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 بخشنامه
 

 م 84-86مواد  1401 13  

مخاطبان/ 
 ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران
 ادارات کل امور مالیاتی

(  5وفق مقررات جزء بند ) 1401نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال معافیت ساالنه حقوق و همچنین  موضوع
کل کشور 1401قانون بودجه سال  12بند )الف( و بند )ب( تبصره   

 الس در غیردولتی و دولتی کارکنان حقوق درآمد بر مالیات خصوص در شده مطرح ابهامات و سواالت به نظر
 :دارد می مقرر ،کشور کل ۱۴۰۱ سال بودجه قانون واحده ماده (۱۲) تبصره (الف ) بند (۵) جزء به توجه با ۱۴۰۱

 حقوق درآمد کشورکل  ۱۴۰۱ سال بودجه قانون واحده ماده (۱۲) تبصره (الف ) بند (۵) جزء به  توجه با  -1
 و مستمر العاده فوق و مدیریت العاده فوق ،شاغلشغل، حق  حق شامل دولتی غیر و دولتی کارکنان

 قررم عافیت هایم رکساز  پس سال پایان عیدی پرداختی ها و کارانه به استثنایغیر مستمر و سایر 
 قانون ۸۳ و ۸۲ مواد شمول عدم درموا همچنین و قوانین سایر و مستقیم هایمالیات قانون در

 هزینه کمک ،مسکن ،هزینهذهاب و ایابغذا،  یارانه ،مهدکودک هزینه کمکشامل  مستقیم مالیاتهای
 :باشد می مالیات مشمول زیر یبه نرخ ها همراه تلفن هزینه کمک و ورزش

 84، معاف از مالیات )معافیت موضوع ماده ریال (672.000.000ششصد و هفتاد و دو میلیون ) مبلغتا  -
 قانون(

 میلیون هشتصد و میلیارد یک تا ریال (672.000.000ششصدو هفتاد و دو میلیون ) مازاد به نسبت -
 (%10،ده درصد)ریال( 1.800.000.000)

 ریال( 3.000.000.000) میلیارد سه تا ریال( 1.800.000.000) میلیون هشتصد و میلیارد یک مازاد به نسبت -
 (%15پانزده درصد )

 ریال( 4.200.000.000) میلیون دویست و میلیارد چهار تا ریال( 3.000.000.000) میلیارد سه مازاد به نسبت -
 (%20) درصد بیست

 (%30سی درصد ) باال به ریال (4.200.000.000)میلیون و دویست میلیاردچهار  مازاد به نسبت  -
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 واحده ماده (۱۲) تبصره (الف ) بند (۵) جزء در مذکور از نرخ های سال پایان عیدی استثنای به توجه با -2
 معافیتجمله  از قانونیکسر معافیت های  از پس سال پایان عیدی ،کشور کل ۱۴۰۱ سال بودجه قانون

قانون اخیر  85 ماده اخیر قسمت مقررات طبق ،مستقیم مالیاتهای قانون  91ماده  (10)موضوع بند 
 .الذکرمشمول مالیات می باشد

 ،الزحمه حق ،لتدریستمر و غیر مستمر از جمله حق اسنقدی اعم از م غیر و نقدی های پرداخت کلیه -3
 انجام حقوق اصلی غیر کننده پرداخت توسطکه  اختالف حل شوراهای پاداش و نظارتحق  ،ساعتی

و سایر قوانین )به استثنای  مستقیم مالیاتهای قانون در مقرر معافیت های کسر از پس ،شودمی
 12تبصره  (الف )بند  (۵) جز در مقرر های( به نرخ مستقیم مالیاتهای قانون ۸۴معافیت موضوع ماده 

 .باشد می مالیات مشمولکل کشور  ۱۴۰۱ سال بودجه قانون واحده ماده
 86( ماده 2صدر تبصره ) شرایط دارای تحقیقاتی و پژوهشی ، و قراردادهای پژوهش تحقیقحق ال -4

 مالیات مشمولدرصد(  5به نرخ مقرر در قسمت اخیر تبصره مذکور )به نرخ  مستقیم مالیاتهای قانون
 .باشد می
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