االرث هريك از پدر ومادر از مشمول ماليات 

www*pnueb*com



۰۰۰/۲۰۰/۸۹       ۲۰ماده       %۰۰۰/۰۰۰/۵۰* ۵= ۰۰۰/۵۰۰/۲
ل%۰۰۰/۲۰۰/۳۹*۰۰۰/۸۸۰/۵۱۵ ا قه ط طبقه اول  %۰۰۰/۲۰۰/۳۹*۱۵=۰۰۰/۸۸۰/۵
۰۰۰/۳۸۰/۸

پماليات بر ارث هريك از پدر و مادر ر ر

www*pnueb*com



۰۰۰/۵۵۰/۳۹۵=۰۰۰/۲۰۰/۱۱۹ -۰۰۰/۲۰۰/۱۱۹-۰۰۰/۲۵۰/۸۱ -۰۰۰/۲۰۰/۷۱۵
سهم االرث فرزندانال

www*pnueb*com



 ))حق تمبرحق تمبر((فصل چهارمفصل چهارم

www*pnueb*com



:اهداف رفتاری

: دانشجو باید بعد از مطالعه این فصل بتواند 

1. نماید-۱ تعیین را تجاری اسناد تمبر حق .1میزان .میزان حق تمبر اسناد تجاری را تعیین نماید۱  

2. میزان حق تمبر برای هر یک از اوراق و مدارک تحصیلی، جواز تاسیس و  - ۲
ا ن شخ ا .غیره را مشخص نمایدغ

نها  - ۳
ٓ
قراردادها و اسنادی که بین بانک ها و مشتریان مبادله می شود و بایستی بابت ا

.حق تمبر اخذ شود را نام ببرد

.میزان حق تمبر سهام شرکت ها را مشخص نماید-۴

. جرایم تخلف از پرداخت حق تمبر را تعیین نماید - ۵

www*pnueb*com



: برای موارد زیر حق تمبر بصورت زیر اخذ می شود 

 
ک لایر۲گ لایر۲۰۰هر برگ چک

  

ن۳برات، سفته
ٓ
هزارم مبلغ ا نبر غ ب زرم

لایر و بارنامه زمینی و صورت  ۵۰۰۰اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر می شود مانند بارنامه دریایــی و هوایــی 
لایر  ۱۰۰۰وضعیت مسافری 

اف لایر۱کا لایر۱۰۰۰۰کارت معافیت

لایر۵۰۰۰۰گواهینامه رانندگی بین المللی ی بین ی ر ی لایرو

  

لایر  ۲۰۰۰۰پالک ترانزیت انواع خودرو و همچنین شماره گذاری هر وسیله نقلیه که بصورت موقت وارد کشور می شود 

 

www*pnueb*com



لایر گواهینامه دانش اموزای  ۱۰۰۰گواهینامه رانندگی به ازاء هر سال مدت اعتبار 
ط ا ا ا لایر۱ا لایر۱۰۰۰ابتدایــی، راهنمایــی و متوسطه

لایر  ۱۰۰۰۰دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکـتر و باالتر 

لایر  ۲۰۰۰۰گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایــی، راهنمایــی و متوسطه خارجی 

لایر  ۵۰۰۰۰گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی 

ب تج زشک دندان و دان کا های ه دو ل تحص ک مد یا مامای وانه ۲پ ۲۰۰۰۰پروانه مامایــی یا مدرک تحصیلی دوره های کاردانی و دندانپزشکی تجربی 
لایر 

  

www*pnueb*com



لایر ۱۰۰۰۰۰پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی  ز رو و ی پز ی پیرپز ی پز ی پز ل لایرپرو

جواز تاسیس و کارت شناسایــی واحد های تولیدی، پروانه وکاالت و سایر پروانه های 
بابتصدور کا و ب تجدید۱۰۰۰۰۰ک بابت و لایر۵۰۰۰۰لایر لایر۵۰۰۰۰لایر و بابت تجدید۱۰۰۰۰۰کسب و کار بابت صدور

ا ا ک ا ا ا ا لایر۱کل لایر۱۰۰۰۰کلیه قراردادها بین بانک ها و مشتریان 

www*pnueb*com



شش امالک(فصل انتقال و نقل ات :مال ( ) : ماليات نقل و انتقال امالک(فصل ششم

www*pnueb*com



:اهداف رفتاری ری ر ف د

: دانشجو باید بعد از مطالعه این فصل بتواند 

ا۱ ن ت ا ل اذا ق الک ا انتقال نقل ات ال ه ا خ ن .نرخ محاسبه مالیات نقل و انتقال امالک و حق واذاری محل را تعیین نماید-۱

. نحوه محاسبه مالیات درصورتیکه ملک معاوضه گردد را توضیح دهد - ۲

.نحوه تعیین ارزش معامالتی امالک را مشخص نماید-۳

. وظایف کمیسیون تعیین ارزش معامالتی را تشریح نماید - ۴

. موارد تشکیل کمیسیون تعیین ارزش معامالتی را توضیح دهد - ۵
.معافیت های مالیات نقل و انتقال امالک را تعیین نماید-۶ ی یین ر ل و ل ی ی www*pnueb*comی



:نکات کليدي در ارتباط با محاسبه ماليات نقل و انتقال امالک
ملک-۱ معامالت ارزش ماخذ به امالک قطع انتقال و نقل ماليات ماليات نقل و انتقال قطعي امالک به ماخذ ارزش معامالتي ملک ۱

در زمان ثبت معامله در دفتر اسناد رسمي صرفنظر از ارزش که در 
ش دل شند ف دا خ ک لغ ا قال ان سند انتقال و يا مبلغي که بين خريدار و فروشنده ردوبدل مي شود  ند

درصورتيکه خريدار دولت يا شهرداري ها يا .محاسبه مي گردد
موسسات وابسته به آنها بوده و همچنين در مواردي که ملک ياآ

بحقوق ناشي از ان بوسيله اجراي ثبت و يا ساير ادارات دولتي به  ي و ر ير ي و ب ي جر ي بو ز ي و
قائم مقامي ملک انتقال داده مي شود چنانچه بهاي مذکور در سند 
ارزش جاي به سند در مذکور بهاي باشد، معامالت ارزش از کمتر از ارزش معامالتي باشد، بهاي مذکور در سند به جاي ارزش کمتر

www*pnueb*com. معامالتي مالک محل قرار خاهند گرفت



چنانچه ملک مورد معامله فاقد ارزش معامالتي باشد، ارزش -۲
معامالتي نزديکترين محل مشابه مبناي محاسبه ماليات قرار مي

.گيرد ير
چنانچه ملک مورد انتقال داراي عرصه و اعيان باشد براي-۳

شان معامالتي ارزش براساس اعيان و عرصه ماليات محاسبه ماليات عرصه و اعيان براساس ارزش معامالتي شانمحاسبه
همچنين در ارتباط با اشخاص حقيقي يا حقوقي  . محاسبه مي گردد

انتقال نقل ات ال ال ند ش تلق ش ف از که بساز و بفروش تلقي مي شوند، عالوه بر ماليات نقل و انتقال ک
ارزش اعياني ملک مي باشند و %۱۰مشمول ماليات مقطوعي معادل

گ گ گ . ديگر بابت بساز و فروش شامل هيچگونه ماليات ديگري نمي گرددگ www*pnueb*com



م به عهده .م.ق ۶۴تعيين ارزش معامالتي امالک به استناد ماده  -۳
ن لت۴(نف۷ک لت۳نف ض)نف ا ک بوده که با حضور )نفر عيردولتي۳نفر دولتي و۴(نفره۷کمسيون
نفر آنها عضو دولت باشند، انجام مي شود و ۳نفر که۵حداقل

. نفر معتبر است۴تصميمات اين کميسيون با رأي موافقأ
ودر صورتيکه انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمي انجام نمي شود  -۴ ي م ج ي ر ر ر ي ور ر

. نيز ارزش معامالتي ملک در محاسبه ماليات مالک عمل قرار دارد
www*pnueb*com



درصورتيکه نقل و انتقال امالک بصورتي غير از عقد بيع انجام   -۵
ط ات ق ق ط ک ض ال انتقال نقل تثنا ا مي شود به استثناي نقل و انتقال بال عوض که طبق مقررات مربوط ش

مشمول ماليات نقل و انتقال امالک خواهد .مشمول ماليات است
بود و چنانچه عوضين، هر دو ملک باشند هر يک از متعاملين

ربايستي ماليات نقل و انتقال قطعي مربوط به ملک واگذاري خود را  و ري و ب ربو ي و ل ي ي ي ب
پرداخت نمايند

www*pnueb*com



درصورتيکه ملک بصورت رايگان بالعوض واگذار گردد،-۶
واگذار کننده مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي نبوده و انتقال
وگيرنده به مأخذ ارزش معامالتي ملک در زمان انتقال مشمول ز ر ي رزش ب ير

. خواهد بود۱۳۱ماليات بر درآمد اتفاقي به نرخ ماده
مسکوني-۷ از اعم نوساز هاي ساختمان قطعي انتقال و نقل اولين اولين نقل و انتقال قطعي ساختمان هاي نوساز اعم از مسکوني ۷

و غيره ک هبيش از دو سال از تاريخ صدور گواهي پايان کار آنها 
ات ال ل ش قط انتقال نقل ات ال ال اشد نگذاشته باشد، عالوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي مشمول ماليات نگذاشت

به مأخذ ارزش معامالتي اعياني مورد انتقال خواهند %۱۰مقطوع
www*pnueb*com)م.م.ق۷۷ماده(بود



لچنانچه ملک مورد معامله با حق واگذاري محل انتقال داده-۸ ري و ق ب ور چ چ
شود در اين صورت ماليات وجوه دريافتي مالک بابتحق 

معادل محل انتقال%۲واگذاري و نقل ماليات و دريافتي وجوه وجوه دريافتي و ماليات نقل و انتقال%۲واگذاري محل معادل
.  مقطوع مي گردند% ۵ملک به مأخذ ارزش معامالتي مشمول نرخ 

www*pnueb*com



:معافيت مالياتي نقل و انتقال امالک

اولين نقل و انتقال قطعي واحدهاي مسکوني ارزان و متوسط  -۱
دت ف ظ ک ت ق۱ق طا ن قان ا ت خ تا از ال سال از تاريخ تصويب اين قانون مطابق ۱۰قيمت که ظرف مدت

ضوابط و قيمت هايي که وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي و 
امور اقتصادي و دارايي تعيين مي نمايند احداث و حداکثر در مدت

بيک سال از تاريخ انقضاي مهلت اجراي برنامه احداث که حسب   بر ي جر ه ي ريخ ز ي
مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازي يا شهرداري محل تعيين و 
معاف امالک قطعي انتقال و نقل بر ماليات پرداخت از گردد منتقل گردد از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال قطعي امالک معاف منتقل

www*pnueb*com. مي باشد



ط ل گ هرگونه مال يا وجوهي که از طرف وزارتخانه ها و موسسات و -۲
عشرکت هاي دولتي يا شهرداريها بابت عين يا حقوق راجع به امالک  

و اراضي براي ايجاد يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل 
وتوسعه يا احداث جاده، راه آهن، خيابان، معابر، لوله کشي آب و  آب ي و بر، ن، ب ي ن، آ راه ده، ج اث ا ي و

نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آنها به مالک يا صاحب تعلق مي گيرد 
انتقال نقل ات ال از د ش گذاشته ه د ه ي اب ح ه يا به حساب وي به وديعه گذاشته مي شود از ماليات نقل و انتقال ا

 .معاف خواهد بود
www*pnueb*com



بامالکي که طبق قوانين مربوط در فهرست آثار ملي ايران به-۲ ير ي ر هر ر ربو ين و بق ي
ثبت رسيده در صورت انتقال به سازمان ميراث فرهنگي کور نسبت  

که موارد ساير در و متعلق قطعي انتقال و نقل ماليات کل به کل ماليات نقل و انتقال قطعي متعلق و در ساير موارد کهبه
ماليات % ۵۰مالکيت در دست اشخاص باقي مي ماند نسبت به 

اشند اف الک ا د آ . مربوط به درآمد امالک معاف مي باشندط
www*pnueb*com



م-۳ ثابت هاي داراي جزء را خود ملک وش ف کت ش چنانچه چنانچه شرکتي فروش ملکي خود را جزء دارايي هاي ثابت مي -۳
باشد در دفاتر ثبت و از اين بابت درآمد فروش شناسايي نمايد،  

الک ا قال ان نقل ا ال اخ ل ش فقط قال انتقال مزبور فقط مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال امالک بوده ان
و وجه ديگري بابت ماليات بر درآمد انتقال ملک قابل مطالبه

در صورتيکه هنگام ثبت انتقال ملک مزبور در دفاتر .نخواهد بود
ياشناد رسمي، ارزش معامالتي ملک تغيير نموده باشد، فقط ماليات  ب و يير ي رزش ي ر

. متعلق به تفاوت ارزش معامالتي قابل مطالعه خواهد بود
www*pnueb*com



:خالصه :خالصه
. ارزش معامالتي ملک مي باشد% ۵ماليات نقل و انتقال امالک 

ل اگذا قال ا قل ا ا%۲ال اف ل مبلغ دريافتي بابت%۲ماليات نقل و انتقال حق واگذاري محل
.واگذاري آن مي باشد

نفر  ۷ارزش معامالتي توسط کميسيون تقديم ارزش امالک تشکيل از
:عضو به شرح زير انجام مي شود و ي م ج زير رح ب و

سازمان امور مالياتي کشور   - ۱   
سازي-۲ شه و کن م وزارت وزارت مسکن و شهرسازي  -۲  
جهاد کشاورزي   - ۳   
الک۴ ا ا ا ث ان ا سازمان ثبت اسناد و امالک  -۴  

مسه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم ارزش -۵   ع
www*pnueb*com



در صورت نبودن شورای شهر یا بخش سه نفر که (امالک به معرفی شورای شهر یا بخش 
).کارمند دولت نباشند به معرفی فرماندار یا بخشدار انجام می شود

پس . کمیسیون تقویم ارزش هر سال به دعوت سازمان امور مالیاتی تشکیل جلسه می دهند م
.از یک ماه از تاریخ تصویب نهایــی کمیسیون تقویم ارزش الزم االجرا است

www*pnueb*com



: موارد خاص 
معامالت-۱ ارزش باشد، نشده تعيين معامالت ارزش درصورتيکه درصورتيکه ارزش معامالتي تعيين نشده باشد، ارزش معامالتي ۱

. نزديکترين محل مشابه مبناي محاسبات مالياتي خواهد بود
اف۲ ف ط ا ک ا قال ان نقل ا ال لک ض ا در معاوضه ملک، ماليات نقل و انتقال از هريک از طرفين دريافت -۲

.مي شود
آ درصورتيکه ارزش معامالتي تمديد نشده باشد، آخرين ارزش-۳

.معامالتي تعيين شده معتبر است بر يين ي
نقل و انتقال امالک اصالحات ارضي و واحدهاي مسکوني که از  - ۴

مشمول گردد، م واگذار اعضا به مسکن تعاون هاي شرکت طرف شرکت هاي تعاوني مسکن به اعضا واگذار مي گردد، مشمول  طرف
 .ماليات نقل و انتقال نمي باشد

www*pnueb*com



درصورتيکه انتقال دهنده دولت يا شهرداري ها يا موسسات  -۵
زش ا از ت ک ند لک زش ا ک ت اشد ت وابسته باشد، درصورتيکه ارزش ملک در سند کمتر از ارزشا

. معامالتي باشد، ارزش سند مالک محاسبه ماليات است
اولين انتقال قطعي واحدهاي مسکوني ارزان و متوسط قيمت  -۶

.معاف از ماليات نقل و انتقال امالک مي باشند ب ي و ل ي ز

www*pnueb*com



مسائل
بششدانگ مالكيت ساختماني به طور مشاع به دو نفر به نسبت  ششدانگ مالكيت ساختماني به طور مشاع به دو نفر به نسبت  ..١١ ب ر و ب ع ور ب ي بي ب ر و ب ع ور ب ي ي

چنانچه ارزش معامالتي ملك چنانچه ارزش معامالتي ملك ..دو دانگ و چهار دانگ تعلق دارددو دانگ و چهار دانگ تعلق دارد
شده٦٩٠٦٩٠//٠٠٠٠٠٠//٠٠٠٠٠٠مزبورمزبور ياد ملك فروش قيمت و شدهريال ياد ملك فروش قيمت و ريال //مزبورمزبور ريال و قيمت فروش ملك ياد شده ريال و قيمت فروش ملك ياد شده ٦٩٦٩//

ريال باشد و دو نفر مالك مزبور بخواهند نسبت به ريال باشد و دو نفر مالك مزبور بخواهند نسبت به   ٢٥٠٢٥٠//٠٠٠٠٠٠//٠٠٠٠٠٠
كنند اقدا دا خ لك كنندانتقال اقدا دا خ لك كانتقال انتقال نقل ات كال انتقال نقل ات ال ماليات نقل و انتقال سهم هر يك ماليات نقل و انتقال سهم هر يك ..انتقال ملك به خريدار اقدام كنندانتقال ملك به خريدار اقدام كنند

از مالكين چقدر است؟از مالكين چقدر است؟
www*pnueb*com



مساله مسالهحل ۱۱––حل ۱۱حل مسالهحل مساله
۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۲۳۰۲۳۰==۶۶//۲۲   * *۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۶۹۰۶۹۰

  ۰۰۰۰۰۰//۵۰۰۵۰۰//۱۱۱۱==۵۵*%*%۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۲۳۰۲۳۰
ماليات نقل وانتقال نفر اولماليات نقل وانتقال نفر اول

۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۴۶۰۴۶۰۶۶//۴۴**۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۶۹۰۶۹۰ ۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۴۶۰۴۶۰==۶۶//۴۴ * *۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۶۹۰۶۹۰
    ۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۲۳۲۳==۵۵*%*%۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۴۶۰۴۶۰

د نف انتقال نقل ات دال نف انتقال نقل ات www*pnueb*comماليات نقل وانتقال نفر دومماليات نقل وانتقال نفر دومال



باشد كه ارزش روز بازار لایر مي٠٠٠/٠٠٠/٤٠٠ارزش معامالتيمحسن داراي ملكي به- ۲ ب ي ري ين يرزش زرلایر ب روز رزش ب

ن
ٓ
 ٠٠٠/٠٠٠/٣٧٥علي نيز داراي ملكي به ارزش معامالتي . باشد لایر مي ٠٠٠/٠٠٠/٥٤٠ا

ن
ٓ
ا روز ارزش كه بخواهندباشدلایرم٠٠٠/٠٠٠/٤٢٥لایراست عل و ن مح چنانچه چنانچه محسن و علي بخواهند .باشدلایر مي٠٠٠/٠٠٠/٤٢٥لایر است كه ارزش روز ان

ماليات نقل و انتقال سهم هر كدام از مالكين چقدر . امالك خود را به يكديگر منتقل نمايند
؟ ائ(ا اا ل ا ل ك)(٦٣ا ا مراجعه كنيد)م.م.ق(٦٣براي حل اين مسئله به ماده:راهنمائي(است ؟( ). 
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۲۲حل مسالهحل مساله
    ۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۲۰۲۰==۵۵*%*%۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰

نماليات نقل وانتقال محسن ل
۰۰۰/۷۵۰/۱۸ =۵*%۰۰۰/۰۰۰/۳۷۵

علي وانتقال نقل ماليات نقل وانتقال عليماليات

www*pnueb*com



تعلقتعلق  ٤٤- - ٣٣--٢٢--١١نفر و به نسبتنفر و به نسبت٤٤مالكيت ساختماني به مالكيت ساختماني به ..٣٣
در صورتي  كه قيمت فروش ساختمان مورد نظر در صورتي  كه قيمت فروش ساختمان مورد نظر ..دارددارد ررر ور روش ي ي ور رر ور روش ي ي ور ر

  ٥٣٥٥٣٥//٠٠٠٠٠٠//٠٠٠٠٠٠ريال و ارزش معامالتي آن ريال و ارزش معامالتي آن   ٨٥٠٨٥٠//٠٠٠٠٠٠//٠٠٠٠٠٠
باشد باشدريال راريال مزبور ساختمان ت مالك انتقال قصد ن مالك راو مزبور ساختمان ت مالك انتقال قصد ن مالك و و مالكين قصد انتقال مالكيت ساختمان مزبور راو مالكين قصد انتقال مالكيت ساختمان مزبور را..ريال باشدريال باشد

ماليات نقل و انتقال سهم هر يك و مجموع آنها ماليات نقل و انتقال سهم هر يك و مجموع آنها ..داشته باشندداشته باشند
؟ آ ؟ا آ را بدست آوريد؟را بدست آوريد؟ا

www*pnueb*com



مساله مسالهحل ۳۳حل ۳۳حل مسالهحل مساله
۰۰۰۰۰۰//۶۷۵۶۷۵//۲۲ = =۵۵ *% *%۰۰۰۰۰۰//۵۰۰۵۰۰//۵۳۵۳  ==۱۰۱۰//۱۱  **۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۵۳۵۵۳۵

اول نفر وانتقال نقل اولماليات نفر وانتقال نقل ماليات نقل وانتقال نفر اولماليات نقل وانتقال نفر اولماليات
  ۰۰۰۰۰۰//۳۵۰۳۵۰//۵۵ = =۵۵ *% *%۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۱۰۷۱۰۷  ==۱۰۱۰//۲۲  **۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۵۳۵۵۳۵

دوم نفر وانتقال نقل دومماليات نفر وانتقال نقل ماليات نقل وانتقال نفر دومماليات نقل وانتقال نفر دومماليات
  ۰۰۰۰۰۰//۰۲۵۰۲۵//۸۸ = =۵۵ *% *%۰۰۰۰۰۰//۵۰۰۵۰۰//۱۶۰۱۶۰  ==۱۰۱۰//۳۳**۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۵۳۵۵۳۵

سوم نفر وانتقال نقل سومماليات نفر وانتقال نقل ماليات نقل وانتقال نفر سومماليات نقل وانتقال نفر سومماليات
  ۰۰۰۰۰۰//۷۰۰۷۰۰//۱۰۱۰ = =۵۵ *% *%۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۲۱۴۲۱۴  ==۱۰۱۰//۴۴  **۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۵۳۵۵۳۵

چهارم نفر وانتقال نقل چهارمماليات نفر وانتقال نقل ماليات نقل وانتقال نفر چهارمماليات نقل وانتقال نفر چهارمماليات

۲۶۲۶//۷۵۰۷۵۰//۰۰۰۰۰۰جمعجمع ۷۵۷۵//جمعجمع //۲۶۲۶www*pnueb*com



سپاه پاسداران انقالب اسالمي اراضي آقاي حسيني را سپاه پاسداران انقالب اسالمي اراضي آقاي حسيني را . . ۴۴
وز زش ا د ك ي يدا خ نظام پادگان يك احداث وزجهت زش ا د ك ي يدا خ نظام پادگان يك احداث جهت احداث يك پادگان نظامي خريداري كرد، ارزش روز جهت احداث يك پادگان نظامي خريداري كرد، ارزش روز جهت

ريال و ارزش معامالتي اراضي ريال و ارزش معامالتي اراضي ٤٠٠٤٠٠//٠٠٠٠٠٠//٠٠٠٠٠٠اراضياراضي
آقا ا آقاال ا ال ريال و وجه پرداخت شده به آقاي حسيني و ريال و وجه پرداخت شده به آقاي حسيني و ٢٨٠٢٨٠//٠٠٠٠٠٠//٠٠٠٠٠٠

..ريال باشدريال باشد٣٤٠٣٤٠//٠٠٠٠٠٠//٠٠٠٠٠٠بابت اراضي مذكوربابت اراضي مذكور
ماليات نقل و انتقال اراضي آقاي حسيني را محاسبه ماليات نقل و انتقال اراضي آقاي حسيني را محاسبه 

مراجعهمراجعه))مم..مم..قق((٧٠٧٠براي حل به مادهبراي حل به ماده::راهنمائيراهنمائي. (. (كنيدكنيد ي((يي ير بر ل ي ببر ل ي ج))ممممقق((بر جر ر
).).شودشود
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۴حل مساله ل
م هرگونه وجوه پرداختي بايت .م . ق  ۷۰به استناد ماده 

است ات مال از معاف نظام مناطق سعه .توسعه مناطق نظامي معاف از ماليات استت

www*pnueb*com



٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠آقاي علوي امالك خود را با ارزش روز.۵
ريال به وزارت٠٠٠/٠٠٠/٣٤٥ريال و ارزش معامالتي  ي ال رزش و ل /ري ر/ وز ب ل ري

بهداشت و درمان واگذار كرد، مطلوب  است محاسبه ماليات 
مان د و بهداشت ت وزا به ي عل آقاي امالك انتقال و نقل و انتقال امالك آقاي علوي به وزارت بهداشت و درمان نقل

.بر اساس هر يك از مفروضات زير
الف ل)ف ا ذك ا بهاي مذكور در سند معامله)فرض الف

.ريال باشد٠٠٠/٠٠٠/٣٢٠
بهاي مذكور در سند معامله)فرض ب

.ريال باشد٠٠٠/٠٠٠/٣٨٠ ب ل ري
w)مراجعه شود) م.م.ق( ٦٦براي حل به ماده ( 

ww*pnueb*com



فرض الف
۰۰۰/۰۰۰/۱۶=۵* %۰۰۰/۰۰۰/۳۲۰ / /%/ /

م درصورتيكه انتقال گيرنده دولت يا  .م.ق  ۶۶به استناد ماده 
بهداشت ت وزا كه ز ن اينجا د كه باشد ته واب ات موسسات وابسته باشد كه در اينجا نيز كه وزارت بهداشتم

كمتر از ) ۰۰۰/۰۰۰/۳۲۰(مي باشد ، اگر بهاي ملك در سند
ال ا ا)ال۳۴۵(ا ا باشد ، بهاي سند)ريال۰۰۰/۰۰۰/۳۴۵(ارزش معامالتي

مالك محاسبه ماليات نقل وانتقال مي گردد

بفرض ب رض
 ۰۰۰/۲۵۰/۱۷  =۵ * %۰۰۰/۰۰۰/۳۴۵www*pnueb*com



سال-۶ در محمدي نوساز۷تعداد۸۲آقاي آپارتمان واحد واحد آپارتمان نوساز۷تعداد۸۲آقاي محمدي در سال -۶
اداره. ميليارد ريال انتقال قطعي داده است۲خود را به مبلغ

ل ا ا ال ا ش ا ا ال /ا /۱۱  ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۰امور مالياتي ارزش معامالتي عرصه را معادل
ريال تعيين ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۵ريال وارزش معامالتي اعياني را

اگر از پايان كار واحدهاي فوق دو سال .نموده است
.نگذشته باشد، كل ماليات آقاي محمدي چقدر است ر چ ي ي ي ل ب

www*pnueb*com



مساله ۶حل ۶حل مساله
 ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۵  =۰۰۰/۰۰۰/۱۳۵ +۰۰۰/۰۰۰/۱۱۰ 

/۲۵ /۱۲۵%/ /۲۴۵ ۰۰۰/۲۵۰/۱۲=۵*%۰۰۰/۰۰۰/۲۴۵
ماليات نقل انتقال امالك

۰۰۰/۵۰۰/۲۴=۱۰*%۰۰۰/۰۰۰/۲۴۵
يماليات بساز وبفروشي رو وب ز ب ي

۰۰۰/۷۵۰/۳۶=۰۰۰/۵۰۰/۲۴+۰۰۰/۲۵۰/۱۲
محمدي آقاي ماليات كل ماليات آقاي محمدي كل

ش ف از ا ال قال ان نقل ا ال در محاسبه ماليات نقل وانتقال وماليات بساز وبفروشي ،ا
.ارزش معامالتي مبناي محاسبه ماليات است

www*pnueb*com



حقوقيمال(هشتمفصل درآمد بر :ات ( ) : ات بر درآمد حقوقيمال(هشتمفصل

www*pnueb*com



: اهداف رفتاری 

:دانشجو بعد از پایان این فصل باید بتواند و ب ی ب ل ین ن ی پ ز ب جو

. موارد مشمول مالیات حقوق و مزایای کارکنان را مشخص نماید -۱

.نحوه تقویم و محاسبه مزایای غیرنقدی را تشریح نماید-۲ ی م ریح ر ی یر ی زی ب و ویم و

. را توضیح دهد ٨٤نحوه محاسبه حداقل حقوق موضوع ماده  -۳

مشمول قانون نظام-۵را برای کارکنان٨٥نحوه محاسبه مالیات حقوق مطابق با ماده-۴ ب بق وق ی ب نو ر بری مر ون ول

. هماهنگ و غیرهنماهنگ پرداخت را بیان نماید

صنحوه محاسبه حقوق اشخاصی غیراز پرداخت کنندگان حقوق و مزایای اصلی را مشخص-۶ ر ی ی زی و وق ن پر یرز ی وق ب و

. نماید

. تکالیف کارفرمایان نسبت به مالیات حقوق کارکنان خود را تعیین نماید-۷ ی یین ر و ن ر وق ی ب ب ن ی ر ر ی
. موارد مربوط به حقوق که معاف از مالیات می باشد را تشریح نماید -۸

www*pnueb*com



: مزایای غیرمستمر با استناد قانون مالیات ها و قانون کار عبارتند از 

اضافه کاری، فوق العاده ماموریت، هزینه سفر، پاداش انجام کار، عیدی و 

ن،
ٓ
خر سال، وجوه پرداختی بابت لباس کار و یا در اختیار گذاردن ا

ٓ
پاداش ا

پپرداختی های بابت هزینه درمان و معالجه کارکنان، بازخرید و مرخصی، پاداشپف  پ ی ر و ری ز ب ن ر ج و ن ر زی ب ب ی ی پر

بهره وری و سایر مزایای غیرمستمر که طبق مقررات استخدامی یا قانون کار از طرف 

و ی و به نظ شود م داده ا ق نان
ٓ
ا ا اخت د یا و داخت پ کنان کا به ما ف کارفرما به کارکنان پرداخت و یا در اختیار انان قرار داده می شود نظیر بهروری وکا

. کارانه

www*pnueb*com



:٨٤نحوه محاسبه معافیت موضوع ماده

عدد مبنای جدول حقوق نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت، عدد

. می باشد ٤٠٠ثابت 

های تبصره در یا و ماه اسفند یا بهمن در
ً
معموال دولت کارکنان ضریب حقوق کارکنان دولت معموال در بهمن یا اسفند ماه و یا در تبصره هایضریبحقوق

قانون بودجه کل کشور همه ساله توسط دولت اعالم می شود باتوجه به 
ٓ
ا ط ا ق ق االن ات ال اف ق ف ا ض : توضیحات فوق معافیت مالیاتی ساالنه حقوق به صورت رابطه زیر بدست می ایدت

  ضریب حقوق کارکنان دولت  معافیت مالیاتی ساالنه حقوق
ا۴۴۱۵۱۵ ال ااف ال اف معافيت مالياتي           معافيت مالياتي           ==۱۵۰۱۵۰**۴۰۰۴۰۰* * ضريب حقوق كاركنان دولتضريب حقوق كاركنان دولت

www*pnueb*comساالنه حقوق ساالنه حقوق                                                                                       



مده را بر 
ٓ
تقسیم نمائیم، معافیت مالیات ماهانه١٢درصورتیکه رقم بدست ا بر ر د ت بد م ر ی ور تر ی یت یم م یم

ید
ٓ
. حقوق بدست می ا

تقض٨١٨٢ال ت ه لت کنا کا لایر٢٩٣٢ق لایر بوده ٣٢٠و ٢٩٠ق کارکنان دولت به ترتیبحقوضریب٨٢و٨١در سال

: بنابراین معافیت مالیاتی ساالنه حقوق در هر یک از سالهای فوق عبارتست از 

                 ٨١معافیت مالیاتی ساالنه حقوق سال 

                 ٨٢معافیت مالیاتی ساالنه حقوق سال 

نحوه محاسبه در سالهای بعد نیز به همین منوال بوده که در جدول زیر ارائه شده 
www*pnueb*com:است



حداقل معافيت ماهانهحداقل معافيت ماهانه حداقل معافيت ساالنهحداقل معافيت ساالنه سالسال

۰۰۰۰۰۰//۴۵۰۴۵۰//۱۱  

۰۰۰۰۰۰//۶۰۰۶۰۰//۱۱  

۰۰۰۰۰۰//۴۰۰۴۰۰//۱۷۱۷

۰۰۰۰۰۰//۲۰۰۲۰۰//۱۹۱۹

۱۳۸۱۱۳۸۱

۱۳۸۲۱۳۸۲// //

۰۰۰۰۰۰//۷۵۰۷۵۰//۱۱  

// //

۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۲۱۲۱  ۱۳۸۳۱۳۸۳  

۰۰۰۰۰۰//۹۰۰۹۰۰//۱۱  

۰۰۰۰۰۰//۱۶۰۱۶۰//۲۲

۰۰۰۰۰۰//۸۰۰۸۰۰//۲۲۲۲  

۰۰۰۰۰۰//۹۲۰۹۲۰//۲۵۲۵

۱۳۸۴۱۳۸۴  

۱۳۸۵۱۳۸۵۰۰۰۰۰۰//۱۶۰۱۶۰//۲۲  ۰۰۰۰۰۰//۹۲۰۹۲۰//۲۵۲۵ ۱۳۸۵۱۳۸۵www*pnueb*com



مد حقوق
ٓ
:نکات کلیدی در محاسبه مالیات بر درا

م، پرداخت هایــی که از طرف اشخاصی غیر از پرداخت .م.ق٨٦به استناد ماده-۱ مم

ید
ٓ
) نظیر حق حضور در جلسات(کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی بعمل می ا

ماده معافیت رعایت ماده٨٤بدون در مقرر های نرخ س٨٥با ظرف و محاسبه محاسبه و ظرف سی٨٥با نرخ های مقرر در ماده٨٤بدون رعایت معافیت ماده
. روز پرداخت گردد

گ۲ ا نظا تا شخ ک ت کا اضاف ا ال ا ا برای محاسبه مالیات اضافه کاری درصورتیکه شخص تابع نظام هماهنگ-۲

و در صورتیکه تابع نظام هماهنگ پرداخت نباشد، % ١٠پرداخت باشد با نرخ 

ابتدا حقوق و مزایای مستمر مشمول مالیات حقوق بگیر را دوازده برابر نموده و

ن اضافه شده و پس از اعمال
ٓ
سپس مزایای غیرمستمر شامل اضافه کاری به ا

www*pnueb*comمحاسبه می گردد ٨٥مطابق با ماده  ٨٤معافیت ماده 



م مجموع مزایای غیرنقدی پرداختی در سال به .م.ق٩١ماده١٢به استناد بند-۳ د ب بمق٩ب ل ر ی پر دی یر ی زی جموع م
. ، معاف می باشد٨٤کارکنان حداکـثر معادل  معافیت ماده 

ن۴ تنا ا تاق٩١ا١ا
ً
ا ال خ

ٓ
ا اش ا ا االنه م عیدی ساالنه یا پاداش اخر سال مجموعا تا.م.ق٩١ماده١٠با استناد بند-۴

میزان فارغ از مدت کارکرد از پرداخت هرگونه مالیات  ٨٤میزان معافیت ماده 

اگر طی .اعمال می شود٨٥مازاد بر میزان معافیت مطابق با ماده.معاف می باشد

خر سال، 
ٓ
 پاداش ا

ً
سال چند بار پاداش به هریک از کارکنان پرداخت شود، صرفا

ن تعلق می گیرد و پاداش طی سال معافیت نداشته و مطابق  ٨٤معافیت ماده 
ٓ
به ا

ن محاسبه می گردد٨٥با ماده
ٓ
مالیات ا رب . ی ب ن www*pnueb*comی



یچنانچه حقوق شخصی طی سال تغییر نماید، برای محاسبه مالیات به نسبت ماه های - ۵ ب ب ی ب بری ی م ییر ل ی ی وق چ چ

ینده بر اساس حقوق  گذشته براساس حقوق
ٓ
قدیم  و به نسبت ماه های حال و ا

اد ا ق طا ه ا د ائ٨٥د ن ه ا ا
ٓ
ا االنه ات ال سپس. مالیات ساالنه ان را محاسبه می نمائیم٨٥جدید محاسبه و مطابق با ماده

مالیات حقوق ماه هایــی که حقوق جدید شده را از کل مالیات ساالنه تفکیک و بر 

تعداد ماه های حقوق جدید تقسیم مالیات می نمائیم تا مالیات حقوق ماهانه 

ید
ٓ
. بدست ا

مد مشمول مالیات حقوق - ۶
ٓ
درصورتیکه شخص ضمن سال استخدام گردد، درا

مد ساالنه
ٓ
محاسبه و پس از تعیین مالیات)دوازده برابر حقوق ماه اول(براساس درا ر س ول(بر وق بربر ز ی)و یین ز پس و ب

ن بعنوان مالیات حقوق ماه اول محاسبه می گردد٨٥ساالنه با ماده 
ٓ
. ،  ا

www*pnueb*com



یدرصورتیکه هر یک از کارکنان در ضمن سال بازنشسته، بازخریدیا اخراج و یا-۷ و رج ی ری ز ب ز ب ل من ر ن ر ز ی ر ی ور ر

بنا بعللی ترک خدمت نماید کارفرما مکلف است صرفنظر از مدت کارکرد، مالیات 

اد ا ق طا االنه د
ٓ
ا د ا ا ا ق خ٨٥ق

ٓ
ا تا ا

ٓ
ا د ن ه ا محاسبه نموده و  ان را تا اخرین ٨٥حقوق را براساس درامد ساالنه مطابق با ماده

. تاریخ اشتغال از حقوق شخص کسر نماید
ٓ ٓ ٓ

مد 
ٓ
ن مالیات محاسبه شده بیشتر از درا

ٓ
مد مشمول مالیات که برای ا

ٓ
درصورتیکه درا

ن باشد و یا بطورکلی مالیات بیشتری از شخص کسر گردد، مطابق با ماده 
ٓ
واقعی ا

م اضافه پرداختی بابت مالیات قابل استرداد بوده مشروط بر اینکه بعد از .م.ق ٨٧

ن سال با درخواست کـتبی حقوق بگیر از اداره
ٓ
خر ا

ٓ
رانقضای تیر ماه سال بعد تا ا ز یر ب وق بی و ر ب ل ن ر ب ل یر ی

.مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد
www*pnueb*com



ریاداره امور مالیاتی برای تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات در مواردی که شرکت دارای -۸ ر ی ر و ر ی پر و ر ه یم بری ی ی ور ر

. شعبه یا کارگاه در نقاط مختلف است، مکان پرداخت حقوق مدرک عمل می باشد

پرداخت کنندگان حقوق مکلفند مالیات حقوق را ظرف سی روز به اداره مالیاتی-۹ پرداخت کنندگان حقوق مکلفند مالیات حقوق را ظرف سی روز به اداره مالیاتی۹

چنانچه مالیات های مکسوره ظرف مدت مقرر پرداخت . محل پرداخت نمایند

ماده با مطابق دد، درمق١٩٩نگ مودی با که تضاف ئولیت م ب عالوه م، م، عالوه بر مسئولیت تضافی که با مودی در .م.ق١٩٩نگردد، مطابق با ماده

مالیات پرداخت % ٢٠پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل 

ا خ انش ا ق ق١٩٧طا ق ل ل ت از ا ا ف کا ه نان چنانچه کارفرمایان از تسلیم لیست حقوق و١٩٧مطابق با ماده.نشده خواهد بود

مزایا به اداره مالیاتی خودداری نمایند و یا برخالف واقع تسلیم کنند، جریمه متعلقه 
ا%٢ اخ ق www*pnueb*com.حقوق پرداختی است%٢



م به هر دلیلی م به هر دلیلی ..مم..در مواردی که کارفرمایان از ایفای تکالیف قانونی مقرر در قدر مواردی که کارفرمایان از ایفای تکالیف قانونی مقرر در ق--۱۰۱۰

فوق، درصورتیکه کارفرما فوق، درصورتیکه کارفرما   ٩٩خودداری نمایند، عالوه بر جرائم نقدی بند خودداری نمایند، عالوه بر جرائم نقدی بند 

مشمول مجازات مقرر مشمول مجازات مقرر   ١٩٩١٩٩ماده ماده   ١١دستگاه دولتی باشد، مطابق با تبصره دستگاه دولتی باشد، مطابق با تبصره 

.  .  چنانچه کارفرما دستگاه دولتی نباشدچنانچه کارفرما دستگاه دولتی نباشد. . طبق تخلفات اداری خواهد بودطبق تخلفات اداری خواهد بود بو و ری بوبق و ری ببق ی و ر ر چ بچ ی و ر ر چ چ

مدیر شخصیت حقوقی عالوه بر مسئولیت تضافی نسبت به پرداخت مدیر شخصیت حقوقی عالوه بر مسئولیت تضافی نسبت به پرداخت 

ک ال د تا ا ه از د
ٔ
تا ه لق ت ائ ات کال ال د تا ا ه از د
ٔ
تا ه لق ت ائ ات مالیات و جرائم متعلق به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم مالیات و جرائم متعلق به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم ال

خواهند شد و قضایــی از طرف رئیس سازمان امور مالیاتی بعمل خواهد خواهند شد و قضایــی از طرف رئیس سازمان امور مالیاتی بعمل خواهد 
ٓ
ا
ٓ
www*pnueb*com..امدامدا



قانون برنامه سوم توسعه، اقساط ماهیانه تسهیالت١٣٩با استناد ماده-۱۱ هیب ی و وم بر ون

مد مشمول مالیات دریافت 
ٓ
اعطایــی مسکن از طرف بانک ها از درا

شود م مالیات مشمول مانده و کش هیالت ت اینکنندگان از استفاده استفاده از این .کنندگان تسهیالت کشر و مانده مشمول مالیات می شود

فقط برای یکبار و شامل واحدهای ) ١٣٧٩- ٨٣(معافیت طی دوره برنامه 
اک ف ا ا١٢ا خ .مترمربع خواهد بود١٢٠با مساحت مفید حداکـثر

www*pnueb*com



:٥–مثال ل

استخدام شده استمزایای مستمر و غیرمستمر نامبرده به ١٣٨٢خانم مرجان از ابتدای سال  

باشد م ذیل ح :ش :شرح ذیل می باشد

لایر ٣٥٠٠٠٠٠حقوق پایه ماهیانه                             

ا ف کا لایر١٥)ا٥(اضاف لایر١٥٠٠٠٠٠)        ساعت٥٠(اضافه کار فروردین ماه

استفاده از مسکن در کارگاه

ا ا ا ل ا ا ا استفاده از اتومبیل اختصاصی بدون رانندها

لایر ٧٠٠٠٠)                 غیرنقدی(حق خواروبار ماهانه 

لایر١٥٠٠٠٠حق عائله مندی ماهانه                        

لایر ٣٨٠٠٠٠٠فوق العاده جذب                                 

ب و هوا                     
ٓ
لایر ١٣٥٠٠٠٠فوق العاده بدی ا

لایر١٤٥٠٠٠٠فوق العاده محل خدمت                       

لایر ١٢٤٠٠٠٠فوق العاده نحرومیت از تسهیالت زندگی   

www*pnueb*com



ک ک ا ال ا ا اط لایرا لایر٧٠٠٠٠٠اقساط ماهیانه تسهیالت بانک مسکن    

: محاسبه حقوق خانم مرجان براساس مفروضات زیر : مطلوبست 

.مشمول نظام هماهنگ پرداخت است) الف    
.مشمول نظام هماهنگ پرداخت نمی باشد)ب      ی م

www*pnueb*com
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                                                                                                                                                                                          فرض الففرض الف
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  مجموع حقوق ومزاياي ماهانه مستمر نقدي                             مجموع حقوق ومزاياي ماهانه مستمر نقدي                             
                                                                                                              ۰۰۰۰۰۰//۸۸۰۸۸۰//۱۳۷۱۳۷==۱۲۱۲**۰۰۰۰۰۰//۴۹۰۴۹۰//۱۱۱۱  

      مجموع حقوق ومزاياي ساالنه مستمر نقديمجموع حقوق ومزاياي ساالنه مستمر نقدي  
                                                                    

انند ن د ل انندات ن د ل ۸۸۸۸//%%۸۹۴/۶۵/ات //۱۳۷۱۳۷ ۱۳۷۱۳۷//۸۸۰۸۸۰//۰۰۰۰۰۰%*%*۵=۰۰۰/۸۹۴/۶اتومبيل بدون راننده                اتومبيل بدون راننده                
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ا ت اف از ات ال ل اش ت اف از ات ال ل ۸۴۸۴مشمول ماليات پس از معافيت ماده مشمول ماليات پس از معافيت ماده ۸۴۸۴ش www*pnueb*com



۰۰۰/۲۸۰/۱۱۰)=۱۲*۰۰۰/۷۰۰( -۰۰۰/۶۸۰/۱۱۸
ا ت اف از ات ال ل اش ت اف از ات ال ل ا۸۴۸۴ش اط ااق اط اق و اقساط وام          و اقساط وام          ۸۴۸۴مشمول ماليات پس از معافيت ماده مشمول ماليات پس از معافيت ماده 

۰۰۰۰۰۰//۰۲۸۰۲۸//۱۱۱۱==۱۰۱۰*%*%۰۰۰۰۰۰//۲۸۰۲۸۰//۱۱۰۱۱۰
يماليات ساالنه حقوق ومزاياي مستمر نقدي                    ماليات ساالنه حقوق ومزاياي مستمر نقدي                     ر ي ز يو ر ي ز و
۰۰۰۰۰۰//۰۲۸۰۲۸//۱۱۱۱  ÷÷ ۰۰۰۰۰۰//۹۱۹۹۱۹==۱۲۱۲

نقدي مستمر ومزاياي حقوق ماهانه نقديماليات مستمر ومزاياي حقوق ماهانه ماليات ماهانه حقوق ومزاياي مستمر نقدي                    ماليات ماهانه حقوق ومزاياي مستمر نقدي                    ماليات
                                  ۰۰۰۰۰۰//۱۵۰۱۵۰==۱۰۱۰*%*%۰۰۰۰۰۰//۵۰۰۵۰۰//۱۱

ا ف كا اضافه ات اال ف كا اضافه ات www*pnueb*comماليات اضافه كاري فروردين ماه                            ماليات اضافه كاري فروردين ماه                            ال



۰۰۰/۷۳۴/۷)=۱۲*۰۰۰/۷۰+(۰۰۰/۸۹۴/۶
)       اتومبيل بدون راننده وحق خواربار(مزاياي غير نقدي ي ر ي بز و ق ب ل ب و

۰۰۰/۵۳۴/۴)=۰۰۰/۶۰۰/۱*۲( -۰۰۰/۷۳۴/۷
نقدي غير مزاياي معافيت كسر از پس نقدي غير مزاياي غير نقدي پس از كسر معافيت مزاياي غير نقدي      مزاياي

۴۰۰/۴۵۳=۱۰*%۰۰۰/۵۳۴/۴
نقد غ ا زا االنه ات ماليات ساالنه مزاياي غير نقدي                                 ال

۴۰۰/۴۵۳ ÷ ۷۸۳/۳۷=۱۲
ماليات فروردين مزاياي غير نقدي 

۷۸۳/۱۰۲/۱=۷۸۳/۳۷+۰۰۰/۱۵۰+۰۰۰/۹۱۹
www*pnueb*comجمع ماليات فروردين



بفرض ب رض

 ۱۱۰۱۱۰//۲۸۰۲۸۰//۰۰۰۰۰۰        ۸۵۸۵مادهماده


۰۰۰/۲۰۰/۴=۱۰*%۰۰۰/۰۰۰/۴۲
 ۰۰۰/۶۰۰/۱۱=۲۰*%۰۰۰/۰۰۰/۵۸
 ۰۰۰/۵۷۰/۲=۲۵*%۰۰۰/۲۸۰/۱۰ ۰۰۰/۵۷۰/۲=۲۵*%۰۰۰/۲۸۰/۱۰
 ۰۰۰/۳۷۰/۱۸                       
 ماليات ساالنه حقوق ومزاياي مستمر

www*pnueb*comنقدي                                  نقدي



۰۰۰/۳۷۰/۱۸÷ ۸۳۳/۵۳۰/۱=۱۲
ق ا ا ق ق ف ا ماليات فروردين حقوق ومزاياي مستمر نقدي    ال

 
۰۰۰/۳۷۵=۲۵*%۰۰۰/۵۰۰/۱

ينماليات اضافه كاري فروردين ماه                               رور ري ض ي

۵۰۰/۱۳۳/۱=۲۵*%۰۰۰/۵۳۴/۴ ÷ ۴۵۸/۹۴=۱۲۵۰۰/۱۳۳/۱=۲۵*%۰۰۰/۵۳۴/۴ ÷ ۴۵۸/۹۴=۱۲
ماليات فروردين مزاياي غير نقدي                              

۲۹۱ ۲۴۵۸ ۹۴۳۷۵۸۳۳ ۵۳ ۱ ۲۹۱/۰۰۰/۲=۴۵۸/۹۴+۰۰۰/۳۷۵+۸۳۳/۵۳۰/۱
عجمع ماليات فروردين                                            
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: خالصه 

مدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگری- ۱
ٓ
در قبال )اعم از حقیقی یا حقوقی(درا ری ی ص ت د ر ی ی ص دی ی(ر و ی ی ی ز ل)م ب ر

تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته بطور نقد یا 

ت ا ق ق
ٓ
ا ات ال ل ش کن ل ت نق )ق٨٢ا(غ ).م.م.ق ٨٢ماده(غیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درامد حقوق است

مالیات حقوق و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیرمستمر، نقدی یا نقدی بصورت 

:زیر محاسبه       می گردد

حقوق و مزایای مستمرنقدی شغلی شامل حقوق ثابت، مزایای مستمر شغلی، حق مقام، 

ب و هوا، شغل، (حق اوالد، حق مسکن، حق ایاب و ذهاب، فوق العاده های 
ٓ
بدی ا

مالیات سالیانه حقوق و مزایای.و غیره می باشد...) مسئولیت، جذب، ارزی، مرزی و و رزی رزی ب ج ی ب)و ی یر یو زی و وق ی ی
: مستمر نقدی بصورت زیر محاسبه می شود 

www*pnueb*com



)جمع حقوق ومزاياي مستمر نقدي* ۱۲(-۸۴معافيت ماده
نظام هماهنگ پرداخت%*                             ۱۰

 ۱۰*%۰۰۰/۰۰۰/۴۲
پرداخت%۰۰۰/۰۰۰/۵۸*۲۰ غيرهماهنگ نظام ۲*%/ نظام غيرهماهنگ پرداخت             ۵۸/
۲۵*%۰۰۰/۲۸۰/۱۰

www*pnueb*com



مزایای مستمر و غیرمستمر غیرنقدی شامل و اتومبیل واگذاری از طرف کارفرما،  - ۲

.خواروبار، بن و غیره

و%١٠، اتومبیل اختصاص با راننده %٢٠و بدون اثاثه %٢٥مسکن با اثاثه

حقوق و مزایای مستمرنقدی پس از کسر وجوهی که از این بابت % ٥بدون راننده 

.از حقوق کارمند کسر می گردد، تقویم می شود و ی ویم ر ی ر ر وق ز

معاف و  ٨٤مزایای مستمر و غیرمستمر غیرنقدی به میزان  معافیت ساالنه ماده 

شد نقد ت ا زا ق ق ق ا ق اد)١ند(ا ات ق ق ط و طبق مقررات ماده )١بند(مابقی با رقم حقوق و مزایای مستمر نقدی جمع شده
. محاسبه می گردد ٨٥

www*pnueb*com



: مالیات مزایای غیرمستمر نقدی بصورت زیر محاسبه می گردد-۳ ر ی ب زیر ور ب ی مر یر ی زی ی

اضافه کاری، پاداش انجام کار، وجوه پرداختی بابت لباس کار و غیره مطابق  - 

دد)١ند(٨٥اد گ ه ا .محاسبه می گردد)١بند(٨٥ماده

خر سال به میزان معافیت ساالنه ماده  - 
ٓ
معاف و مابقی مطابق  ٨٤عیدی و پاداش ا

گ .محاسبه می گردد)١بند(٨٥با مقررات ماده

هزینه سفر و فوق العاده سفر مربوط به شغل، وجوه حاصل از بیمه بابت  - 

ن، وجوهی که کارفرما بابت معالجه
ٓ
جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال ا

.کارکنان پرداخت می کند معاف از مالیات هستند ی ز ی پر ن ر
هزينه معالجه پرداختي به كاركنان معاف از ماليات است - 

www*pnueb*com



: معافيت مالياتي عبارتندازسایر موارد 
ٔ

مد حقوق - ۱
ٓ
موریت های سیاسی و کنسولی خارجی در ایران نسبت به درا

ٔ
رؤسا و اعضای ما

.دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل

کارشناسان خارجی اعزامی به ایران نسبت به حقوق دریافتی از دولت متبوع یا موسسات  - ۲
وربین المللی مذکور ی بین

حقوق بازنشستگی، وظیفه، مستمری، پایان خدمت، خسارت اخراج، بازخرید  - ۳

تفا ا خ ا ا ق ق ات ن ق اث ه اخت ت ا فه ظ ت خدمت، وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث، حق سنوات، حقوق ایام مرخصی استفاده خ

نشده که در موقع استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر 
www*pnueb*com .پرداخت می شود



مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان  - ۴

قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران

.قرار گیرد

ئین نامه های خاص در - ۵
ٓ
خانه های سازمانی که با اجازه قانون یا به موجب ا

شود م گذارده کشوری ماموران .اختیار ماموران کشوری گذارده می شود.اختیار

مد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران اعم از نظامی و  - ۶
ٓ
درا

انقال ا ا ان ا اطال ا ا خ ا قان ال ش نظا غیرنظامی، مشموالن قانون استخدامی وزارت اطالعات و جانبازان انقالب غ

زادگان
ٓ
. اسالمی و جنگ تحمیلی و ا

. مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته%٥٠-۷  www*pnueb*com



مسائل
قاي محسني در تاريخ . ١

ٓ
١/٨/١ا x مده است  -۱

ٓ
حقوق و مزاياي , به استخدام يك سازمان درا

:باشدشرح زير مينامبرده به

٠٠٠/٥٠٠/١لایر  حق جذب٠٠٠/٥٠٠/١العاده شغلريالفوق٠٠٠/٤٠٠/٢حقوق اصلي ي

ب و هوا    ٠٠٠/٨٠٠العاده محيط كارريالفوق
ٓ
ريالحق     ٠٠٠/٧٠٠ريالبدي ا

وي    ٠٠٠/٩٠٠ريالمحروميت از تسهيالت زندگي   ٠٠٠/٦٠٠ريالحق اوالد   ٠٠٠/٧٥٠منديعائله ق يري ز هي ز ي رو ري

بان ماه
ٓ
قاي : ريالمطلوب است ٠٠٠/١٠٠/٢لایر اضافه كاري ا

ٓ
بان ماه ا

ٓ
محاسبه ماليات حقوق ا

زير مفروضات از يك هر براساس :محسني براساس هر يك از مفروضات زير:محسن

قاي محسني مشمول نظام هماهنگ پرداخت باشد) الف
ٓ
.ا

اشد) ن اخت اهنگ ه نظا ل ش ن قاي
ٓ
ا .اقاي محسني مشمول نظام هماهنگ پرداخت نباشد)ب

مد ساليانه حقوق بر اساس ماده 
ٓ
.لایر است ٠٠٠/٤٠٠/١٧) ٨٤(معافيت درا

www*pnueb*com



                                                                                                                    ::١١––حل مسألهحل مسأله
                                                                                                                                ::فرض الففرض الف
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حقوق ومزاياي مستمر نقدي ماهانه                                     حقوق ومزاياي مستمر نقدي ماهانه                                     

۰۰۰۰۰۰//۸۰۰۸۰۰//۱۰۹۱۰۹==۱۲۱۲**۰۰۰۰۰۰//۱۵۰۱۵۰//۹۹
حقوق ومزاياي مستمر نقدي ساالنه                                    حقوق ومزاياي مستمر نقدي ساالنه                                    

۰۰۰۰۰۰//۴۰۰۴۰۰//۹۲۹۲==۰۰۰۰۰۰//۴۰۰۴۰۰//۱۷۱۷--۰۰۰۰۰۰//۸۰۰۸۰۰//۱۰۹۱۰۹ //۴۴ //۹۲۹۲//۴۴ //۱۷۱۷//۸۸ //۱ ۹۱ ۹
مشمول ماليات                                                             مشمول ماليات                                                             

۰۰۰۰۰۰//۲۴۰۲۴۰//۹۹۱۰۱۰*%*%۰۰۰۰۰۰//۴۰۰۴۰۰//۹۲۹۲ ۰۰۰۰۰۰//۲۴۰۲۴۰//۹۹==۱۰۱۰*%*%۰۰۰۰۰۰//۴۰۰۴۰۰//۹۲۹۲
ماليات يك ساله                                                          ماليات يك ساله                                                          
۰۰۰۰۰۰//۲۴۰۲۴۰//۹۹  ÷÷ ۰۰۰۰۰۰//۷۷۰۷۷۰==۱۲۱۲

ر                                              ۸۱۸۱آبانآبان--ماليات حقوق ومزاياي مستمر نقديماليات حقوق ومزاياي مستمر نقدي ز رو ز و
www*pnueb*com



بفرض ب رض

 ۹۲۹۲//۴۰۰۴۰۰//۰۰۰۰۰۰          ۸۵۸۵مادهماده


۰۰۰/۲۰۰/۴=۱۰*%۰۰۰/۰۰۰/۴۲
 ۰۰۰/۰۸۰/۱۰=۲۰*%۰۰۰/۴۰۰/۵۰
 ۰۰۰/۲۸۰/۱۴ ۰۰۰/۲۸۰/۱۴                       
 ماليات ساالنه حقوق ومزاياي مستمر

نقدي                                  
www*pnueb*com



۰۰۰۰۰۰//۲۸۰۲۸۰//۱۴۱۴÷÷ ۰۰۰۰۰۰//۱۹۰۱۹۰//۱۱==۱۲۱۲

۸۱۸۱آبانآبان––ماليات حقوق ومزاياي مستمر نقدي ماليات حقوق ومزاياي مستمر نقدي  ي ر ي ي ز و وق يي ر ي ي ز و وق ببي

كاري اضافه كاريماليات اضافه ۲۲//۱۰۰۱۰۰//۰۰۰۰۰۰%*%*۲۰۲۰==۴۲۰۴۲۰//۰۰۰۰۰۰ماليات ۲۲//۱۰۰۱۰۰//۰۰۰۰۰۰%*%*۲۰۲۰==۴۲۰۴۲۰//۰۰۰۰۰۰ماليات اضافه كاري ماليات اضافه كاري 

ان آ ا انال آ ا ۶۱۶۱//۸۱۸۱ال //۱۱//۴۲۴۲//۱۹۱۹ //۱۱ ۱۱//۱۹۰۱۹۰//۰۰۰۰۰۰+ + ۴۲۰۴۲۰//۰۰۰۰۰۰==۱۱//۶۱۰۶۱۰//۰۰۰۰۰۰            ۸۱۸۱ماليات آبانماليات آبان www*pnueb*com



قاي حسيني به. 
ٓ
:شرح زير استحقوق و مزاياي ا

لایر ٠٠٠/٢٠٠/١خرداد ماه   - خواروبار معادل قيمت تمام شده: مزاياي غير مستمر غير نقدي

:                              مزاياي مستمر نقدي

 ٠٠٠/٥٠٠/١ريالفوق العاده محيط كار ٠٠٠/٠٠٠/٢لایر     حق جذب ٠٠٠/٠٠٠/١حقوق اصلي

ق ٥/ال نق٢/ غ ا ا لایر :                         لایر   مزاياي مستمر غير نقدي٠٠٠/٥٠٠/٢ريالحق سرپرستي

مسكن با اثاثه            

راننده بدون اتومبيل بدون رانندهاتومبيل

:مزاياي غير مستمر نقدي

ريالفرض كنيد بابت مسكن با اثاثه و اتومبيل بدون راننده ماهيانه٠٠٠/٢٠٠/٣اضافه كاري خرداد ماه
قاي حسيني كسر مي ٠٠٠/٤٠٠لایر و  ٠٠٠/٥٠٠/١ترتيب به

ٓ
.شود لایر از حقوق ا

قاي حسيني براساس هر يك از مفروضات زير: مطلوب است
ٓ
مد حقوق خرداد ماه ا

ٓ
:محاسبه ماليات بردرا

.مشمول نظام هماهنگ پرداخت باشد)الف
.مشمول نظام هماهنگ پرداخت نباشد) ب

www*pnueb*com



                                                                                                                    ::١١––حل مسألهحل مسأله
                                                                                                                                ::فرض الففرض الف

۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۷۷==۰۰۰۰۰۰//۵۰۰۵۰۰//۲۲++۰۰۰۰۰۰//۱۵۰۰۱۵۰۰++۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۲۲++۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۱۱
حقوق ومزاياي مستمر نقدي خرداد                                     حقوق ومزاياي مستمر نقدي خرداد                                     

۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۸۴۸۴==۱۲۱۲**۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۷۷
حقوق ومزاياي مستمر نقدي ساالنه                                    حقوق ومزاياي مستمر نقدي ساالنه                                    

۰۰۰۰۰۰//۵۰۰۵۰۰//۱۶۱۶==۲۵۲۵*%*%۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۶۶۶۶)=)=۱۲۱۲**۰۰۰۰۰۰//۵۰۰۵۰۰//۱۱((--۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۸۴۸۴
تقويم مسكن بااثاثه                                                         تقويم مسكن بااثاثه                                                         

۰۰۰۰۰۰//۹۶۰۹۶۰//۳۳==۵۵*%*%۰۰۰۰۰۰//۲۰۰۲۰۰//۷۹۷۹)=)=۱۲۱۲**۰۰۰۰۰۰//۴۰۰۴۰۰(( - -۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۸۴۸۴
ممتقويم اتومبيل بدون راننده                                                    تقويم اتومبيل بدون راننده                                                    

۰۰۰۰۰۰//۴۶۰۴۶۰//۲۰۲۰==۰۰۰۰۰۰//۹۶۰۹۶۰//۳۳++۰۰۰۰۰۰//۵۰۰۵۰۰//۱۶۱۶ www*pnueb*com



۰۰۰۰۰۰//۵۶۰۵۶۰//۱۷۱۷)=)=۱۲۱۲//۲۲**۰۰۰۰۰۰//۴۰۰۴۰۰//۱۷۱۷((--۰۰۰۰۰۰//۴۶۰۴۶۰//۲۰۲۰
ل ا لك ا الك اال ال ماليات                            ماليات                            مشمولمسكن واتومبيلمسكن واتومبيل

                                                                                                        
۰۰۰۰۰۰//۶۰۰۶۰۰//۶۶۶۶==۰۰۰۰۰۰//۴۰۰۴۰۰//۱۷۱۷--۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۸۸

يحقوق ومزاياي مستمر نقدي مشمول ماليات               حقوق ومزاياي مستمر نقدي مشمول ماليات                ول ي ر ي ي ز و يوق ول ي ر ي ي ز و وق
                            

۰۰۰۰۰۰//۱۶۰۱۶۰//۸۴۸۴==۰۰۰۰۰۰//۶۰۰۶۰۰//۶۶۶۶++۰۰۰۰۰۰//۵۶۰۵۶۰//۱۷۱۷ ۰۰۰۰۰۰//۱۶۰۱۶۰//۸۴۸۴==۰۰۰۰۰۰//۶۰۰۶۰۰//۶۶۶۶++۰۰۰۰۰۰//۵۶۰۵۶۰//۱۷۱۷
درآمد حقوق ساليانه مشمول ماليات                      درآمد حقوق ساليانه مشمول ماليات                      

www*pnueb*com



فرض ب

اا ۸۴۸۴//۱۶۰۱۶۰//۰۰۰۰۰۰        ۸۵۸۵مادهماده 

۰۰۰/۲۰۰/۴=۱۰*%۰۰۰/۱۶۰/۸۴

www*pnueb*com



۰۰۰/۴۱۶/۸÷ ۱۲=۳۳۳/۷۰۱ماليات ماهيانه حقوق         وق ي ي
۰۰۰/۲۰۰/۱%*۱۰=۰۰۰/۱۲۰ماليات خواروبار            

كاري اضافه ات ۰۰۰/۲۰۰/۳%*۱۰=۰۰۰/۳۲۰مال ۰۰۰/۲۰۰/۳%*۱۰=۰۰۰/۳۲۰ماليات اضافه كاري        

۳۳۳/۱۴۱/۱/۳۲/۱۲۳۳۳/۷ ۱ ۳۳۳/۱۴۱/۱=۰۰۰/۳۲۰+۰۰۰/۱۲۰+۳۳۳/۷۰۱
www*pnueb*comماليات حقوق ومزاياي خردادماه                            



بفرض ب رض

 ۸۴۸۴//۱۶۰۱۶۰//۰۰۰۰۰۰          ۸۵۸۵مادهماده


۰۰۰/۲۰۰/۴=۱۰*%۰۰۰/۰۰۰/۴۲
 ۰۰۰/۴۳۲/۸=۲۰*%۰۰۰/۱۶۰/۴۲
 ۰۰۰/۶۳۲/۱۲ ۰۰۰/۶۳۲/۱۲                       
 ماليات ساالنه حقوق ومزاياي مستمر

نقدي                                  
www*pnueb*com



۰۰۰/۶۳۲/۱۲÷ ۱۲=۶۶۷/۰۵۲/۱ماليات ماهيانه حقوق    و ي ي

۰۰۰/۲۴۰=۲۰*%۰۰۰/۲۰۰/۱ /۲۴=۲*%/۲ /۱
                      ۱۳۱طبق ماده% ۲۰–ماليات خواروبار  

۰۰۰/۶۴۰=۲۰*%۰۰۰/۲۰۰/۳
                ۱۳۱طبق ماده%۲۰–ماليات اضافه كاري 

۶۶۶۷/۹۳۲/۱=۰۰۰/۶۴۰+۰۰۰/۲۴۰+۶۶۷/۰۵۲/۱ ۶۶۶۷/۹۳۲/۱=/۶۴+/۲۴+۶۶۷/ ۵۲/۱
                               ۸۱ماليات حقوق مزاياي خرداد

                     
www*pnueb*com



:حقوق و مزاياي آقاي حسني به شرح زير است. 
:مزاياي مستمر نقدي ماهيانه ي ي ر ي ي ز

 ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٥حقوق اصلي
ريال ٠٠٠/٠٠٠/٣فوق العاده شغل ل لوق ري

ريال ٠٠٠/٥٠٠/٤حق جذب
ي:مزاياي غير مستمر نقدي ر ير ي ي ز

ريال ٠٠٠/٣٠٠/١خرداد ماه:اضافه كاري
ريال٠٠٠/٧٠٠/١تير ماه لير ري

:مزاياي غير نقدي از قبيل لباس و خواروبار
ريال معادل قيمت تمام شده٠٠٠/٤٥٠/١خرداد ماه مر ي ل ل ري

ريال معادل قيمت تمام شده ٠٠٠/١٠٠/٢تير ماه
محاسبه ماليات بردرآمد حقوق ماههاي خرداد و تير:مطلوب است يروب و ر ي ه وق ر بر ي ب

آقاي حسني با فرض آنكه نامبرده مشمول نظام هماهنگ پرداخت 
.نباشد و در مناطق كمتر توسعه يافته مشغول به كار باشد ب ر ب و ي و ر ق ر و ب

www*pnueb*com



:                           ۸۱ماليات حقوق ومزاياي خردادماه 
ماهيانه ۰۰۰/۰۰۰/۵+۰۰۰/۰۰۰/۳+۰۰۰/۵۰۰/۴=۰۰۰/۵۰۰/۱۲حقوق ۵/حقوق ماهيانه   /۱۲=/۵ /۴+/ /۳+/ /۵

ساليانه ۰۰۰/۵۰۰/۱۲*۱۲=۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰حقوق /حقوق ساليانه                       /۱۵=۱۲*/۵ /۱۲

۰۰۰/۶۰۰/۱۳۲=۰۰۰/۴۰۰/۱۷-۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ /۶ /۱۳۲=/۴ /۱۷/ /۱۵

www*pnueb*com



 ۱۳۲۱۳۲//۶۰۰۶۰۰//۰۰۰۰۰۰        ۸۵۸۵مادهماده


۰۰۰/۲۰۰/۴=۱۰*%۰۰۰/۰۰۰/۴۲
 ۰۰۰/۶۰۰/۱۱=۲۰*%۰۰۰/۰۰۰/۵۸
 ۰۰۰/۱۵۰/۸=۲۵*%۰۰۰/۶۰۰/۳۲ ۰۰۰/۱۵۰/۸=۲۵*%۰۰۰/۶۰۰/۳۲
 ۰۰۰/۹۵۰/۲۳                       
 ماليات ساالنه حقوق ومزاياي مستمر

www*pnueb*comنقدي                                  نقدي



۰۰۰/۹۵۰/۲۳÷ ماهيانه حقوق ۱۲/۹۵=۸۳۳/۹۹۵/۱ماليات /۲۳÷ ۱۲=۸۳۳/۹۹۵/۱ماليات حقوق ماهيانه       

  
ماده معافیت برابر دو میزان به غیرنقدی ٨٤مزایای  ٨٤مزایای غیرنقدی به میزان دو برابر معافیت ماده

در اینجا فرض شود که . معاف می باشند) ۲*۰۰۰/۴۵۰/۱=۰۰۰/۹۰۰/۲(

اش اش ن نق غ ا ا ن گ ش ا ف ا در ماه های فروردین و اردیبهشت هیچگونه مزایای غیرنقدی وجود نداشته باشدا

لایر مزایای غیرنقدی خرداد ماه کوچکـتر از معافیت مذکور  ١٤٥٠٠٠٠بنابراین 

ن مالیات تعلق نمی گیرد
ٓ
www*pnueb*com.بوده که به ا



۰۰۰/۳۲۵=۲۵*%۰۰۰/۳۰۰/۱ /۳۲۵۲۵*%/۳ /۱
۱۳۱طبق ماده % ۲۵–۸۱ماليات اضافه كاري خرداد

۸۳۳/۳۲۰/۲=۰۰۰/۳۲۵+۸۳۳/۹۹۵/۱
ماليات خردادماه قيل از بخشودگي مناطق كمتر توسعه يافتهگ

۴۱۷/۱۶۰/۱=۵۰*%۸۳۳/۳۲۰/۲
يافته توسعه كمتر مناطق بخشودگي از پس خردادماه www*pnueb*comماليات خردادماه پس از بخشودگي مناطق كمتر توسعه يافتهماليات



ا ت ا زا ق ق ات ۸۱ال                                  ۸۱ماليات حقوق ومزاياي تيرماه
۸۳۳/۹۹۵/۱)         همانندماه خرداد(ماليات ماهيانه حقوق

۰۰۰/۶۵۰)=۲*۰۰۰/۴۵۰/۱(-۰۰۰/۱۰۰/۲+۰۰۰/۴۵۰/۱
مزاياي غيرنقدي پس از كسر معافيت مربوطه                   

۵۰۰/۱۶۲=۲۵*%۰۰۰/۶۵۰
نقدي غ اي زا ات اد%۲۵–ال ق ۱۳۱ط                 ۱۳۱طبق ماده%۲۵–ماليات مزاياي غيرنقدي

% ۰۰۰/۴۲۵=۲۵*%۰۰۰/۷۰۰/۱
۱۳۱طبق ماده%۲۵–ماليات اضافه كاري تيرماه غيرنقدي

 

www*pnueb*com



۳۳۳/۵۸۳/۲=۰۰۰/۴۲۵+۵۰۰/۱۶۲+۸۳۳/۹۹۵/۱ ۳۳۳/۵۸۳/۲/۴۲۵+۵ /۱۶۲+۸۳۳/۹۹۵/۱
ماليات تيرماه قبل از بخشودگي مناطق كمتر توسعه يافته    

۶۶۷/۲۹۱/۱=۵۰*%۳۳۳/۵۸۳/۲
گ ماليات تيرماه پس از بخشودگي مناطق كمتر توسعه يافته     

   

www*pnueb*com



:حقوق و مزاياي آقاي علوي به شرح زير است-۴
ل ا ق لالق ا ال ق الف   ريال٠٠٠/٠٠٠/٣فوق العاده شغلريال ٠٠٠/٠٠٠/٤حقوق اصلي
 ريال ٠٠٠/٥٠٠/١حق سرپرستيريال٠٠٠/٥٠٠/١حق جذب

مزاياي زير از  .ريال است٠٠٠/٥٠٠/٢اضافه كاري مهر ماه نامبرده
:ابتدا آبان ماه به آقاي علوي تخصيص داده شد

مسكن با اثاثه
راتومبيل با راننده ب بيل و

 ٠٠٠/٠٠٠/٣ريال به  ٠٠٠/٥٠٠/١حق سرپرستي نامبرده نيز از 
يافت افزايش ماه.ريال آبان كاري هزينه٠٠٠/٨٠٠/٢اضافه ريال ٨/اضافه كاري آبان ماه.ريال افزايش يافت ريال هزينه ٢/

 ريال ٠٠٠/٤٠٠/١سفر و ماموريت آبان ماه
است آقاي:مطلوب آبان و مه ماههاي حقوق درآمد ب ماليات ماليات بردرآمد حقوق ماههاي مهر و آبان آقاي:مطلوب است

علوي با فرض آنكه نامبرده مشمول نظام هماهنگ پرداخت 
اشد .نباشدن

www*pnueb*com



                                                 : ٤–حل مسأله 
اال ق ق اا ٨١ا                          :٨١اي مهرماهيات حقوق و مزايمال

۰۰۰/۰۰۰/۱۰=۰۰۰/۵۰۰/۱+۰۰۰/۵۰۰/۱+۰۰۰/۰۰۰/۳+۰۰۰/۰۰۰/۴
يحقوق ماهيانه                                                            و

ساليانه ۰۰۰/۰۰۰/۱۰*۱۲=۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰حقوق /حقوق ساليانه                    /۱۲=۱۲*/ /۱

/۶ /۱ ۲/۴ /۱۷/ /۱۲ ۰۰۰/۶۰۰/۱۰۲=۰۰۰/۴۰۰/۱۷ -۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ www*pnueb*com



بفرض ب رض

 ۱۰۲۱۰۲//۶۰۰۶۰۰//۰۰۰۰۰۰        ۸۵۸۵مادهماده


۰۰۰/۲۰۰/۴=۱۰*%۰۰۰/۰۰۰/۴۲
 ۰۰۰/۶۰۰/۱۱=۲۰*%۰۰۰/۰۰۰/۵۸
 ۰۰۰/۶۵۰=۲۵*%۰۰۰/۶۰۰/۲ ۰۰۰/۶۵۰=۲۵*%۰۰۰/۶۰۰/۲
 ۰۰۰/۴۵۰/۱۶                       
 ماليات ساالنه حقوق ومزاياي مستمر

www*pnueb*comنقدي                                  نقدي



۰۰۰/۴۵۰/۱۶÷ ۱۲=۸۳۳/۳۷۰/۱ماليات ماهيانه حقوق        

۰۰۰/۶۲۵=۲۵*%۰۰۰/۵۰۰/۲
ماه مه ي كا اضافه ات ماده%۲۵–مال ق ۱۳۱ط            ۱۳۱طبق ماده%۲۵ماليات اضافه كاري مهرماه

۳۳ ۹۹۵ ۱۶۲۵۳۳ ۳۷ ۱ ۸۳۳/۹۹۵/۱=۰۰۰/۶۲۵+۸۳۳/۳۷۰/۱
www*pnueb*com                            ۸۱ماليات حقوق ومزاياي مهرماه



:                                    ۸۱ماليات حقوق ومزاياي آبان ماه
۰۰۰/۵۰۰/۱۱=۰۰۰/۰۰۰/۳+۰۰۰/۵۰۰/۱+۰۰۰/۰۰۰/۳+۰۰۰/۰۰۰/۴ / // // // // /

حقوق آبان                                                                  
                                                

۰۰۰/۰۰۰/۷۰=۷*۰۰۰/۰۰۰/۱۰
ق ا ا ق ال۷ق ل ا ا ماه اول سال                                 ۷حقوق ومزاياي نقدي

۰۰۰/۵۰۰/۵۷=۵*۰۰۰/۵۰۰/۱۱
    

www*pnueb*comماه آخرسال                                ۵حقوق ومزاياي نقدي  



۰۰۰/۸۷۵/۳۱=۲۵)*%۰۰۰/۵۰۰/۵۷+۰۰۰/۰۰۰/۷۰( ۰۰۰/۸۷۵/۳۱=۲۵)*%۰۰۰/۵۰۰/۵۷+۰۰۰/۰۰۰/۷۰(
تقويم مسكن بااثاثه                                             

۰۰۰/۷۵۰/۱۲=۱۰)*%۰۰۰/۵۰۰/۵۷+۰۰۰/۰۰۰/۷۰(
تقويم اتومبيل باراننده                                           

۰۰۰/۶۲۵/۴۴=۰۰۰/۷۵۰/۱۲+۰۰۰/۸۷۵/۳۱
ل واتوم كن م تقويم مسكن واتومبيل                                            تقوي

۷۲۵ ۴۱)۱۲ ۲۴ ۱۷(۶۲۵ ۴۴ ۰۰۰/۷۲۵/۴۱)=۱۲/۲*۰۰۰/۴۰۰/۱۷( -۰۰۰/۶۲۵/۴۴
مسكن واتومبيل مشمول ماليات                                  

www*pnueb*com



۰۰۰/۵۰۰/۱۲۷=۰۰۰/۵۰۰/۵۷+۰۰۰/۰۰۰/۷۰
۰۰۰/۱۰۰/۱۱۰=۰۰۰/۴۰۰/۱۷-۰۰۰/۵۰۰/۱۲۷ /۱ /۱۱/۴ /۱۷/۵ /۱۲۷

حقوق ومزاياي مستمر نقدي مشمول ماليات                 

۰۰۰/۸۲۵/۱۵۱=۰۰۰/۱۰۰/۱۱۰+۰۰۰/۷۲۵/۴۱

www*pnueb*com



بفرض ب رض

 ۱۵۱۱۵۱//۸۲۵۸۲۵//۰۰۰۰۰۰        ۸۵۸۵مادهماده


۰۰۰/۲۰۰/۴=۱۰*%۰۰۰/۰۰۰/۴۲
 ۰۰۰/۶۰۰/۱۱=۲۰*%۰۰۰/۰۰۰/۵۸
 ۲۵۰/۹۵۶/۱۲=۲۵*%۰۰۰/۸۲۵/۵۱ ۲۵۰/۹۵۶/۱۲=۲۵*%۰۰۰/۸۲۵/۵۱
 ۲۵۰/۷۵۶/۲۸                      
 ماليات ساالنه حقوق ومزاياي مستمر

www*pnueb*comنقدي                                  نقدي



۲۵۰/۷۵۶/۲۸÷ ۳۵۴/۳۹۶/۲=۱۲
۰۰۰/۷۰۰=۲۵*%۰۰۰/۸۰۰/۲

ب                              ۸۱ماليات اضافه كاري آبان ماه ري ي

است ازماليات معاف سفروماموريت هزينه سفروماموريت معاف ازماليات است                  هزينه
۳۵۴/۰۹۶/۳ =۰۰۰/۷۰۰+۳۵۴/۳۹۶/۲
ا ان آ ا ا ق ق ات ۸۱ال www*pnueb*com                        ۸۱ماليات حقوق ومزاياي آبان ماه



))ماليات بر درآمد مشاغلماليات بر درآمد مشاغل((فصل نهمفصل نهم م مل ل((ل ر بر لي ر بر ))ي

www*pnueb*com



::اهداف رفتارياهداف رفتاري ري رير ر
::بعد ازتدريس اين فصل از شما انتظار مي رود كه بتوانيدبعد ازتدريس اين فصل از شما انتظار مي رود كه بتوانيد

باشد--۱۱ داشته مدن هاي وشركت مشاغل از باشدتعريف داشته مدن هاي وشركت مشاغل از تعريف تعريفي از مشاغل وشركت هاي مدني داشته باشدتعريفي از مشاغل وشركت هاي مدني داشته باشد۱۱
..نحوه محاسبه ماليات مشاغل را توضيح دهيدنحوه محاسبه ماليات مشاغل را توضيح دهيد  --۲۲
ا۳۳ ا ق طا ا شاغل ان اا ا ق طا ا شاغل ان ن۹۵۹۵ا د نگ د گ گروه بندي نمودهگروه بندي نموده۹۵۹۵صاحبان مشاغل را مطابق با مادهصاحبان مشاغل را مطابق با ماده--۳۳

وتكاليف هر يك از گروه ها را در برابر اداره امور مالياتيوتكاليف هر يك از گروه ها را در برابر اداره امور مالياتي
..تشريح نماييدتشريح نماييد

بمواردي كه در آمد مشمول ماليات مودي مشاغل بهمواردي كه در آمد مشمول ماليات مودي مشاغل به--۴۴ ل ي و ي و ر ي ر بو ل ي و ي و ر ي ر و
..صورت علي الراس محاسبه مي شود را نام ببريدصورت علي الراس محاسبه مي شود را نام ببريد www*pnueb*com



درخصوص مشاغل را۸۴نحوه محاسبه معافيت ماده-۵ ده۵ يت ب را۸۴وه ل صوص در
.توضيح دهيد

د۶ ا ن تش ا ات ال ا ض ات ال ن ا ق .قراين مالياتي وضرايب مالياتي را تشريح نماييد-۶

www*pnueb*com



ل:نكات كليدي در محاسبه ماليات بر درآمد مشاغل ر بر ي ب ر ي ي
از  ۸۴تا ميزان معافيت ماده . م.ق م۱۰۱به استناد ماده  -۱

ماليات پرداخت از فصل اين ماليات مشمول ساالنه درآمد ساالنه مشمول ماليات اين فصل از پرداخت مالياتدرآمد
اين قانون  ۱۳۱معاف ومازاد آن طبق نرخ هاي مقرر در ماده 

د ا خ ا ال ل نش اف ازا فا ا استفاده ازاين معافيت نسبت به.مشمول ماليات خواهد بود
مبه بعد منوط به تسليم اظهارنامه مالياتي در۸۲عملكرد سال

.موعد مقرر مي باشد
www*pnueb*com



چون-۲ شركاء قهري يا اختياري از اعم مدني مشاركت در در مشاركت مدني اعم از اختياري يا قهري شركاء چون ۲
حداقل از دو نفر تشكيل شده اند حداكثر از دو معافيت  

ا( ت اف ا ل ا ندك)۸۴آ ا خ تفا ا استفاده خواهندكرد)۸۴جمعآ معادل دو برابر معافيت ماده(
ومعافيت به طور مساوي بين آنها تقسيم وباقيمانده سهم هر

شركائي . يك از شركاء جداگانه مشمول ماليات خواهند بودگ
جكه با هم رابطه زوجيت دارند از لحاظ استفاده از معافيت در  ب م ب

در.حكم يك شركت تلقي ومعافيت به زوج اعطامي گردد
قائم عنوان به وي وراث شركاء از يك هر ت فو صورت فو ت هر يك از شركاء وراث وي به عنوان قائمصورت
مقام قانوني از معافيت مالياتي سهم متوفي در مشاركت 
تق اث ا ط ه ت اف ا ن تفا استفاده نموده واين معافيت به طور مساوي بين وراث تقسيم ا

.واز درآمد سهم هر يك كسر مي شود
www*pnueb*com



از۳ د ات ال ل ش د آ د ه ا ا كه هنگا هنگامي كه براي محاسبه درآمد مشمول ماليات مودي از -۳
طريق علي الراس اقدام مي شود اداره امور مالياتي مكلف

است با توجه به قرائن مناسب ، درآمد يا فروش مشمولآ
يقرائن مالياتي ۱۵۲طبق ماده. ماليات را برآورد نمايد ن

عبارتست از عواملي كه در هر رشته از مشاغل با توجه به
طور به ماليات مشمول درآمد تشخيص براي شغل موقعيت شغل براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به طورموقعيت

علي الراس به كارمي رود وفهرست آن به شرح زير مي 
:باشد:اشد

خريد ساالنه
www*pnueb*comفروش ساالنهال



ناويزه درآمد ناويزهدرآمد
ميزان توليد در كارخانجات 
ك ل اگذا ق زش ارزش حق واگذاري محل كسبا

جمع كل وجوهي كه بابت حق التحرير وحق الزحمه وصول 
عوارض ومصرف تمبر عايد دفتر خانه اسناد رسمي مي شود  

هيا ميزان تمبر مصرفي آنها ي ر بر يز ي
ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرايب 

www*pnueb*com



ضرايب مالياتي عبارتست از ارقام مشخصي۱۵۳طبق ماده
يصكه حاصل ضرب آنها در قرينه مالياتي در مورد تشخيص ور ر ي ي ري ر ه رب ل

در . علي الراس درآمد مشمول ماليات تلقي مي شود
ايب ض اعمال نتايج كه شود اعمال ينه ق چند به كه صورتيكه به چند قرينه اعمال شود كه نتايج اعمال ضرايبصورت

.بدست مي آيد ، درآمد مشمول ماليات خواهد بود

www*pnueb*com



ل براي تعيين ضرايب مالياتي هر سا ل ۱۵۴طبق ماده
يكميسيوني مر كب از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور،   ي

بانك مركزي ونماينده مركزي اصناف در مورد اصناف
پزشكي به وابسته مشاغل مورد در پزشكي نظام ونماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكيونماينده

ونماينده اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران در مورد ساير 
دد گ كش ات ال ا ان از د .مشاغل در سازمان امور مالياتي كشور مي گرددشاغل

www*pnueb*com



ق م م ۹۵ماده)ج(كليه صاحبان مشاغل مشمول بند ب ول ل ن ب ص م)ج(ي م ق
كه مكلف به نگهداري دفاتر  درآمد  ۱۷/۱۱/۸۰مصوب 

شغل هاي وهزينه امد د خالصه مكلفند باشند ن وهزينه نمي باشند مكلفند خالصه در امد وهزينه هاي شغلي وهزينه
به تفكيك   ۱خود را به طور جداگانه وبر اساس  فرم نمونه

ا ا گ اا ف ظ ۱ا در ۱پس از تنظيم فرم شماره.هر ماه درج ونگهداري نمايند
پايان هر ماه اسناد ومدارك مثبته كافي همان ماه را به ترتيب 
تاريخ ، ضميمه فرم نموده وپس از امضاء فرم مذكور آن را

.نگهداري نمايند ي ري www*pnueb*comه



ان ا ا ف د ا اطال ال ال ان درپايان هر سال مالي ، اطالعات متدرج در فرم هاي ماهانها
را در صورت خالصه وضعيت درآمد و هزينه فرم نمونه

آ
م

درج ونگهداري و يك نسخه ازآن را پس از امضاء  ۲شماره
ببه همراه اظهار نامه مالياتي حد اكثر تا پايان تيرماه سال بعد ير ي پ ر ي ي ر ه ر ب
به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم وماليات متعلق

ماده نرخ نمايند۱۳۱رابا پرداخت پرداخت نمايند۱۳۱رابا نرخ ماده

www*pnueb*com



براي محاسبه سود وزيان ، صاحبان مشاغل مي توانند به
.صورت زير محاسبه نمايند

(-)خريدكاال+هزينه+موجودي كاالي پايان اول دوره( پ ي ي رزوجو
)  فروش كاال+درآمد خدمات+موجودي كاالي پايان دوره

وزيان= سود سود وزيان 

www*pnueb*com



قاي رامين صاحب هتلي مي. ١مثال  
ٓ
مد و ا

ٓ
باشد كه اظهارنامه مالياتي و حساب درا

هزينه خود را براساس دفاتر قانوني كه مورد قبول حوضه مالياتي قرار گرفته در 

مد ساالنه اين هتل ساالنه 
ٓ
لموعد مقّرر تسليم حوزه ذيربط نموده است  درا ين ر و يرب وز يم رر و

.باشد لایر مي ٠٠٠/٠٠٠/٦٧٥لایر و هزينه ساالنه  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/١

است صاحبهتل:مطلوب رامين قاي
ٓ
ا ساالنه ماليات .ماليات ساالنه اقاي رامين صاحب هتل:مطلوب است

www*pnueb*com



:حل
٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/١- ٠٠٠/٠٠٠/٦٧٥=٠٠٠/٠٠٠/٨٢٥                       

     ٠٠٠/٠٠٠/٨٢٥ -   ٠٠٠/٤٠٠/١٧=  ٠٠٠/٦٠٠/٨٠٧درآمد مشمول ماليات
۱۳۱ ا ٠٠٠/٠٠٠/٣٠ × %١٥ ٠٠٠/٥٠٠/٤۱۳۱ ماده        ٠٠٠/٠٠٠/٣٠ × %١٥ = ٠٠٠/٥٠٠/٤

 
٠٠٠/۰۰۰/٠٠٠/٠٠٠/٧٠×%٢٠=١٤ / /١٤٢%/ /٧ 

  ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠× % ٢٥=  ٠٠/٥٠٠/٣٧ 
۰۰۰/۲۸۰/۱۷۳=۳۰*%۰۰۰/۶۰۰/۵۷۷
۰۰۰/۲۸۰/۲۲۹

يكساله آقاي رامين www*pnueb*comماليات



۸مثال 
ت ن كه زانه ف خاط دن كت شا ك در يك مشاركت مدني ، خاطره ، حسين و فرزانه كه نسبتد

درآمد مشمول.است ، وجود دارد۳و۲و۱آنها به ترتيب
ل لللل ماليات.ريال است۰۰۰/۰۰۰/۹۰مبلغ۸۲ماليات سال

.هريك از شركاء را محاسبه نمائيد

www*pnueb*com



:                                                               حل
۱۹۲۰۰۰۰۰=۱۲*۱۶۰۰۰۰۰

                              ۸۲درسال  ۸۴معافيت مالياتي ماده 
۳۸۴۰۰۰۰۰=۲*۱۹۲۰۰۰۰ ۳۸۴۰۰۰۰۰=۲*۱۹۲۰۰۰۰

استفاده مي شود    ۸۴نفر از معافيت ماده  ۲حداكثر به ميزان 

۰۰۰/۴۰۰/۳۸ ÷ ۰۰۰/۸۰۰/۱۲=۳
۱+۲+۳=۶جمع نسبت سرمايه شركاء        

www*pnueb*com



۰۰۰/۰۰۰/۱۵=۶/۱۰۰۰/۰۰۰/۹۰
درآمد مشمول ماليات خاطره                                   

۰۰۰/200/2=۰۰۰/800/12–۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ۰۰۰/200/2=۰۰۰/800/12۰۰۰/۰۰۰/۱۵
درآمد مشمول ماليات خاطره پس از كسر معافيت             

/۳۳۱۵%/۲ ۱۳۱/۲ا۲/ /۲ ۰۰۰/۲۰۰/۲  ۱۳۱ماده%۰۰۰/۲۰۰/۲*۱۵=۰۰۰/۳۳۰

۰۰۰/۰۰۰/۳۰=۶/۲۰۰۰/۰۰۰/۹۰
يندرآمد مشمول ماليات حسين                            ي و www*pnueb*comر



۰۰۰/۲۰۰/۱۷=۰۰۰/۸۰۰/۱۲-۰۰۰/۰۰۰/۳۰
درآمد مشمول ماليات حسين پس از كسر معافيت

۰۰۰/۲۰۰/۱۷  ۱۳۱ماده  %۰۰۰/۲۰۰/۱۷*۱۵=۰۰۰/۵۸۰/۲
ن ح ات ماليات حسين                                                     مال

www*pnueb*com



/ /۴۵۶/۳/ /۹ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵=۶/۳*۰۰۰/۰۰۰/۹۰
درآمد مشمول ماليات فرزانه                                  

۰۰۰/200/32=۰۰۰/800/12–۰۰۰/۰۰۰/۴۵
يدرآمد مشمول ماليات فرزانه پس از كسر معافيت              ر ز پس رز ي و ر

۰۰۰/۲۰۰/۳۲  ۱۳۱ماده   %۰۰۰/۰۰۰/۳۰*۱۵=۰۰۰/۵۰۰/۴

۰۰۰/۴۴۰=۲۰*%۰۰۰/۲۰۰/۲                                
ان ف ا ۹۴/ال     ۰۰۰/۹۴۰/۴ماليات فرزانه ۴/

                                           
۰۰۰/۸۵۰/۷=۰۰۰/۹۴۰/۴+۰۰۰/۵۸۰/۲+۰۰۰/۳۳۰۳

ركل ماليات مشاركت                                                   ي ل
www*pnueb*com



با توجه به اطالعات فوق فرض كنيد كه بين حسين وخاطره با توجه به اطالعات فوق فرض كنيد كه بين حسين وخاطره 
رابطه زوجيت وجوددارد بنابراين با توجه به ثابت بودن ساير رابطه زوجيت وجوددارد بنابراين با توجه به ثابت بودن ساير 
::مفروضات ، ماليات شركاء به صورت زير محاسبه مي شودمفروضات ، ماليات شركاء به صورت زير محاسبه مي شود و ي ب زير ور ب ر ي ورو ي ب زير ور ب ر ي رو

۱۳۱۰۰۰/۰۰۰/۱۵ماده%۰۰۰/۰۰۰/۱۵*۱۵=۰۰۰/۲۵۰/۲ /۲۵ /۲=۱۵*%/ / ۱۳۱ماده۱۵/ /۱۵
ماليات خاطره                                                     

www*pnueb*com



۰۰۰/۸۰۰/۱۰=۰۰۰/۲۰۰/۱۹-۰۰۰/۰۰۰/۳۰
ردرآمد مشمول ماليات حسين پس از كسر معافيت پس ن

۱۳۱۰۰۰/۸۰۰/۱۰ماده%۰۰۰/۸۰۰/۱۰*۱۵=۰۰۰/۶۲۰/۱ /۶۲ /۱۱۵*%/۸ ۸/ ۱۳۱ماده۱/ /۱
ماليات حسين                                                     

www*pnueb*com



درآمد مشمول ماليات فرزانه                                 آ
۰۰۰/800/25=۰۰۰/200/19–۰۰۰/۰۰۰/۴۵

درآمد مشمول ماليات فرزانه پس از كسر معافيت             
۱۳۱۰۰۰/۸۰۰/۲۵ماده%۰۰۰/۸۰۰/۲۵*۱۵=۰۰۰/۸۷۰/۳ ۰۰۰/۸۰۰/۲۵ ۱۳۱ماده %۰۰۰/۸۰۰/۲۵*۱۵=۰۰۰/۸۷۰/۳

زان ف ا ماليات فرزانهال

۰۰۰/۷۴۰/۷=۰۰۰/۸۷۰/۳+۰۰۰/۶۲۰/۱+۰۰۰/۲۵۰/۲
ركل ماليات مشاركت ي www*pnueb*comل



۹۹مثالمثال
بعلي وبرادر وي حسين دفتر بازرگاني دارند كه به وارداتعلي وبرادر وي حسين دفتر بازرگاني دارند كه به واردات ي ب ر ن بر بي ي ب ر ن بر ي

وخريد وفروش لوازم يدكي مشغول بوده ونسبت آنها  وخريد وفروش لوازم يدكي مشغول بوده ونسبت آنها  
است استمساوي آئين..مساوي رعايت عدم علت به انها قانوني آئيندفاتر رعايت عدم علت به انها قانوني دفاتر دفاتر قانوني انها به علت عدم رعايت آئيندفاتر قانوني انها به علت عدم رعايت آئين..مساوي استمساوي است

نامه نحوه تحرير دفاتر توسط اداره امور مالياتي رد شده نامه نحوه تحرير دفاتر توسط اداره امور مالياتي رد شده 
ض ال اع ا ا ال عل ت ه ات ال ت ضا ال اع ا ا ال عل ت ه ات ال ت %%۱۰۱۰ا %%۱۰۱۰است وماليات به صورت علي الراس با اعمال ضريب است وماليات به صورت علي الراس با اعمال ضريب 

دفتردفتر  ۸۲۸۲فروش سالفروش سال..نسبت به فروش محاسبه مي شودنسبت به فروش محاسبه مي شود
ماليات هريك ازماليات هريك از..ريال استريال است۹۰۰۹۰۰//۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰بازرگاني مبلغبازرگاني مبلغگگ

www*pnueb*comررشركاء رامحاسبه نمائيدشركاء رامحاسبه نمائيد



۰۰۰/۰۰۰/۹۰=۱۰*%۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰=۱۰*%۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰
درآمد مشمول ماليات دفتر بازرگاني

/ /۴۵۲/۱/ /۹ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵=۲/۱۰۰۰/۰۰۰/۹۰
درآمد مشمول ماليات هر يك از شركاء

۰۰۰/۸۰۰/۲۵=۰۰۰/۲۰۰/۱۹-۰۰۰/۰۰۰/۴۵
درآمد مشمول ماليات پس ازكسرمعافيت هر يك از شركاء 

۰۰۰/۰۰۰/۱۵  ۱۳۱ماده  %۰۰۰/۸۰۰/۲۵*۱۵=۰۰۰/۸۷۰/۳
كا ازش ك ا www*pnueb*comماليات هريك ازشركاءال



خالصه
درآمد كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل و 

ي قه يا اختياري از اعم مدن هاي كت ش امد در همچنين در امد شركت هاي مدني اعم از اختياري يا قهريهمچنين
وهمچنين درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي مضاربه در 

ك از اش ق ق شخ ا ا ك صورتيكه صاحب سرمايه شخص حقيقي باشد پس از كسرت
ماليات آنها محاسبه مي۱۳۱با نرخ ماده۸۴معافيت ماده

آ
خ

صاحبان مشاغل از لحاظ تشخيص درآمد مشمول.شود
:ماليات به سه گروه تقسييم مي شوند و ي ييم رو ب www*pnueb*comي



لصاحبان مشاغلي كه مكلف به تهيه دفاتر روزنامه وكل )الف و روز ر هي ب ي ب
مطابق بااستاندارد هاي پذيرفته شده حسابداري هستند

وهزينه)ب درآمد دفاتر تهيه به مكلف كه مشاغل صاحبان صاحبان مشاغلي كه مكلف به تهيه دفاتر درآمد وهزينه)ب
هستند

ند) ندا ا ق الف گ ك شاغل ان ا صاحبان مشاغلي كه در گروه الف وب قرار ندارند)ج
ومكلف به تهيه صورت خالصه وضعيت درآمد وهزينه طبق 
نمونه هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور

www*pnueb*comهستند



)ماليات نقل حق الوكاله(فصل دهم وم

www*pnueb*com



رفتاري :اهداف رفتاري:اهداف
:دانشجو بعد از مطالعه اين فصل بايد بتواند

د۱ ا ن ه ا ا كاله ال ق ت ق ات ال .ماليات وحق تمبر حق الوكاله را محاسبه نمايد-۱
در صورتيكه تعرفه حق الوكاله مشخص نباشد، آنرا-۲

.محاسبه كند
يدر مواردي كه حق تمبر براي حق الوكاله ابطال مي شود  -۳

.ومواردي كه ماليات كسر مي شود را مشخص نمايد
www*pnueb*com



مثالمثال
ا ا آقا لك اا ا آقا لك اا اق ق تير قرارتير قرار  ۷۷بخشي از ملك آقاي محمدي در تعريض خيابان بخشي از ملك آقاي محمدي در تعريض خيابان 

ميليونميليون۷۵۰۷۵۰شهرداري بابت اين تعريض مبلغشهرداري بابت اين تعريض مبلغ..گرفته استگرفته است غغ
ريال جهت پرداخت خسارت به آقاي محمدي در نظر گرفته ريال جهت پرداخت خسارت به آقاي محمدي در نظر گرفته 
يوندر حاليكه آقاي محمدي ادعاي يك ميليارد ودويست ميليون در حاليكه آقاي محمدي ادعاي يك ميليارد ودويست ميليون  ي وي و ر ي ي ي ي ي ي ي يونر ي وي و ر ي ي ي ي ي ي ي ر

دراين ارتباط آقاي محمدي ، آقاي موسوي را  دراين ارتباط آقاي محمدي ، آقاي موسوي را  . . ريال را داردريال را دارد
وكالت ده نام تا ف مع ي دا شه به د خ ل وك ان عن وكالتبه ده نام تا ف مع ي دا شه به د خ ل وك ان عن به عنوان وكيل خود به شهرداري معرفي تا نامبرده وكالتبه عنوان وكيل خود به شهرداري معرفي تا نامبرده وكالتبه

..دعوي ايشان را پيگيري كنددعوي ايشان را پيگيري كند
آقاطلطل كال ال ا ال آقاا كال ال ا ال ا www*pnueb*comمحاسبه ماليات حق الوكاله آقاي موسوي محاسبه ماليات حق الوكاله آقاي موسوي ::مطلوبستمطلوبست



۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰=۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰-۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱



 ۴۵۰۴۵۰//۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰      ۱۰۳۱۰۳ماده ماده 


۰۰۰/۵۰۰=۵*%۰۰۰/۰۰۰/۱۰
 /۸۴%/ /۲ ۰۰۰/۸۰۰=۴*%۰۰۰/۰۰۰/۲۰
 ۰۰۰/۶۰۰/۱۲=۳*%۰۰۰/۰۰۰/۴۲۰
 ۰۰۰/۹۰۰/۱۳                        
 ي                       حق الوكاله مشمول ماليات و و ق

           

www*pnueb*com



۰۰۰/۶۹۵=۵*%۰۰۰/۹۰۰/۱۳

www*pnueb*com



خالصهخالصه
وكالء دادگستري وكساني كه در محاكم اختصاصي  وكالت 

ل ظ ل%ك ل ك ل حق الوكاله را بابت علي %۵مي كنند، موظفندمعادل 
.  الحساب  مالياتي به صورت زير تمبر باطل مي نمايد ل

حق الوكاله را%۵وزارتخانه ها وموسسات دولتي مكلفند
.روز به اداره مالياتي پرداخت نمايد۱۰كسر وظرف مدت ت ر و ير م ت پر ي ي ر ب .روز

www*pnueb*com



حق الوكاله%۵در دعاوي وامور مالي)الف
دعاوي)ب در وهمچنين نيست مالي خواسته كه مواردي در در مواردي كه خواسته مالي نيست وهمچنين در دعاوي )ب

حداقل حق الوكاله مقرر% ۵كيفري 
كه) خ ادعا د ه ت ن ف ك دعا د در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه)ج

حق الوكاله%۵مالي است
در مورد دعاوي واختالفات مالي كه در مراجع )د

ياختصاصي غير قضايي رسيدگي وحل وفصل مي شود   ل ل ي ي ر ي
وتعرفه خاصي براي حق الوكاله وجود ندارد، براي محاسبه

شود مي محاسبه زير صورت به الوكاله www*pnueb*com:حق الوكاله به صورت زير محاسبه مي شود:حق



درصد  ٥ريال ما به االختالف  ٠٠٠/٠٠٠/١٠تا  - 
االختالف٠٠٠/٠٠٠/٣٠تا- به ما به٤ريال نسبت درصد درصد نسبت به٤ريال ما به االختالف٠٠٠/٠٠٠/٣٠تا

ريال  ٠٠٠/٠٠٠/١٠مازاد 
/از اال٣/ الف االخ ا د٣ال درصد ٣ريال مابه االختالف به باال٠٠٠/٠٠٠/٣٠از-

 ٥ريال منظور مي شود و معادل٠٠٠/٠٠٠/٣٠نسبت به مازاد
.درصد آن تمبر باطل خواهد شدآ

www*pnueb*com



ماليات بر درآمد حق الزحمه و درآمدماليات بر درآمد حق الزحمه و درآمد((فصل يازدهمفصل يازدهم
انكا ا انكال ا ))عمليات پيمانكاريعمليات پيمانكاري))ل

www*pnueb*com



ا ف اف اا ف اف ::اهداف رفتارياهداف رفتاريا
::دانشجو بعد از پايان اين فصل بايد بتوانددانشجو بعد از پايان اين فصل بايد بتواند

ا۱۱ ا ال ا ال ا ل ش ا ااف ا ال ا ال ا ل ش ا اف ..افراد مشمول پرداخت ماليات حق الزحمه را تعيين نمايدافراد مشمول پرداخت ماليات حق الزحمه را تعيين نمايد--۱۱
نحوه محاسبه ماليات قراردادهاي پيمانكاري كه پيشنهاد آنها قبلنحوه محاسبه ماليات قراردادهاي پيمانكاري كه پيشنهاد آنها قبل--۲۲

ال الا ا۱۳۵۲۱۳۵۲ا ش اا ش ا ..را تشريح نمايدرا تشريح نمايد۱۳۵۲۱۳۵۲از سالاز سال
نحوه محاسبه ماليات قراردادهاي پيمانكاري كه پيشنهاد آنها بعدنحوه محاسبه ماليات قراردادهاي پيمانكاري كه پيشنهاد آنها بعد--۳۳

ال الا ۱۱ا ا۱۱۱۳۵۲۱۳۵۲ ش اا ش ا ..را تشريح نمايدرا تشريح نمايد۱۳۵۲۱۳۵۲//۱۱//۱۱از سالاز سال
نحوه محاسبه ماليات قراردادهاي پيمانكاري كه پيشنهاد آنها بعد نحوه محاسبه ماليات قراردادهاي پيمانكاري كه پيشنهاد آنها بعد --۴۴

ال الا ۱۱ا ا۱۱۱۳۶۸۱۳۶۸ ن ش اا ن ش ا ..را تشريح نمايدرا تشريح نمايد  ۱۳۶۸۱۳۶۸//۱۱//۱۱از سالاز سال

www*pnueb*com



مسائلمسائلمسائلمسائل
شركت سازه گستر قراردادي براي ساخت سد به مبلغ شركت سازه گستر قراردادي براي ساخت سد به مبلغ   --۱۱

خ۱۰۰۱۰۰//۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰ تا د خال تا د د۱۳۵۱۱۳۵۱//۱۱۱۱//۲۵۲۵ال ن قد دن ن قد ددن دردر..منعقد نمودمنعقد نمود۱۳۵۱۱۳۵۱//۱۱۱۱//۲۵۲۵ريال در تاريخريال در تاريخ۱۰۰۱۰۰//۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰
نيز مبلغنيز مبلغ۶۹۶۹ريال ودر سالريال ودر سال۳۰۳۰//۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰، مبلغ، مبلغ۵۹۵۹سالسال

..ريال دريافت نمودريال دريافت نمود۴۰۴۰//۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰
سمحاسبه ماليات وجوه پرداختي بر اساس هر يكمحاسبه ماليات وجوه پرداختي بر اساس هر يك::مطلوبستمطلوبست ي سپ ي پ

::از مفروضات زيراز مفروضات زير
باشد))الفالف اول دست باشدپيمانكار اول دست پيمانكار پيمانكار دست اول باشدپيمانكار دست اول باشد))الفالف

پيمانكار دست دوم باشدپيمانكار دست دوم باشد) ) بب  
www*pnueb*com



:حل
پيمانكار دست اول است)فرض الف
۰۰۰/۵۰۰/۱=۵*%۰۰۰/۰۰۰/۳۰

۱۳۴/۶ا /۳۱۲%/ /۳ /۶۱۵%/۴ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰%*۱۲=۰۰۰/۶۰۰/۳   ۱۳۴ماده  ۰۰۰/۶۰=۱۵*%۰۰۰/۴۰۰
 ۰۰۰/۳۶=۱۸*%۰۰۰/۲۰۰
 ۰۰۰/۴۰=۲۰*%۰۰۰/۲۰۰
 ۰۰۰/۴۴=۲۲*%۰۰۰/۲۰۰ /۴۴۲۲*%/۲
 ۰۰۰/۲۴۰=۲۴*%۰۰۰/۰۰۰/۱

/۴۱۶۲۶%/۶ /۱ ۰۰۰/۴۱۶=۲۶*%۰۰۰/۶۰۰/۱
 ۰۰۰/۸۳۶                     www*pnueb*com



۰۰۰۰۰۰//۵۸۶۵۸۶)=)=۵۵//۲۲*%*%۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۳۰۳۰+(+(۰۰۰۰۰۰//۸۳۶۸۳۶

۱۳۴/۴ا /۲۸%/ /۳ /۶۱۵%/۴

//۵۸۶۵۸۶))۵۵//۲۲*%*%// //۳۳+(+(//۸۳۶۸۳۶

 ۰۰۰/۰۰۰/۳۰%*۸=۰۰۰/۴۰۰/۲   ۱۳۴ماده  ۰۰۰/۶۰=۱۵*%۰۰۰/۴۰۰
 ۰۰۰/۳۶=۱۸*%۰۰۰/۲۰۰
 ۰۰۰/۴۰=۲۰*%۰۰۰/۲۰۰
 ۰۰۰/۴۴=۲۲*%۰۰۰/۲۰۰ /۴۴۲۲*%/۲
 ۰۰۰/۲۴۰=۲۴*%۰۰۰/۰۰۰/۱

/۱ ۴۲۶%/۴ ۰۰۰/۱۰۴=۲۶*%۰۰۰/۴۰۰
 ۰۰۰/۵۲۴                   www*pnueb*com



۰۰۰/۷۲۴/۱)=۴*%۰۰۰/۰۰۰/۳۰+(۰۰۰/۵۲۴
مبلغ كه از۰۰۰/۷۲۴/۱ازآنجاي بزرگت است۰۰۰/۶۵۰/۱ريال ريال ريال است  ۰۰۰/۶۵۰/۱ريال بزرگتر از۰۰۰/۷۲۴/۱ازآنجايي كه مبلغ

ريال به عنوان ماليات قطعي از پرداخت اول  ۰۰۰/۷۲۴/۱لذا مبلغ 
شود م كسر مي شودكس

 ۰۰۰/۰۰۰/۳۰%*۱۲=۱۳۴۰۰۰/۶۰۰/۳ماده  ۰۰۰/۶۰=۱۵*%۰۰۰/۴۰۰
 ۶/   ۱۳۴ماده /۳=۱۲*%/ /۳

 ۰۰۰/۳۶=۱۸*%۰۰۰/۲۰۰
 ۰۰۰/۴۰=۲۰*%۰۰۰/۲۰۰ /۴۲*%/۲
 ۰۰۰/۴۴=۲۲*%۰۰۰/۲۰۰

۲۴۲۴%۱ ۰۰۰/۲۴۰=۲۴*%۰۰۰/۰۰۰/۱
 ۰۰۰/۴۱۶=۲۶*%۰۰۰/۶۰۰/۱
 ۰۰۰/۸۳۶                     www*pnueb*com



۰۰۰/۸۵۰/۳=۵/۵) * %۰۰۰/۰۰۰/۴۰+۰۰۰/۰۰۰/۳۰(

۱۳۴/۶ا /۵۸%/ /۷ /۶۱۵%/۴ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰%*۸=۰۰۰/۶۰۰/۵   ۱۳۴ماده  ۰۰۰/۶۰=۱۵*%۰۰۰/۴۰۰
 ۰۰۰/۳۶=۱۸*%۰۰۰/۲۰۰
 ۰۰۰/۴۰=۲۰*%۰۰۰/۲۰۰
 ۰۰۰/۴۴=۲۲*%۰۰۰/۲۰۰ /۴۴۲۲*%/۲
 ۰۰۰/۲۴۰=۲۴*%۰۰۰/۰۰۰/۱

/۵۲۲۶%/ /۲ ۰۰۰/۵۲۰=۲۶*%۰۰۰/۰۰۰/۲
 ۰۰۰/۴۴۸=۲۸*%۰۰۰/۶۰۰/۱
 ۰۰۰/۳۸۸/۱                   www*pnueb*com



/۱۸۸/۴)۴%/ /۷(/۳۸۸/۱ ۰۰۰/۱۸۸/۴)=۴*%۰۰۰/۰۰۰/۷۰+(۰۰۰/۳۸۸/۱
  ۰۰۰/۸۵۰/۳ريال بزرگتر از۰۰۰/۱۸۸/۴ازآنجايي كه مبلغ

:ريال است لذا ماليات پرداخت دوم به صورت زير است
۰۰۰/۴۶۴/۲ =۰۰۰/۷۲۴/۱-۰۰۰/۱۸۸/۴

۰۰۰/۷۴۷)=۲۵/۱*%۰۰۰/۰۰۰/۳۰+(۰۰۰/۳۷۲
مبلغ كه از۰۰۰/۷۵۰ازآنجاي بزرگتر ريال۰۰۰/۷۴۷ريال ريال ۷۴۷/ريال بزرگتر از۷۵/ازآنجايي كه مبلغ

ريال به صورت علي الحساب ماليات ۰۰۰/۷۵۰است لذا مبلغ 
گ www*pnueb*com.پرداخت ميگردداخ



۰۰۰/۷۵۰/۱=۵/۲)*%۰۰۰/۰۰۰/۴۰+۰۰۰/۰۰۰/۳۰(

 ۰۰۰/۰۰۰/۷۰%*۶=۱۳۴۰۰۰/۲۰۰/۴ماده  ۰۰۰/۶۰=۱۵*%۰۰۰/۴۰۰
 ۲/   ۱۳۴ماده /۴۶*%/ /۷

 ۰۰۰/۳۶=۱۸*%۰۰۰/۲۰۰
 ۰۰۰/۴۰=۲۰*%۰۰۰/۲۰۰
 ۰۰۰/۴۴=۲۲*%۰۰۰/۲۰۰
 ۰۰۰/۲۴۰=۲۴*%۰۰۰/۰۰۰/۱ /%/ /
 ۰۰۰/۵۲۰=۲۶*%۰۰۰/۰۰۰/۲
 ۰۰۰/۵۶=۲۸*%۰۰۰/۲۰۰ ۰۰۰/۵۶=۲۸*%۰۰۰/۲۰۰   
 ۰۰۰/۹۹۶                   

www*pnueb*com



۰۰۰/۸۷۱/۱)=۲۵/۱*%۰۰۰/۰۰۰/۷۰+(۰۰۰/۹۹۶
  ۰۰۰/۷۵۰/۱ريال بزرگتر از  ۰۰۰/۸۷۱/۱ازآنجايي كه مبلغ 

است زي صورت به دوم داخت پ ات مال لذا است :ريال است لذا ماليات پرداخت دوم به صورت زير است:ريال
۰۰۰/۱۲۱/۱ =۰۰۰/۷۵۰-۰۰۰/۸۷۱/۱

www*pnueb*com



۲۲مسالهمساله
ال ا اطال الا ا اطال ا۱۱ا ا ق ك ا اف ا ق ك ا ف فرض نمائيد كه  قرارداد  فرض نمائيد كه  قرارداد  ۱۱باتوجه به اطالعات مساله باتوجه به اطالعات مساله 

منعقد شده وساير اطالعات مساله بدونمنعقد شده وساير اطالعات مساله بدون۱۳۵۲۱۳۵۲//۱۱۱۱//۲۵۲۵دردر
..تغييراستتغييراست

www*pnueb*com



:حل
الف ض ت)ف ا ل ا ت انكا پيمانكار دست اول است)فرض الف
۰۰۰/۶۵۰/۱=۵/۵*%۰۰۰/۰۰۰/۳۰

گآ ريال بزرگتر از مبلغ علي۰۰۰/۵۸۶/۱ازآنجايي كه مبلغ
ريال است لذا ماليت قطعي رقم ۰۰۰/۵۰۰/۱الحساب مب ر ي ي ري

.ريال است۰۰۰/۵۸۶/۱

www*pnueb*com



۰۰۰/۵۰۰/۳=۵)*%۰۰۰/۰۰۰/۴۰+۰۰۰/۰۰۰/۳۰(

 ۰۰۰/۰۰۰/۷۰%*۱۲=۰۰۰/۴۰۰/۸   ۱۳۴ماده  ۰۰۰/۶۰=۱۵*%۰۰۰/۴۰۰
% ۰۰۰/۳۶=۱۸*%۰۰۰/۲۰۰

 ۰۰۰/۴۰=۲۰*%۰۰۰/۲۰۰
% ۰۰۰/۴۴=۲۲*%۰۰۰/۲۰۰

 ۰۰۰/۲۴۰=۲۴*%۰۰۰/۰۰۰/۱
% ۰۰۰/۵۲۰=۲۶*%۰۰۰/۰۰۰/۲

 ۰۰۰/۵۶=۲۸*%۰۰۰/۲۰۰۰
% ۰۰۰۰/۷۲۰=۳۰*%۰۰۰/۴۰۰/۲

  ۰۰۰/۲۲۰/۲                        
www*pnueb*com



۰۰۰/۹۷۰/۳)=۵/۲*%۰۰۰/۰۰۰/۷۰+(۰۰۰/۲۲۰/۲
  ۰۰۰/۵۰۰/۳ريال بزرگتر از ۰۰۰/۹۷۰/۳ازآنجايي كه مبلغ 

است زي صورت به دوم داخت پ ات مال لذا است :ريال است لذا ماليات پرداخت دوم به صورت زير است:ريال
۰۰۰/۳۸۴/۲ =۰۰۰/۵۸۶/۱-۰۰۰/۹۷۰/۳

www*pnueb*com



پيمانكار دست دوم است)فرض ب
۰۰۰/۷۵۰=۵/۲*%۰۰۰/۰۰۰/۳۰

 ۱۳۴ماده  ۰۰۰/۶۰=۱۵*%۰۰۰/۴۰۰
    ۱۳۴ماده

۰۰۰/۸۰۰/۱=۶*%۰۰۰/۰۰۰/۷۰  ۰۰۰/۳۶=۱۸*%۰۰۰/۲۰۰
/۴۲%/۲ ۰۰۰/۴۰=۲۰*%۰۰۰/۲۰۰

 ۰۰۰/۴۴=۲۲*%۰۰۰/۲۰۰
 ۰۰۰/۲۴۰=۲۴*%۰۰۰/۸۰۰
 ۰۰۰/۳۷۲                 www*pnueb*com



ب بفرض باشد))فرض دوم دست باشدپيمانكار دوم دست پيمانكار پيمانكار دست دوم باشدپيمانكار دست دوم باشد))فرض بفرض ب

۳۰۳۰//۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰%*%*۲۲۸۸//۴۰۰۴۰۰//۱۳۴۱۳۴۰۰۰۰۰۰اا۵۲۴۵۲۴//۰۰۰۰۰۰ ۳۰۳۰//۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰%*%*۸۸==۲۲//۴۰۰۴۰۰//۰۰۰۰۰۰                          ۱۳۴۱۳۴مادهماده        ۵۲۴۵۲۴//۰۰۰۰۰۰

))۳۰۳۰//۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰++۴۰۴۰//۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰%*(%*(۸۸==۵۵//۶۰۰۶۰۰//۰۰۰۰۰۰  ۱۳۴۱۳۴مادهماده  ۱۱//۳۸۸۳۸۸//۰۰۰۰۰۰

  ۱۱//۳۸۸۳۸۸//۰۰۰۰۰۰- - ۵۲۴۵۲۴//۰۰۰۰۰۰==۸۶۴۸۶۴//۰۰۰۰۰۰ماليات پرداخت دوم               ماليات پرداخت دوم               
www*pnueb*com



مبلغ--۳۳ به سد ساخت براي قراردادي گستر سازه مبلغشركت به سد ساخت براي قراردادي گستر سازه شركت شركت سازه گستر قراردادي براي ساخت سد به مبلغشركت سازه گستر قراردادي براي ساخت سد به مبلغ۳۳
. . منعقد نمودمنعقد نمود  ۱۳۶۹۱۳۶۹//۱۱۱۱//۲۵۲۵ريال در تاريخ ريال در تاريخ   ۱۰۱۰//۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰

ال الد ال۳۳//۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰لغلغ۷۲۷۲د د الال د لغ۷۴۷۴ال ز لغن ز ن نيز مبلغ نيز مبلغ   ۷۴۷۴ريال ودر سال ريال ودر سال ۳۳//۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰مبلغمبلغ۷۲۷۲درسالدرسال
..ريال دريافت نمودريال دريافت نمود۴۴//۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰

::مطلوبستمطلوبست
ر::محاسبه ماليات وجوه پرداختي بر اساس مفروضات زيرمحاسبه ماليات وجوه پرداختي بر اساس مفروضات زير ر س ر ي رپر ر س ر ي پر

پيمانكار دست اول استپيمانكار دست اول است))الفالف
است))بب دوم دست استپيمانكار دوم دست پيمانكار www*pnueb*comپيمانكار دست دوم استپيمانكار دست دوم است))بب



::حلحل
به صورتبه صورت% % ۵۵..ماليات پيمانكار دست اول ودست دوم برابرماليات پيمانكار دست اول ودست دوم برابر بر بر وم و و ر پي بري بر وم و و ر پي وري ورب ب

علي الحساب استعلي الحساب است

۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۱۵۰۱۵۰==۵۵*%*%۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۳۳
ل ا اخ ا ال ل ا لال ا اخ ا ال ل ا ماليات علي الحساب پرداخت اولماليات علي الحساب پرداخت اولال

۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۲۰۰۲۰۰==۵۵*%*%۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۴۴
ومماليات علي الحساب پرداخت دومماليات علي الحساب پرداخت دوم پر ب ي ومي پر ب ي www*pnueb*comي



فصل دوازدهمفصل دوازدهم
اشخاصحقوق درآمد بر اشخاصحقوقماليات درآمد بر ماليات بر درآمد اشخاص حقوقيماليات بر درآمد اشخاص حقوقيماليات

www*pnueb*com



::اهداف رفتارياهداف رفتاري
::دانشجو بعد پايان اين فصل بايد بتوانددانشجو بعد پايان اين فصل بايد بتواند و ب ب ل ن پ ب وجو ب ب ل ن پ ب جو

درآمد اشخاص حقوقي كه مشمول ماليات هستند رادرآمد اشخاص حقوقي كه مشمول ماليات هستند را--۱۱
نمايد نمايدتعيين تعيين نمايدتعيين نمايدتعيين

شرايط درآمد مشمول ماليات از طريق رسيدگي به دفاتر  شرايط درآمد مشمول ماليات از طريق رسيدگي به دفاتر    --۲۲
د ا ن تش ا ق ق اشخا ن دقان ا ن تش ا ق ق اشخا ن قانوني اشخاص حقوقي را تشريح نمايدقانوني اشخاص حقوقي را تشريح نمايدقان

شرايطي كه منجر به تشخيص علي الراس درآمد شرايطي كه منجر به تشخيص علي الراس درآمد --۳۳
اشخاص حقوقي مي شود راتوضيح نمايداشخاص حقوقي مي شود راتوضيح نمايد

ببرمعافيت هاي مالياتي اشخاص حقوقي را نام ببردمعافيت هاي مالياتي اشخاص حقوقي را نام ببرد--۴۴ م ي و ص ي ببري م ي و ص ي www*pnueb*comي



خالصهال
عجمع درآمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير اشخاص

حقوقي كه ازمنابع مختلف در ايران يا خارج از ايران 
يرتحصيل مي شود، پس از وضع زيانهاي حاصل از منابع غير بع ز صل ي ه زي وضع ز پس و ي صيل
معاف وكسر معافيت هاي مقرر به صورت زير به استسناي  
اي جداگانه خ ن اي دا ن قان اين ات مق ق ط ديكه ا موارديكه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه ايم

خواهند بود%۲۵است مشمول ماليات به نرخ
www*pnueb*com



:معافيت هاي مالياتي اشخاص حقوقي
ز۱ كشا ا ت ال ف كل از ل ا د آ درآمد حاصل از كليه فعاليت هاي كشاورزي ،  -۱

دامپروري ، پرورش ماهي و زنبور عسل وپرورش طيور ،  
صيادي وماهيگيري ، نوغان داري ، احياي مراتع وجنگل 

است ماليات از معاف واشجار )۸۱ماده(هاوباغات )۸۱ماده(هاوباغات واشجار معاف از ماليات است

www*pnueb*com



يررآمد حاصل مشمول ماليات فعاليت هاي توليدي ومعدنيآمد حاصل مشمول ماليات فعاليت هاي توليدي ومعدنيدردر ي و ي و يل ي و ي و ل
در واحدهاي توليدي ومعدني در بخش هاي تعاوني در واحدهاي توليدي ومعدني در بخش هاي تعاوني 

زان م به ص زانوخص م به ص مدت%%۸۰۸۰وخص مدتوبه ه۴۴وبه به يخ تا از هال به يخ تا از ال سال از تاريخ بهرهسال از تاريخ بهره۴۴وبه مدتوبه مدت% % ۸۰۸۰وخصوصي به ميزانوخصوصي به ميزان
به مدت به مدت % % ۱۰۰۱۰۰برداري ودر مناطق كمتر توسعه يافته به ميزانبرداري ودر مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان

ا۱۱ ا ال ا اف اال ا ال ا اف ال ..سال معاف از ماليات استسال معاف از ماليات است۱۰۱۰
www*pnueb*com



حق عضويت در يافتي اتحاديه هاي صنفي وشركت هاي  حق عضويت در يافتي اتحاديه هاي صنفي وشركت هاي  --۳۳
تعاونيتعاوني

www*pnueb*com



آ درآمد شركت تعاوني روستايي ، عشايري ، ۴-۱۰۰%
جويكشاورزي ، صيادان ، كارگران ، كارمندان ، دانشجويان ، ر ر ر ي ورزي

دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها

www*pnueb*com



هزينه هاي طرح هاي توسعه ، بازسازي وتكميل۵-۵۰%
ا واحدهاي صنعتي ومعدنيا

www*pnueb*com



درآمد حاصل از صادرات محصوالت صنعتي درآمد حاصل از صادرات محصوالت صنعتي % % ۱۰۰۱۰۰  --۷۷
و زي ووكشاو زي كاالها%%۵۰۵۰وكشاو ساي ات صاد از حاصل آمد كاالهاد ساي ات صاد از حاصل آمد د درآمد حاصل از صادرات ساير كاالهادرآمد حاصل از صادرات ساير كاالها%%۵۰۵۰وكشاورزي ووكشاورزي و

درآمد كارگاههاي فرش دستباف وصنايع دستي وشركت درآمد كارگاههاي فرش دستباف وصنايع دستي وشركت --۸۸
ط ا ا ا ا طا ا ا ا ا هاي تعاوني واتحاديه هاي ي مربوطههاي تعاوني واتحاديه هاي ي مربوطها

سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس  سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس  ۱۰۱۰%%--۹۹

www*pnueb*com



فروش سهام واندوخته صرف سهام شركت هاي بورسي  - ۱۰
ع مقط ات /%۵مال /%۵ماليات مقطوع

فروش سهام ، حق تقدم سهام وسهم الشركه شركت-۱۱
قط ا ال ا%۴ا ا ارزش اسمي%۴هاي غير بورسي ماليات مقطوع

سود سپرده هاي بازنشتگي ، سود جوايز حسابهاي-۱۲
بانكي و موسسات اعتباري سود اوراق قرضه دولتي ، اوراق 

يمشاركت ، درآمد حق اختراع ، فعاليت هاي پژوهشي پژو ي يت ع ر ق ر ت ر

www*pnueb*com



۱۳۱درآمد اتفاقي شركت هاي حقوقي ماده-۱۳ ي ي
۱۰۵درآمد اجاره اشخاص حقوقي ماده-۱۴
شهرك-۱۵ به كه بزرگ شهرهاي در واقع هاي كارخانه كارخانه هاي واقع در شهرهاي بزرگ كه به شهرك۱۵

سال  ۵هاي صنعتي انتقال داده شده اندبه مدت 

www*pnueb*com


	A4 - Landscape.pdf
	A4 - Landscape
	lanscape-Tarif Ketebche
	Tarif Ketebche





