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 بخشنامه

مخاطبان/ 

 ذینفعان
 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

 موضوع
 05811415  0     14000 شماره ،02/1400 /28 مورخ    02 0581  0     14000 شماره های دادنامه ارسال
 اداری عدالت دیوان عمومی تاهی 06/1400 /02  مورخ 05811416  0     14000 شماره و 06/1400 /02  مورخ

 8  14/05/13 مورخ 8/200  /44 هرامش بخشنامه اصالح و

 عدالت دیوان عمومی تاهی  02/1400 /28 مورخ    02 0581  0     14000 شماره دادنامه تصویر پیوست هب
 مورخ 8/200  /44 شماره بخشنامه (1) بند از ریگبحقوق  شخص" عبارت لاطبا رب ینبم اداری

 مشمول تکفل تحت افراد بابت زندگی و عمر های بیمه انواع بیمه حق" عبارت ابطال و 8  14/05/13
 تصویر ،(بخشنامه  صدور تاریخ از) مذکور بخشنامه (1) تذکر ابتدای از ".بود نخواهد ماده این مقررات
 کارفرمایان عبارت ابطال بر مبنی موصوف تایه 06/1400 /02 مورخ05811415  0     14000 شماره دادنامه
 ناریگب قوقح یپرداخت درمان بیمه حق سهم کسر با صرفا   تواندمی اجتماعی تامین سازمان شدگانبیمه
 خر مو05811416  0     14000 شماره همادادن تصویر و روبزم همانشخب (1) دنب زا... همیب قح از شده بیمه
 می ارسال اجرا جهت هدش هراشا همانبخش (1)  تذکر ابطال خصوص در هدش رکذ  تایه 06/1400 /02 

 .گردد
 صالحا لیذ شرح هب نآ کی دنب ،هدش دای همانشخب یک ذکرت فذح نمض ،روکذ م هایهمانداد به توجه با
 :ددرگ یم
 و ریگب حقوق شخص زندگی و عمر های بیمه انواع و درمان بیمه بابت پرداختی های بیمه حق -1

 درآمد از مدارک و اسناد ارائه با ،مستقیم هایمالیات قانون  13 ماده موضوع تکفل تحت افراد
 .باشد می کسر قابل آنها حقوق مالیات مشمول

 یگد نز و رمع یاه همیب عاونا و نامرد همیب قح مهس رسک اب دنناوت یم حقوق کنندگان تخادرپ
 به یمیلست قوقح یاه تسرهف رد نآ میزان دیق و ناریگب قوقح تایلام لومشم دمآرد زا  یتخادرپ

 .نمایند پرداخت و محاسبه ار متعلق مالیات ،ذیربط یمالیات امور اداره
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