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2- مالیات غیر مستقیم

سرفصل مطالب 



مالیات و انواع آن 

 داخت برداشت قسمتی از دارایی یا درآمد اشخاص بر حسب توانایی پرمالیات عبارت است از
. آنها برای تامین مخارج دولتی 

اص از نظر دیوید هیوم مالیات بها و جبران خدماتی هست که دولت به واسطه ارائه آنها از اشخ
. دریافت می کند 

ع مالیاتی مالیات مستقیم مالیاتی هست که پرداخت کنندگان آن از لحاظ نام و مشخصات و منب
ر درآمد می آنها برای  سازمان امور مالیاتی شناخته شده است و شامل مالیات بر دارایی و مالیات ب

. باشد 

الیاتی مالیات غیر میتقیم مالیاتی هایی هستند که پرداخت کنندگان آن برای سازمان امور م
شده و بر این مالیات به صورت غیر مستقیم بر قیمت کاالو خدمات اضافه. ناشناخته هستند 

. مصرف کنندگان تحمیل می شود 



مالیات بردرآمد حقوق –فصل سوم 

در(وقیحقیاحقیقیازاعم)دیگرشخصخدمتدرحقیقیشخصکهدرآمدی–82ماده

بهیافتهانجامکارایمدتبرحسبایراندراشتغالبابتخودکارنیرویتسلیمقبال

.استحقوقبردرآمدمالیاتمشمولکندمیتحصیلغیرنقدیانقدطور

وریجمهدولتطرفاز)کشورازخارجمأموریتمدتدرکهحقوقیدرآمد–تبصره

مشمولشودمیشخصعایدایرانیمنابعاز(ایرانمقیمیااشخاصایراناسالمی

.باشدمیحقوقدرآمدبرمالیات



 درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از–83ماده:

 ستمر و و مزایای مربوط به شغل اعم از م( مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی)حقوق
.  در این قانونیا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر

 م و محاسبه می درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقوی–تبصره
:شود

 درصد حقوق و مزایای 20درصد و بدون اثاثیه 25مسکن با اثاثیه معادل –الف
در ( این قانون91به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده )مستمری نقدی 

.دماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شو

 درصد 5درصد و بدون راننده معادل 10اتومبیل اختصاصی با راننده معادل –ب
91وع ماده به استثنای مزایای نقدی معاف موض)حقوق و مزایای مستمر نقدی 

د کسر می در ماه پس از کسروجوهی که از این بابت از حقوق کارمن( این قانون
.شود

 ننده حقوقسایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت ک–ج.





96سال 



 و ۱۳۶۶/۱۲/۰۳قانون مالیات های مستقیم مصوب ( ۸۴)سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده

ریال در سال تعیین شده ( ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰)، مبلغ دویست و چهل میلیون ۱۳۹۶اصالحات بعدی آن در سال 

برابر آن مشمول ۵نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا . است

.است( %۲۰)و به نسبت مازاد آن ( %۱۰) مالیات ساالنه 



97سال 







 را پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق-۸۶ماده

ضمن تسلیم فهرستی متضمن ( ۱)این قانون محاسبه و کسر و  تا پایان ماه بعد(۸۵)طبق مقررات ماده

بعد نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های

.فقط  تغییرات را صورت دهند



ملعبهحقیقی،اشخاصبهحقوقاصلیکنندهپرداختازغیرطرفازکهپرداختهاییمورددر-۱تبصره

بهوطمربقانونیهایمعافیترعایتبارامتعلقمالیاتپرداخت،هرهنگاممکلفندکنندگانآید،پرداختمی

تاحداکثرومحاسبه،کسر(%۱۰)درصددهمقطوعنرخبهقانون،این(۸۴)مادهموضوعمعافیتجزبهحقوق

پرداخت،محلمالیاتیامورادارهبهآنمیزانوکنندگاندریافتنشانیونامحاویفهرستیبابعدماهپایان

.خواهندبودمتعلقهایجریمهومالیاتپرداختمسوولتخلف،صورتدروکنند

شورایازمجوزدارایکهفناوریوپژوهشیعالی،آموزشموسساتومراکزدانشگاهها،هایپرداخت-۲تبصره

موسساتوسایرپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وفناوریوعلوم،تحقیقاتهایوزارتخانهعالیآموزشگسترش

غیرونکارکناازاعمحقیقیاشخاصبهباشند،میالذکرفوقوزارتینازرسمیمجوزدارایقانونیپژوهشیوآموزشی

وپژوهشحقالتحقیق،حقو(%۱۰)درصددهنرخبهمقطوعمالیاتمشمولالتدریسحققالبدرخودکارکنان

(۱)تبصرهدرمقرراحکامسایررعایتبا(%۵)درصدپنجنرخبهمقطوعمالیاتمشمولتحقیقاتیوپژوهشیقراردادهای

(۲).خواهدبود



ردمستقانوناین مقرراتطبقحقوقدرآمدبرمالیاتبابتپرداختیاضافهـ۸۷ماده

باسالآنآخرتابعدسالماهتیرانقضایازبعدکهاینبرمشروطشدخواهد

مطالبهموردسکونتمحلمالیاتیامورادارةازبگیرکتبی حقوقدرخواست

تسلیم درخواستتاریخازماهسهظرفاستموظفمذکورمالیاتیامورادارة.قرارگیرد

قطعیبدهینداشتنو پرداختیاضافهاحرازصورتدرومعمولراالزمرسیدگی های

وصولی هایمحلازپرداختیاضافهاستردادبهنسبتمالیاتیامورادارةآندردیگر

باشدداشتهمالیاتیقطعیبدهی درخواست کنندهکهصورتیدر.کنداقدامجاری

.شدخواهدمستردمازادومنظورمزبوربدهی حساببهپرداختیاضافه



 ود در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت ش-۸۸ماده

از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این (۱)تا پایان ماه بعددریافت کنندگان حقوق مکلف اند 

بوط به فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه  مالیاتی مر

.حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند

تثنایاسبهخارجه،اتباعبرایاشتغالیا واقامتپروانةتمدیدیاکشورازخروجپروانةصدورـ۸۹ماده

یاالیاتیمحساب مفاصاارائةبهموکولمی باشند،معافمالیاتپرداختازقانون اینمقرراتطبقکهکسانی

 ثالثقوقیحاشخاصیاخارجیاتباعکارفرمایباقراردادطرف ایرانیحقوقیاشخاصکارفرمایکتبیتعهد

.است ایرانی





: مسأله

نامبرده از خودروی با . در شرکت تهران استخدام شد97/01/20الف در تاریخ آقای 

:به ترتیب زیر است97های ایشان در خردادماه کند و دریافتراننده استفاده می

ریال120.000.000اصلیحقوق 

ریال15.000.000هواآب و بدی 

ریال5.000.000حق اوالد

ریال20.000.000اضافه کار

(معاف)ریال   10.0000.000العاده مسافرتفوق

ریال10.000.000برنج 

17



ازوشدهمنتقل(یافتهتوسعهکمترمنطقه)عسلویهبهتیرماهابتدایازنامبرده

.تاسخردادماهشبیهتیرماهدرپرداختهاسایر.شودمیبرخوردارنیزاثاثیهبامسکن

:تیروخردادماههایطیمتعلقمالیاتمحاسبهاستمطلوب
18



:پاسخ

برآورد : مالیات حقوق
1
.با دقت باال باشدشودمیکه سعی 12

اسفند
.هر چه کوچکتر باشد دقت باالتر است: تعدیل ماههای قبل

مالیات اسفند

غیرنقدی/ نقدی/ مزایا/ مجموع پرداختها 
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اقالم غیرمستمر

ماهانه    

اقالم مستمر 

غیرنقدماهه12

نقد

14.000.000 =10 % ×140.000.000

140.000.000 =5.000.000+15.000.000+120.000.000

30.000.000 =10.000.000+20.000.000

10.000.000 غیرنقد

نقد
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نقدیمستمراقالممالیاتمحاسبه(الف

جمع درآمد= 140.000.000×12=1.680.000.000گیرد           میرا مأخذی که معافیت 

جمع معافیت= 276.000.000درآمد مستمر نقدی سالیانه است                                    

97معافیت سال = 276.000.000

درآمد مشمول مالیات= 276.000.000-1.680.000.000= 1.404.000.000

مالیات مستمر نقدی= 1.404.000.000

21:محاسبه مالیات خردادماه



 =15 % ×276.000.000 ×3

 =15 % ×276.000.000 ×1

 =25 % ×300.000.000

مالیات ساالنه مستمر نقدی= 199.200.000

16.600.000 =
199.200.000

ماه1مالیات مستمر نقدی 12
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غیرنقدمستمراقالممالیات(ب

جمع درآمد= 14.000.000× 12= 168.000.000

46.000.000 =
2
معافیت= 276.000.000×12

درآمد مشمول مالیات= 46.000.000-168.000.000= 122.000.000

مالیات= 122.000.000×% 25= 30.500.000

%(25)کنترل نرخ = 2×276.000.000= 552.000.000

2.542.000 =
30.500.000

مالیات ماهیانه این بخش= 12
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نقدیغیرمستمراقالممالیات(ج

جمع درآمد= 30.000.000

جمع معافیت= 10.000.000فوق العاده مسافرت     

درآمد مشمول مالیات= 20.000.000

مالیات ماهانه= 20.000.000× 25%= 5.000.000

کنترل نرخ= 122.000.000-252.000.000= 130.000.000>20.000.000
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غیرنقدغیرمستمراقالممالیات(د

جمع درآمد= 10.000.000

جمع معافیت= 0

درآمد مشمول مالیات= 10.000.000

مالیات ماهانه= 10.000.000× % 25= 2.500.000

کنترل نرخ= 130.000.000–20.000.000= 110.000.000

جمع مالیات خرداد= 16.600.000+ 2.542.000+ 5.000.000+ 2.500.000= 26.642.000
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محاسبه مالیات حقوق تیرماه

49.000.000=35.000.000+14.000.000 غیرنقدی

120.000.000+15.000.000+5.000.000=140.000.000نقدی

غیرنقدی

20.000.000+10.000.000=30.000.000نقدی

10.000.000

مستمرمزایای

غیرمستمرمزایای
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نقدیمستمرمزایایمحاسبه.1

1.404.000.000 =276.000.000–1.680.000.000=12×140.000.000

82.800.000 =10 %×828.000.000

41.400.000 =15 % ×276.000.000

75.000.000 =25%×300.000.000

199.200.000 =82.800.000 +41.400.000 +75.000.000

12199.200.000=16.600.000مالیات یک ماه      

27



غیرنقدیمستمرمزایایمالیاتمحاسبه.2

542.000.000 =46.000.000-588.000.000 =12×49.000.000

63.000.000 =25 %×252.000.000

101.500.000 =35%×290.000.000

164.500.000 =63.000.000 +101.500.000

12164.500.000=13.708.333مالیات یک ماه      
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نقدیغیرمستمرمزایایمالیاتمحاسبه.3

30.000.000-10.000.000= 20.000.000× %35= 7.000.000مالیات   

غیرنقدیمحاسبه مالیات مزایای غیرمستمر . 4

10.000.000× % 35= 3.500.000مالیات     

محاسبه مالیات پرداختی تیرماه

40.808.333=3.500.000 +7.000.000 +13.708.333 +16.600.000

40.808.333× % 50= 20.404.167مالیات پرداختی      
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