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 هـ56263/ت 113789ایین نامه: 
 قانون حمایت از حقوق معلوالن 25 ماده نامه اجرایی آیین

 
  

 هـ56263/ت 113789شماره ابالغ : 

 1398/9/9تاریخ: 
 /17/01تتتتمصوب  تصویب نامه هیأت وزیرانعین تتتتتتتتتتتتت

 بسمه تعالی

 «با صلوات بر محمد و آل محمد»
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه  به پیشنهاد مشترک 1398/9/3هیئت وزیران در جلسه 
آیین نامه اجرایی ماده  -1396مصوب  -( قانون حمایت از حقوق معلوالن 25اجتماعی و به استناد تبصره ماده )
 یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 ( قانون حمایت از حقوق معلوالن25آیین نامه اجرایی ماده )

 در این آیین نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1ماده »

 وارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. وزارت: -1

 سازمان بهزیستی کشور. سازمان: -2

 - 1396مصوب  -قانون حمایت از حقوق معلوالن  قانون: -3
 –( قانون که توسط کمیسیون پزشکی 1افراد موضوع بند الف ماده ) افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید: -4

 .اند شده شناخته شدید خیلی و شدید معلولیت دارای سازمان، معلولیت شدت تعیین و نوع تعیین توانبخشی
وخیلی شدید که عهده دار پرداخت هزینه های  پدر و مادر یا سرپرست قانونی فرد دارای معلولیت شدید اولیا: -5

 مترتب معلولیت وی هستند.

 -( قانون مالیات های مستقیم 83 حقوق، مزایا و دستمزد موضوع ماده ) حقوق، مزایا و دستمزد مشمول مالیات: -6
 -1366مصوب 

دارای معلولیت شدید یا  ( حقوق، مزایا و دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد%50پنجاه درصد ) -2ماده 
خیلی شدید اعم از اینکه در منزل یا مراکز نگهداری یا بیمارستان نگهداری شوند، مطابق شرایط این آیین نامه 

 از پرداخت مالیات معاف است .

سازمان موظف است پس از تعیین نوع و شدت معلولیت افراد دارای معلولیت، به درخواست یکی از  -3ماده 
 بررسی های صورت گرفته و تایید مراتب، گواهینامه ای شامل موارد زیر را صادر کند: اولیا و حسب

 توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان. -تایید شدت معلولیت توسط کمیسیون پزشکی -1

 مشخصات کارفرما و محل اشتغال. -2

 لولیت توسط یکی از اولیای متقاضی.تایید مسئولیت پرداخت هزینه های مترتب بر فرد دارای مع -3

معافیت موضوع این آیین نامه صرفا در مورد یکی از اولیای شاغل که گواهینامه یاد شده به نام وی  -1تبصره 
 صادر شده است، اعمال خواهد شد.
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کلیه اقدامات مربوط به فرآیند تقاضا، صدور گواهینامه و ارسال آن به اداره امور مالیاتی مربوط از طریق  -2تبصره 
 سامانه های الکترونیکی دستگاه های ذیربط انجام خواهد شد.

، ( این آیین نامه در زمان پرداخت حقوق3کارفرما مکلف است پس از صدور گواهینامه موضوع ماده ) -4ماده 
مزایا و دستمزد، با ضمیمه کردن اسناد مربوط به فهرست حقوق پرداختی، معافیت مذکور را بر اساس مقررات، 

 در درآمد مشمول مالیات حقوق مشمولین این آیین نامه، اعمال کند.

 در صورت عدم اعمال معافیت، فرد مشمول می تواند با ارایه مدارک مربوط و با رعایت مقررات موضوع -تبصره
درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات  - 1380مصوب  -( اصالحی قانون مالیات های مستقیم 242ماده )

 مذکور را به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه کند.

در صورت زوال شرایط معافیت اعم از کاهش یا رفع معلولیت، قطع پرداخت هزینه های مترتب بر  -5ماده 
معلول به اظهار اولیا یا اطالع یافتن سازمان، اولیای مشمول معافیت موضوع این  معلولیت فرد یا فوت فرد

آیین نامه موظفند مراتب را به سازمان و کارفرما اعالم کنند و سازمان نیز مکلف است موضوع را جهت لغو 
 معافیت مذکور به اداره امور مالیاتی ذی ربط اعالم نماید.

( این آیین نامه، نسبت 4اعالم سازمان در خصوص تغییرات موضوع ماده ) از  کارفرما مکلف است پس -تبصره
به قطع اعمال معافیت مذکور اقدام و برابر مقررات، مالیات تعلق گرفته را کسر و به اداره امور مالیاتی ذیربط 

 پرداخت کند.

( قانون 86 لحاقی ماده )( ا2( و )1معافیت موضوع این آیین نامه برای درآمدهای موضوع تبصره های ) -6ماده 
 قابل اعمال خواهد بود. - 1396مصوب  -مالیات های مستقیم

 اسحاق جهانگیری

 معاون اول رئیس جمهور

 

 


