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قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان9ماده 

بتین ای به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تقویتت همااریهت

داده میشود واحدهای پژوهشتی و فنتاوری و مهندستی مستتقر در المللی ، اجازه 

ق از مزایای قانونی منتا پارکهای علم و فناوری در جهت انجام مأموریت های محوله

و در خصوص روابط کار، معافیت های مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجیآزاد

.  مبادالت مالی بین المللی برخوردار گردند



نامه اجرایی آیین 20ماده 

بنیانحمایت از شرکتها و مؤسسات دانش قانون 

درآمدهای مشمول مالیات شرکتها و مؤسسات دانش بنیتان ناشتی از قراردادهتا و

بته بنیان فعالیتهای تحقیق و توسعه، تجاری سازی و تولید محصوالت و خدمات دانش

.دقانون مالیاتهای مستقیم معاف هستن( ۱۰۵)از مالیات موضوع ماده مدت پانزده سال



فن آوریمراکز رشد و پارک های علم و قانون ۱8ماده 

قتاتی و اشخاص حقیقی و حقوقی که در مراکز رشد و پارک های علم و فنّاوری به فعالیت های تحقی

ت پانزده فنّاوری اشتغال دارند ، نسبت به فعالیت خود از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مد

.ود سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند ب



1394/02/08مورخ 200/94/13بخشنامه 
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 ان قانون چگونگی اداره منا ق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسالمی ایر۱3عنایت به مقررات ماده با

یت و اصالحات بعدی آن ، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعال۱372-6-7مصوب 

ره بترداری از تاریخ بههای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد 

هتای مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قتانون مالیات

قتانون مالیاتهتای 48، لذا با عنایت به مراتب فوق ، حق تمبر موضوع ماده مستقیم معاف خواهند بود

ادی در آن مستقیم بابت شرکت هایی که در منطقه آزاد به ثبت رسیده و دارای مجوز فعالیتت اقتصت

.  قانون یاد شده می باشند۱3منطقه بوده و در منطقه مذکور نیز فعالیت دارند، مشمول حام ماده 



مارر قانون مالیات های مستقیم۱46تبصره یک ماده 

 در موعاد این قاانون ( 95)اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ارائه

نرخ صفر برخورداری ازشرط ،می نمایدمقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعالم 

ر صاورت مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد و دو هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی

عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مودی مطابق احکام و ضاواب  ایان

.قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود



تاالیف مودیان مالیاتی

 قانون مالیات های مستقیم 9۵آئین نامه اجرایی ماده

تنظیم اسناد حسابداری و تحریر دفاتر حسابداری

ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل

 قانون مالیات های مستقیم۱69تنظیم و ارسال فهرست خرید و فروش های فصلی موضوع ماده

تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده



قانون مالیات های مستقیم۱۰۵ماده 

بع جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقتوقی کته از منتا

مختلف در ایران یا ختارج  از ایتران تحصتیل می شتود، پتو از وضتع زیان هتای حاصتل از 

ن دارای منابع  غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که  بق  مقررات ایتن قتانو

.خواهند بود%( 2۵)مشمول مالیات  به نرخ بیست و پنج درصد نرخ جداگانه ای می باشد، 



قانون مالیات های مستقیم۱۱۰ماده 

ک خود حقوقی مالف اند اظهارنامه و ترازنامه وحساب سود و زیان متای به دفاتر و اسناد و مدارشخاص ا

یزان همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد محداکثر تا چهار ماه پو از سال مالیاتی را 

لی سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی  هر یک از آنها را به ادارة امور مالیتاتی کته محتل فعالیتت اصت

فهرستت پو از تستلیم اولتین. شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند

اخت  مالیتات محل تسلیم اظهارنامه و پرد. مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود

اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران کته در ایتران دارای اقامتگتاه یتا نماینتدگی 

.نمی باشند تهران است 

حام این ماده در مورد کارخانه  داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.



مالیات های مستقیمقانون 84ماده 

ساله در میزان معافیت مالیات بر درآمد ساالنه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر

.قانون بودجه سنواتی مشخص می شود



قانون مالیات های مستقیم86ماده 

ایتن (8۵)پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مالف اند مالیات متعلق را  بق مقررات ماده

ن حقوق و میتزان آن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگاضمن د بعتا پایان ماه قانون محاسبه و کسر و  

.به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط  تغییرات را صورت دهند

 ید،آبعمل میکه از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، هایی پرداختدر مورد ا1تبصره

قوق باه جاز های قانونی مربوط به حمکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیتکنندگان پرداخت

محاسبه،کسر و حداکثر تا پایان ماه بعاد باا %( 10)درصداین قانون، به نرخ مقطوع ده ( 84)مادهمعافیت موضوع 

ورت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخات کنناد و در صافهرستی حاوی نام و نشانی دریافت

.بودخواهندهای متعلق تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جریمه



قانون مالیات های مستقیم۱37ماده 

ل هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اوالد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تافت

افتت وجته را در یک سال مالیاتی  به شرط این که اگر دریافت  کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دری

لجته در گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و  آموزش پزشای به علت فقدان اماانتات الزم معا

در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت  جمهوری اسالمی ایتران

ر شخص کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشای رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی ه

و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیتات ( ۱)انواع بیمه های عمر و زندگیحقیقی  به موسسات بیمه ایرانی بابت 

.مودی کسر می گردد

ان نیتز های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنتدر مورد معلوالن و بیماران خاص و صعب العالج عالوه بر هزینه

.قابل کسر از درآمد مشمول مالیات  معلول یا بیمار یا شخصی که تافل او را عهده  دار است می باشد



۱69جرایم مالیاتی ت ماده 

مبلغ مورد معامله% 2عدم صدور صورتحساب ، عدم درج شماره اقتصادی

معامالتی که فهرست آنها ارائه نشده% ۱عدم ارائه فهرست معامالت



قانون مالیات های مستقیم۱69جرایم مالیاتی ت ماده 

مبلغ مورد معامله% 2عدم صدور صورتحساب ، عدم درج شماره اقتصادی

معامالتی که فهرست آنها ارائه نشده% ۱عدم ارائه فهرست معامالت



قانون مالیات های مستقیم۱9۰جرایم مالیاتی ت ماده 

ون بترای علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملارد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قتان

مبلغ  پرداختی به ازای هر متاه %( ۱)پرداخت مالیات  عملارد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد 

ات پتو پرداخت مالی. تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات  متعلق همان عملارد کسر خواهد شد

. خواهد بودمالیات به ازای هر ماه% 2/۵معادلجریمه ای از آن  موعد موجب تعلق 



قانون مالیات های مستقیم۱92جرایم مالیاتی ت ماده 

ات مالف در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به  موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالی

جریمه ، مشمول در موعد مقرر اقدام نانداست چنانچه نسبت به تسلیم آن تسلیم اظهارنامه مالیاتیبه 

مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشتاغل %( 3۰)سی درصد غیرقابل بخشودگی معادل 

.مالیات متعلق برای سایر مودیان می باشد%( ۱۰)درصد موضوع این قانون و ده  

ی نیز حام این ماده درمورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا هزینه های غیرواقع

.جاری است



قانون مالیات های مستقیم۱93جرایم مالیاتی ت ماده 

 اتر قانونی به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مالف به نگهداری دفنسبت

یمته ای جرمشمول درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر هستند 

.برای هریک از موارد مذکور خواهند بودمالیات%( 2۰)معادل بیست درصد 

 م عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیتت موجتب عتدت تبصره

.استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد



قانون مالیات های مستقیم۱97جرایم مالیاتی ت ماده 

ا قترارداد یتا نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مالف به تسلیم صورت یا فهرست ی

یتا مشخصات راجع به مودی می باشند،  در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر ختودداری و

%( 2)جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بتود از دو درصتد واقع تسلیم نمایند، برخالف 

کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی %( ۱)یک درصد پیمانااری و در خصوص حقوق  پرداختی

.متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود



۱4۰۰مالیات حقوق در سال 

مالیات سالیانه حقوق ماهیانه
معاف از مالیات میلیون تومان4

میلیون تومان8میلیون تا 4مازاد بر % ۱۰ میلیون تومان8تا 4

میلیون تومان۱2میلیون تا 8مازاد بر % ۱۵+ هزار تومان 4۰۰ میلیون تومان۱2تا 8

میلیون تومان۱8میلیون تا ۱2مازاد بر % 2۰+ میلیون تومان ۱ میلیون تومان۱8تا ۱2

میلیون تومان24میلیون تا ۱8مازاد بر % 2۵+ هزار تومان 2۰۰میلیون و 2 تومانمیلیون24تا ۱8

میلیون تومان32میلیون تا 24مازاد بر %3۰+ هزار تومان 7۰۰میلیون و 3 میلیون تومان32تا 24

میلیون تومان32مازاد بر % 3۵+ هزار تومان ۱۰۰میلیون و 6 میلیون تومان32باالی 



۱4۰۰مبنای قانونی حقوق و مزایای مشمولین قانون کار در سال 
تغییر نسبت به سال قبل

1400 1399 شارح
درصد (ریال ) مبلغ 

39% 248/3۵6 88۵/۱6۵ 636/8۰9 حداقل دستمزد روزانه

39% 7/4۵۰/68۰ 26/۵۵4/9۵۰ ۱9/۱۰4/27۰ روزه3۰حقوق ماهانه 

۵۰% 2/۰۰۰/۰۰۰ 6/۰۰۰/۰۰۰ 4/۰۰۰/۰۰۰ بن کارگری

۵۰% ۱/۵۰۰/۰۰۰ 4/۵۰۰/۰۰۰ 3/۰۰۰/۰۰۰ حق مسان

4۰% 4۰۰/۰۰۰ ۱/4۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ (کاربه شرط یاسال سابقه) پایه سنوات 

39% 74۵/۰68 2/6۵۵/49۵ ۱/9۱۰/427 (برای هر فرزند ) حق اوالد 

39% ۱4/9۰۱/36۰ ۵3/۱۰9/9۰۰ 38/2۰8/۵4۰ ۱4۰۰حداقل عیدی سال  

39% 22/3۵2/۰4۰ 79/664/8۵۰ ۵7/3۱2/8۱۰ ۱4۰۰حداکثر عیدی سال 


