
 سال لیست مالیات حقوق در سامانهموارد مهم در ار
 : حقوق  مالیات  منظور از کسورات قانونی در نرم افزار مالیات حقوق و سامانه ارسال

 
 139 ماده الف بند  :الیات حقوق مدر سامانه      17جدول : مالیات حقوق  در نرم افزار

 در مکتسبه درآمد مانده و کسر هیالتتس کنندگان دریافت مالیات مشمول درآمد از ها بانک از مسکن اعتباري تسهیالت ماهیانه اقساط
 .گیرد می قرار مالیاتی محاسبات شمول

 متر 178 حداکثر مفید مساحت با واحدهاي شامل و بوده مجاز متأهل افراد یا و خانواده هر براي بار یک فقط مالیاتی معافیت این از استفاده
 .بود خواهد مربع

 
 91ماده  5بند      : الیات حقوقمدر سامانه     18  جدول:  مالیات حقوق  در نرم افزار

 حقوق و سنوات حق و وراث به پرداختی مستمري یا وظیفه و خدمت بازخرید و اخراج خسارت و خدمت پایان و مستمري و وظیفه و بازنشستگی حقوق
 .نشده استفاده مرخصی ایام

 
 91ماده  6بند     : الیات حقوقمدر سامانه     19  جدول  : مالیات حقوق در نرم افزار

 شغل به مربوط مسافرت العاده فوق و سفر هزینه
 

 ق.م.م  137هزینه درمانی موضوع ماده   : الیات حقوقمدر سامانه     20  جدول مالیات حقوق  در نرم افزار
 که این شرط به مالیاتی سال یک در تکفل تحت خواهر و برادر و مادر و پدر و اوالد و همسر یا خود معالجه بابت مؤدي هر پرداختی درمانی هاي زینهه

 پزشکی موزشآ و درمان ، بهداشت وزارت تایید به چنانچه و نماید گواهی را وجه دریافت باشد ایران مقیم پزشک یا درمانی موسسه کننده دریافت اگر
 در ایران اسامی جمهوري دولت رسمی مقامات گواهی به مزبور هزینه پرداخت است گرفته صورت ایران از خارج در معالجه الزم امکانات فقدان علت به

 .باشد رسیده پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت وزارت یا معالجه محل کشور
 مالیات مشمول درآمد از کسر قابل نیز آنان توانبخشی و مراقبت هزینه مذکور هاي هزینه بر عالوه العالج صعب و خاص بیماران و معلوالن درمورد
 .  باشد می است دار عهده اورا تکفل که شخصی یا بیمار یا معلول

 
 ق.م.م 137اختی موضوع ماده حق بیمه پرد  : الیات حقوقمدر سامانه     21  جدول مالیات حقوق  در نرم افزار

 مؤدي مالیات مشمول درآمد از درمانی هاي بیمه و زندگی و عمر هاي مهبی انواع بابت ایرانی بیمه مؤسسات به حقیقی شخص هر پرداختی بیمه حق
 .شود می کسر
 .معافیت بیمه اي در این آیتم قرار می گیرد  2,7


