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 بخشنامه

 م 86-84مواد  1400 3  

مخاطبان/ 

 ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

 1400معافیت ساالنه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال  موضوع

 :داردمی مقرر کشورکل  1400 سال بودجه قانون 1۲ تبصره (الف) بند (4) جزء مقررات به توجه با

چهارصد و  مبلغ 1400 سال در ،مستقیم هایمالیات قانون (۸4) ماده موضوع مالیاتی معافیت سقف -1

 .شودمی تعیین( ریال 4۸0.000.000)ون یهشتاد میل
 نیمشمول و قضات استثناء )به مزایا و حقوق از اعم دولتی غیر و دولتی کارکنان درآمد بر مالیات نرخ -۲

 رسدمی نظر به ،باشد می ۲ و 1 هایتبصره فاقد ۸۷ ماده اینکه به توجه با ۸۷ ماده ۲( )و (1) های تبصره

 پاره اصالح قانون (۵) ماده رعایت با و مستقیم هایمالیات قانون است بوده (۸۶) ماده قانونگذار مراد که

 بازنشسته و شاغل (پژوهشی و آموزشی) علمی تهیا رسمی اعضای حقوق پایه به مربوط مقررات از ای

 شرح به کارانه و بعدی الحاقات و اصالحات با 1۶/1۲/13۶۸مصوب  عالی آموزش موسسات وها  دانشگاه

 :باشد می ذیل
 (9۶0.000.000) میلیونو شصت  نهصد تا (4۸0.000.000) ونیو هشتاد میل چهارصد مازاد به نسبت  -

  (%10ده درصد ) ریال
 میلیون و چهل و چهارصد میلیارد یک تاریال  (9۶0.000.000) میلیونو شصت  نهصد مازاد به سبتن -

 (%1۵درصد )پانزده  ریال (1.440.000.000)

و صد و  لیاردمیتا دو  ریال (1.440.000.000) میلیون و چهل و چهارصد میلیارد یک مازاد به نسبت -

 (%۲0بیست درصد )  ریال (۲.1۶0.000.000) ونمیلی شصت
و  و هشتصد میلیاردتا دو  ریال (۲.1۶0.000.000) ونمیلیو صد و شصت  لیاردمیدو نسبت به مازاد  -

 (%۲۵ت و پنج درصد )بیس ریال( ۲.۸۸0.000.000) میلیونهشتاد 
 سه میلیارد و هشتصد تا ریال( ۲.۸۸0.000.000) میلیونو هشتاد  و هشتصد میلیارددو  مازاد به نسبت  -

 ( %30سی درصد ) ریال (3.۸40.000.000)میلیون و چهل
 (%3۵سی و پنج درصد ) ریال (3.۸40.000.000) میلیون و چهل سه میلیارد و هشتصد مازادبه  نسبت -

 3/1400/210شماره : 

 01/02/1400تاریخ: 
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 مربوط مقررات از ای پاره اصالح قانون (۵) ماده رعایت با هادانشگاه علمی تهیا رسمی اعضای حقوق -3

 تموسسا و هادانشگاه بازنشسته و شاغل (پژوهشی و آموزشی) علمی تهیا رسمی اعضای حقوق پایه به

 قانون در مقرر هایمعافیت رعایت با ،بعدی الحاقات و اصالحات با 1۶/1۲/13۶۸ مصوب عالی آموزش

 .بود خواهد( %10 درصد ) هد نرخ به مالیات مشمول 1400 سال در ،مستقیم هایمالیات
 علمی تهیا رسمی اعضای حقوق پایه به مربوط مقررات از ایپاره اصالح قانون (۵) ماده اساس بر  -4

 مالیات مشمول درآمد از ،عالی آموزش موسسات و هادانشگاه بازنشسته و شاغل (پژوهشی و آموزشی)

 توجه با .شد خواهد کسر مالیات عنوان به (%10درصد )ده  حداکثر قانون این موضوع علمی تهیا اعضای

 به مربوط شده استثنا موارد از خارج «کارانه» عبارت مذکور 1۲ تبصره (الف) بند (4)جزء در اینکه به

 با) علمی هیات اعضای توسط دریافتی کارانه بنابراین ، است رفته کار به علمی هیات اعضای حقوق

 توجه با و بودهن (%10ده درصد ) نرخ مشمول (۲1/11/139۸ مورخ ۵1۸/9۸/۲00شماره بخشنامه رعایت

 رخن به دهدمی پوشش مقررات پلکانی نرخ هادانشگاه علمی تهیا اعضای مزایای و حقوق که میزانی به

 .بود خواهد مالیات مشمول بعدی
 ریال (1.440.000.000) مبلغ علمی تاهی رسمی اعضای العاده فوق مزایای و حقوق: چنانچه مثال عنوانبه 

(، %۲0بیست درصد ) مورد حسب) شده یاد مبلغ بر مازاد درآمد به مربوط هاینرخ به دریافتی کارانه ،باشد

 .بود خواهد مالیات مشمول و ... (  (%۲۵ )بیست و پنج درصد

 (4) جزء مقررات از مستقیم هایمالیات قانون ۸۶ ماده (۲)و (1) هایتبصره احکام استثنای به توجه با  -۵

 ۸۶ ماده اصالح قانون واحده ماده (۲( و )1های ) تبصره احکام تمامی ،شده یاد 1۲ تبصره (الف) بند

 کماکان 1400 سال در ،مقررات مطابق (و ... نرخاعم از ) ۲۷/04/139۶ مصوب مستقیم هایمالیات قانون

 .است االجرا الزم
 بودجه قانون 1۲ تبصره (الف) بند( 4مقرر در جزء ) خ بهرهاز نر قضات حقوق درآمد اینکه به توجه با  -۶

 ۸۵ ماده مقررات مشمول شده یاد سال درقضات  حقوق درآمداست، گردیده یمستثن کشور 1400 سال

 معادل ) آن برابر ۷ تا 1400 سال مالیات معافیت اعمال از پس و بوده مستقیم هایمالیات قانون

 به مالیات مشمولآن  مازادو نسبت به  (%10ده درصد ) نرخ به مالیات مشمول ( ریال3.3۶0.000.000

 .بود خواهد (%۲0) درصد بیست نرخ
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 :است ذیل شرح به (۲ند )ب موضوع ،حقوق مالیات مشمولساالنه  درآمد بر مالیات رخن -۷
 

 

 نرخ مالیات درآمد مشمول مالیات حقوق )ریال(

 نسبت به مازاد تا از

 معاف ..... 4۸0.000.000 1

4۸0.000.001 9۶0.000.000 4۸0.000.000 10% 

9۶0.000.001 1.440.000.000 9۶0.000.000 1۵% 

1.440.000.001 ۲.1۶0.000.000 1.440.000.000 ۲0% 

۲.1۶0.000.001 ۲.۸۸0.000.000 ۲.1۶0.000.000 ۲۵% 

۲.۸۸0.000.001 3.۸40.000.000 ۲.۸۸0.000.000 30% 

 %3۵ 3.۸40.000.000نسبت به مازاد 

 

 

 

 محمود علیزاده

 

 

 

 

 

 
 


