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 22/08/1400 جلسه تاریخ  رویه اجرایی  -مقررات  -قانون شناسه

 موضوع عنوان
از موض و  ماده    رانیس م  حقو  بگ  مهیو حق ب  ایمزا  نیا  تیقانون کار و معاف  نیمش مول  یزش  یو انگ  یرفاه  یایمزا  قیمص اد  یبررس  

  یمستق  یها  اتی( قانون مال83)

 بخش خصوصی استان  دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

( و  یحقو  اص    ایمزد     ای  یحقو  عبارت اس ت از حقو  )مقرر  اتیدرآمد مش مو  مال  ( قانون مالیات های مس تقی  83برابر ماده )

 .قانون  نیمقرر در ا  یها  تیمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معاف  ریغ  ایمربوط به شغل اع  از مستمر و    یایمزا

تبص ره  طبق  و    به تبع ش غل  یثابت پرداخت  یایمزد ثابت  عبارت اس ت از مممو  مزد ش غل و مزا( قانون کار   36بر اس ا  ماده )

و س ود    دیتول  شی  پاداش افزایمند   هیعامس نن  خواربار و کمک  نهیکمک هز لیاز قب  یا  زهیو انگ  یرفاه  یایمزا"( این ماده   3)

 ".شود  یمزد مبنا محسوب نم  وساالنه جزو مزد ثابت  

( قانون  36را مش  مو  مالیات از درآمد حقو  اع م نموده و ماده )  مزد و مزایای مربوط به ش  غل .م.م     (83ماده )  ایننه  ع یرغ 

اداره کل امور مالیاتی  اع م نموده اس ت   مممو  مزد ش غل و مزایای ثابت پرداختی به تبع ش غل حقو  بگیران  را    مزد ثابتکه   کار

  پرداختی  وجوه   پاداش آخر س ا   ایس االنه    یدیعهزینه س فر   "ص رفاقانون مالیات های مس تقی      1(91با اس تناد به ماده )اس تان  

مع ا  از م الی ات   را  "ب ه ک ارکن ان  یپرداخت  یرنق دیغ  یای  مزاک ارکن ان و افراد تح ت تنف ل    ای  مع الم ه ک ارکن ان   ن هیک ارفرم ا ب اب ت هز

ان مش مو   مزایای رفاهی و انگیزش ی پرداختی کارفرما به کارکن   12/04/1387مورخ   33553بخش نامه ش ماره    و با اب غ  ش ناخته

 مالیات معرفی نمود.  

منتج به ش نایت بازرس ی کل کش ور از س ازمان امور مالیاتی کش ور ش د که در  بر این اس ا  اعتراض اتی در اس تان ها ش نل گرفت که 

 صادر نمود:  رای به شرح ذیل    09/12/1389مورخ  (  601)عدالت اداری  طی دادنامه شماره  هیات عمومی دیوان  نمایت  

همان  (  83)های مس تقی  در ماده    قانون مالیات  (82)مص ادیق حقو  و مزایای مش مو  کس ر مالیات  موض و  ماده    نظر به ایننه"

قانون الحا  موادی به    (40)قانون به عنوان مزایای مربوط به ش غل احص اش ش ده اس ت و خدمات و تس می ت رفاهی که در ماده  

مزایای مربوط به ش  اغل بوده و داخل در عناوین     مموز پرداخت دارد  1384مص  وب    قانون تنظی  بخش  ی از مقررات مالی دولت

ه ای مس   تقی  نمی ب اش   د  بن ابراین وجوه پرداختی ب ه ک ارکن ان دول ت  تح ت    ق انون م الی ات  (83)حقو  و مزای ای م وکور در م اده  

ق  انون م  ارالوکر  م  وضوعاز از شمو     (40)عناوین ممدکودک  یارانه غوا ایاب و ذهاب  بن کاال و ... به عنوان م  صادی  ق م  اده  

دیوان محاسبات    6/10/1389مورخ    256/20100ریه شماره  های مستقی  خارج بوده و نظ  ق  انون م  الیات  (83و    82)احنام مواد  

کش ور ه  در تيیید مرات  می باش د  النمایه بخش نامه مورد اعتراال خ   قانون و خارج از حدود اختیارات س ازمان امور مالیاتی  

قانون    (42)و ماده    (19)قانون اساسی جمموری اس می ایران و بند یک ماده    (170)کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل  

 "دیوان عدالت اداری ابطا  می گردد.

از این  و کارکنان بخش خص وص ی    ش ده بود  اش اره  هیات عمومی دیوان به کارکنان دولت  601با عنایت به ایننه در رای ش ماره  

نیل ج س ه ای با  طی تش  در راس تای اص  ح رای قب ی دیوان    یعدالت ادار  وانید  یعموم يتیه  معافیت برخوردار نمی گردیدند 

 
 معا  است : اتیاز پرداخت مال ریحقو  به شرح ز یدرآمدها .م.م:  91ماده  -1

 العاده مسافرت مربوط به شغل. سفر و فو   نهیهز -6

 و معالمه و امثا  آن.   یبابت جبران خسارت بدن مهیوجوه حاصل از ب -9

 قانون.  نی( ا84موضو  ماده ) یاتیمال  تیمعاف زانیدوازده  م کیپاداش آخر سا  جمعا معاد    ایساالنه  یدیع -10

 اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.  به استناد  مارستانیب  ایبه پزشک  ریبگحقو    هیبه وس  ای مایافراد تحت تنفل آنما مستق  ای معالمه کارکنان خود نهیکه کارفرما بابت هز یوجوه -12

 قانون.  نی( ا84موضو  ماده ) تیبه کارکنان حداکثر معاد  دو دوازده  معاف یپرداخت  یرنقدیغ یایمزا -13
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رای خود را ص ادر    ریآراش به ش رح ز  تیو رؤس ا و مس تش اران و دادرس ان ش ع  با اکثر  یعدالت ادار  وانید  نیو معاون  سیحض ور ر 

اع  از    گرید  یدر خدمت ش   خص حقوق  یقیاط   ش   خص حق    یمس   تق  یها  اتیقانون مال  83و    82   2مواد    یبر مبنا"  نمود:

  دیق  نیبوده  بنابرا  ی( و خص وص  یردولتیغ  ی)عموم  یردولتیو غ  یکارکنان اع  از کارکنان بخش دولت هیش امل ک   یو حقوق  یقیحق

بر س مو ق   بوده و عبارت » کارکنان   یمبتن  یعدالت ادار  وانید  یعموم يتیه  601ش ماره    ی»کارکنان دولت« در س طر همارم ر 

 ".شودیاص ح م  ران«یبگدولت« به » حقو 

( هیات عمومی  601رای ش ماره )  27/08/98در تاریخ 2  80/98/020س ازمان امور مالیاتی کش ور طی بخش نامه ش ماره  در ادامه  

  که  اب غ نمود  "نه غوا  ایاب و ذهاب و بن کاالمم دکودک  یارا" ص   رفا  وجوه پرداختیتاکی د بر مع افی ت مالی اتی    بادیوان عدالت را  

  "ممدکودک  یارانه غوا  ایاب و ذهاب و بن کاالص  رفا  وجوه پرداختی  معافیت مالیاتی  " هبس  ازمان امور مالیاتی  بخش  نامه  تاکید  

  3(1957-1956دادنامه ش ماره )در پاس خ به    12/01/1400در تاریخ هیات عمومی دیوان عدالت اداری    و  مورد اعتراال قرار گرفت

   نمود.  صادرسازمان امور مالیاتی    80/98/200بخشنامه شماره    رای به ابطا   19/02/1399مورخ  

با توجه به ابمامات مطروحه در خص و  نحوه  "اع م نمود:    (58/99/200بخش نامه ش ماره )  با اب غس ازمان امور مالیاتی    س سس

ش رح    نیبه ا  27/08/98مورخ   80/98/200  پاراگرا  )بند( آخر بخش نامه ش ماره   1398/01/27مورخ   73دادنامه ش ماره    یاجرا

و ذهاب  بن    ابیغوا  ا  ارانهیکه بابت ممدکودک     یوجوه  نیباش  د. بنابرا  یالزم االجراش م  12/04/87 خیگردد و از تار یاص   ح م

بر    ایو    84  س ا   دولت مص وب  یاز مقررات مال  یبخش    یبه قانون تنظ  یقانون الحا  مواد  (40)ماده    قیکاال و ... به عنوان مص اد

ش ود با ارا ه اس ناد و مدارک از ش مو     یکارکنان پرداخت م هی  به ک متعار   ایحدود قانون  مربوطه  در    یاس ا  مقررات اس تخدام

 باشد.  یخارج م   یمستق  یها  اتیمال  ونقان  (83)و  (  82)حن  مواد  

ماده    اش اره بهاالجرا می باش د  س ازمان امور مالیاتی با   متاس فانه ع یرغ  اعتراض ات  ش نایات و آرای دیوان عدالت اداری که الزم

در بخش   ن امه ش   م اره    مربوطه  یمقررات اس   تخ دام  ودولت    یاز مقررات مال یبخش      یبه قانون تنظ  یقانون الح ا  مواد  (40)

  موج  س ردرگمی کارفرمایان و حقو  بگیران ش ده اس ت. به ص ورتینه انممن های کارگری و کارفرمایی اس تان ها  58/99/200

رمالیاتی  لینن س ازمان امو  جمت ش فا  س ازی و عدم زیان کارگران و کارفرمایان به دفعات با س ازمان امور مالیاتی مناتبه نمودند.

   با ابمامات موجود بود که باعث اعما  س یقه ادارات دارایی در استان ها گردید.     58/99/200بخشنامه شماره    تاکید بهکشور  

نظر   23/04/1400در ت اریخ   71290مع اون ت روابک ک ار وزارت تع اون  ک ار و رف اه اجتم اعی طی ن ام ه ش   م اره   در پی این ابم ام ات

بر اس  ا  قانون کار هزینه های عا  ه مندی   "در قانون کار اع م نمود:  مص  ادیق رفاهی و انگیزش  ی  خود را در خص  و   نمایی  

مس نن  خواربار  بن کارگری  ایاب و ذهاب  مزایای غیر نقدی  پاداش افزایش تولید  س ود س االنه  کمک هزینه ممد کودک و نظایر  

گران در وجه ایش  ان پرداخت می ش  ود در زمره مزایای مربوط به ش  غل  آنما که به لحاظ ماهیتی برای ارتقای رفاه و انگیزش کار

(  .م.م خارج و کس ر  83نیس تند و به موج  دادنامه های ص ادره از دایره تعریح حقو  و مزایای مربوط به ش غل موض و  ماده )

بررسی های به عمل آمده حاکی از    تا ش اید ابمامات موجود مرتفع گردد. لینن  "ها فاقد مس تند و توجیه قانونی اس ت. مالیات از آن

 
ارا ه اس ناد و  ایموس س ه در حدود متعار  و   یبر اس ا  مقررات اس تخدام  ایقانون فو  الوکر و   40ماده   یو ذهاب و بن کاال در اجرا ابیغوا  ا  ارانهیکه بابت ممد کودک     یوجوه  نیبنابرا  :80/98/200بخش نامه ش ماره   -2

 باشد. ینم اتیو مشمو  مال بوده ارجخ  یمستق یها اتیقانون مال 83و  82شود  از شمو  حن  مواد  یکارکنان پرداخت م هیمدارک به ک  
قانون مارالوکر  موضوعاز از شمو   40ماده    قیو ذهاب  بن کاال و... به عنوان مصاد ابیغوا  ا  ارانهیممد کودک     نی(  تحت عناویاص ح  ی)موضو  ر   رانیبه حقو  بگ  یوجوه پرداخت  نیبنابرا  :1957-1956ادنامه شماره  د -3

بخش نامه مورد اعتراال خ   قانون و خارج از حدود    هیباش د. النما   یمرات  م  دییمحاس بات کش ور ه  در تي  وانید  1389/10/6        20100/256ش ماره   هیخارج بوده و نظر   یمس تق  یهااتیقانون مال  83و    82احنام مواد  

در بخشنامه    ننهیگردد.« با توجه به ا    یابطا  م  یعدالت ادار  وانیقانون د 42و ماده   19ماده    1و بند    رانیا  یاس م یجممور  یقانون اساس  170و به استناد قسمت دوم اصل   صیکشور تشخ  یاتیسازمان امور مال  اراتیاخت

و ذهاب و بن کاال  ابیغ  وا  ا  ارانهیممد کودک     نیبه کارکنان دولت منحصر به عناو  یموکور صادر شده  وجوه پرداخت یر  یکشور که در مقام اب غ دادنامه اص ح  یاتیسازمان امور مال  1398/8/27     200/98/80شماره 

  یدادرس   نییو آ   تیقانون تشن  13و   88و مواد    12ماده   1وضع شده و مستند به بند   اریز اختحو  شده است  بخشنامه موکور خ   قانون و خارج ا  باشد یفو  م  نیبودن عناو  ی  یتمث انگری...« که ب»وش   ده و عبارت  

 .شودیابطا  م  یتصو خیاز تار 1392مصوب سا   یعدالت ادار وانید
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آن اس ت که به دلیل عدم اطمینان از اقدامات بعدی س ازمان امور مالیاتی  کارفرمایان خص و  معافیت این مزایا در ب تن یفی بس ر  

 می برند.  

ت قانون کار  ع یرغ  آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خص و  معافیت مزایای رفاهی و انگیزش ی حقو  بگیران و ش فافی

رای دیوان را که الزم    اس تان  اداره امور مالیاتی  س ازمان امور مالیاتی بخش نامه ش فافی در این خص و  اب غ نموده و در حا  حاض ر

  این راس تا  اخت   نظر میان کارفرمایان و حقو  بگیران ش ده اس ت که در  االجرا می باش د اعما  نمی کند و این موض و  باعث

دفتر فنی و مدیریت    مدیرکل  و  از س  ازمان امورمالیاتی کش  ور بعمل آورداس  تع می  اس  تان  ر یس محترم اداره کل امورمالیاتی  

های تنمی ی   یموض و  در دس ت بررس  :  س ازمان امور مالیاتی اع م نمود  58/99/200ریس ک مالیاتی با تاکید بر بخش نامه ش ماره  

 می باشد و مناتباتی با مراجع ذیربک صورت گرفته است که در صورت حصو  نتیمه  اط   رسانی خواهد شد.  

فو  الوکر  پاس خ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریس ک مالیاتی س ازمان امور مالیاتی کش ور نیز نش ان دهنده عدم ش فافیت بخش نامه  

ب ه اینن ه  . ب ا عن ای ت  می ب اش   دس   ازم ان امور م الی اتی   آتی  حق بودن ک ارفرم ای ان در ع دم اعتم اد ب ه اق دام اتمموی د  می ب اش   د ک ه 

پرداخ ت می نم این د و ق انون ک ار نیز این موض   و  را ب ه  این مزای ا را ک ارفرم ای ان در راس   ت ای ایم اد رف اه و انگیزیش ک ارکن ان خود  

 زیر سوا  می برد.  نیز  را  اهدا  کارفرمایان از پرداخت این مزایا     مزایاصراحت تایید نموده است  لوا کسر مالیات از این  

  ینی دیگر از مواردیس  ت که ع یرغ   یمس  تق  یها  اتی( قانون مال83از موض  و  ماده )  رانیس  م  حقو  بگ مهیحق بمعافیت  

 آرای صادره توسک دیوان عدالت اداری  ب تن یح مانده است.    صراحت در قانون مالیات های مستقی  و

هر    یپرداخت  مهیحق بقانون مالیات های مس تقی  که   4(137با تفس یر از ماده )موض و  از این قرار اس ت که س ازمان امور مالیاتی  

ش ده    مهیب  یپرداخت مهیق بواحد ح 7واحد از    2و    ش ودیکس ر م  یمؤد  اتیاز درآمد مش مو  مال  یدرمان  یهامهیش خص بابت ب

س ازمان    ش دگان مهیب  انیکارفرما"  متن  07/11/1383مورخ   19418ش ماره    طی بخش نامه  ابدییم  صیتخص    یجمت امور درمان

  ش دگان  مهیب  انیش ده و کارفرما  مهیب  رانیبگ  حقو   یپرداخت مهیص رفا با کس ر دو هفت  از س م  حق ب  توانندیم  یاجتماع  نیتام

شده    مهیب  رانیبگ  حقو   یپرداخت مهیبا کسر کل سم  حق ب  توانندیم  زین  یرانیا  گرمهیموسسات ب  ریو سا  یسازمان خدمات درمان

متع ق را   اتی  م ال  ربک یذ  یاتی  ب ه اداره امور م ال  یمیحقو   تس      یه اآن در فمرس   ت  زانیم  دی  خود  از درآم د حقو  آن ان و ب ا ق

 اب غ نمود.  ".نمایندمحاسبه  

( قانون مالیات های مس تقی  به س قح یا مب م مش خص ی از حق  137ماده )  مبنی بر ایننهس سس ش نایتی به دیوان عدالت اداری  

  591طی دادنامه ش ماره  خ   قانون اس ت      اس ت و کس ر دو هفت  از س م  حق بیمه پرداختی حقو  بگیرانبیمه اش اره ننرده  

قانون مالیات های مس تقی   هزینه های    (137)بر اس ا  ماده  "رایی به ش رح ذیل ص ادر نمود:      هیات عمومی11/04/1398مورخ  

و    یاتیس  ا  مال کیدر  درمانی پرداختی هر مودی از بابت معالمه خود یا همس  رو اوالد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تنفل  

از    یدرمان  یها  مهیو ب  یعمر و زندگ  یها  مهیبابت انوا  ب  یرانیا  مهیبه مؤس س ات ب  یقیهر ش خص حق  یپرداخت مهیحق ب نیهمچن

درص د از ميخو محاس به حق    9قانون تامین اجتماعی    (29)به موج  ماده   نیگردد. همچن  یکس ر م  یمؤد  اتیدرآمد مش مو  مال

این    3ارد موکور در بند های الح و ب ماده  این قانون حس    مورد برای هزینه های ناش  ی از مو  (28)ماده  موکور در ماده   مهیب

ر یس    19418بخش نامه ش ماره    (2)قانون تخص یص می یابد و بقیه به س ایر تعمدات اختص ا  خواهد یافت. بنا به مرات  فو  بند  

ند ص رفا  کل س ازمان امور مالیاتی کش ور که بر اس ا  آن مقرر ش ده اس ت کارفرمایان بیمه ش دگان س ازمان تامین اجتماعی می توان

 
کننده موسسه  افتیکه اگر در نیبه شرط ا ی اتی سا  مال کیهمسر و اوالد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تنفل در  ای بابت معالمه خود  یهر مود یپرداخت یدرمان  یهانه یهز قانون م یات های مستقی : 137ماده  -4

مزبور به   نهیصورت گرفته است پرداخت هز رانیارج از ابه ع ت فقدان امنانات الزم معالمه در خ  یآموزش پزشندرمان و   ت وزارت بمداش دیی و هنانچه به تي  دینما یوجه را گواه  افتیباشد در رانیا  یپزشک مق  ای یدرمان 

بابت انوا   یران یا مهیبه موسسات ب ی ق یهر شخص حق  یپرداخت  مهیحق ب نیباشد  همچن  دهیرس یوزارت بمداشت  درمان و آموزش پزشن  ایدر کشور محل معالمه  ران یا یاس م یجمموردولت   یمقامات رسم یگواه

 . گرددی کسر م یمود اتیاز درآمد مشمو  مال  یدرمان  یهامه ی( و ب 1)یعمر و زندگ یهامه یب

 . باشدی دار است مکه تنفل او را عمده   یشخص  ای  ماریب ایمع و   اتی قابل کسر از درآمد مشمو  مال زیآنان ن  یمراقبت و توانبخش نهیموکور هز یها نهیخا  و صع  الع ج ع وه بر هز مارانیمورد مع والن و ب  در
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با کس ر دو هفت  از س م  حق بیمه پرداختی س م  حقو  بگیران بیمه ش ده و کارفرمایان بیمه ش دگان س ازمان خدمات درمانی و  

س ایر موس ات بیمه گر ایرانی می توانند با کس ر کل س م  حق بیمه پرداختی حقو  بگیران بیمه ش ده خود از درآمد حقو  آنان و  

حقو  تس  یمی به اداره امور مالیاتی ذی ربک مالیات متع ق را محاس به نمایند از جمت کس ر دو    باقید میزان آن در فمرس ت های

قانون تامین    (29) .م.م و ماده    (137)ش   ده مغ ایر با حن  مقرر در ماده  بیم ه  بگیران  هفت  از س   م  حق بیم ه پرداختی حقو   

ابطا     92ت و آیین دادرس ی دیوان عدالت اداری مص وب س ا   قانون تش نی   88و ماده   12ماده    1اجتماعی اس ت و به اس تناد بند  

 "می شود.

اب غ نمود. در این    14/04/1398در تاریخ   44/98/200ش ماره    ای به  بخش نامهعدالت اداری  س ازمان امور مالیاتی  پیرو رای دیوان  

  مهیب  رانیحقو  بگ  یپرداخت  درمان  مهیتوانند ص رفا س م  حق ب  یم  یاجتماع نیش دگان س ازمان تيم مهیب  انیکارفرما  بخش نامه 

. به نظر می  ندیشده کسر نما ادیاش خا     اتیرا از درآمد مش مو  مال  یاجتماع نیقانون تيم 29و    28   7   3مواد    مهیش ده از حق ب

 .م.م و    (137)مغایر با ماده    ص رفا کس ر دو هفت  از حق بیمه پرداختی حقو  بگیران"که  با اس تناد به رای دیوان    س ازمانرس د  

 باشد این بخشنامه را صادر نمود.  قانون تامین اجتماعی می  (29)

از درآمد    یعمر و زندگ  یهامهیکس  ر حق ب"  با موض  و   28/02/1400در مورخ    279دیگری طی دادنامه ش  ماره    ممددا ش  نایت

به دیوان عدالت اداری ارا ه    ".ردیگیبرم را در  یو افراد تحت تنفل و  س تین  ریمحدود به ش خص حقو  بگ  یمؤد  اتیمش مو  مال

ماده در مورد کس ر    نیبه موج  حن  ا  ننهیظر به ان"به ش رح ذیل ص ادر نمود:  (  .م.م رایی 137با اس تناد به ماده )ش د که دیوان  

انوا     انیم  انیقانونگوار در مقام ب   یمؤد  اتیاز درآمد مش مو  مال  یرانیا  مهیبه مؤس س ات ب  یقیهر ش خص حق  یپرداخت مهیحق ب

  44/98/200ش ماره    هاز بخش نام  تیعبارات مورد ش نا  نیقا ل نش ده اس ت  بنابرا  یتفاوت  یدرمان  یهامهیو ب  یعمر و زندگ  یهامهیب

  یها مهیآن جمت که کسر حق ب  کشور ب   ه شرح مندرج در گردش کار از  یاتیکل سازم   ان ام   ور مال  سر ی  14/5/1398مورخ  

از حن  ق انونگ وار    یمح دود کرده و افراد تح ت تنف ل و  ریرا ب ه ش   خص حقو  بگ  یمؤد  اتی  از درآم د مش   مو  م ال  یعمر و زن دگ

  نییو آ   تیقانون تشن  88و    13و مواد    12ماده    1بوده و مستند به بند    اریاز حدود اخت  رجشده است  خ   قانون و خا  یمستثن

 ".شوندیابطا  م   یتصو  خیاز تار  1392مصوب سا     یعدالت ادار  وانید  یدادرس

( قانون مالیات های مس تقی  به کس ر حق بیمه پرداختی هر ش خص حقیقی به موس س ات بیمه ایرانی  137با عنایت به ایننه ماده )

انوا  بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مش  مو  تاکید کرده اس  ت و همچنین به موج  بند )ج( ماده  از بابت  

های پس انداز بازنشستگی و  کمنما و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندو   "( مالیات های مستقی  که اشعار می دارد:  139)

همچنین حق    ن اجتماعی و ص ندو  بیمه اجتماعی کش اورزان  روس تا یان و عش ایر وس ازمان بیمه خدمات درمانی و س ازمان تيمی

س ازمان    ".های دریافتی مربوط توس ک آنما از پرداخت مالیات معا  اس تبیمه و حق بازنش س تگی س م  کارکنان و کارفرما و جریمه

اکید دارد. بر این اس ا  ش نایت ممددی با  به کس ر هزینه های درمانی از س م  حق حقو  بگیران تامورمالیاتی کش ور همچنان 

عدالت ارا ه    وانیبه د  415طی دادنامه شماره    یخدمات درمان  مهیب نهیدر خصو  هز  یاتیابطا  بخشنامه سازمان امور مالموضو   

با تش نیل ج س ه با حض ور ر یس و معاونین دیوان عدالت  روس ا و    02/06/1400. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ش د

 .م.م در    (137)نظر به ایننه به موج  حن  ماده  "مس تش اران و دادرس انان ش ع  با اکثریت آرای رایی به ش رح ذیل ص ادر نمود:  

قی به موس س ات بیمه ایرانی از درآمد مش مو  مالیات مودی  قانونگواردر مقام بیان  مورد کس ر حق بیمه پرداختی هر ش خص حقی

و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بمموج     میان انوا  بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی تفاوتی قا ل نش ده اس ت

کارفرمایان بیمه ش  دگان س  ازمان  "نابراین عبارت  خود این امر را مورد تایید قرار داده  ب  28/02/1400مورخ    279رای ش  ماره  

در بخش  نامه    "تامین اجتماعی می توانند ص  رفا باکس  ر س  م  حق بیمه درمان پرداختی حقو  بگیران بیمه ش  ده از حق بیمه ...

( را  س ازمان امورمالیاتی کش ورکه پویرش حق بیمه پرداختی )به عنوان کس ر از مالیات  14/05/1400مورخ    44/98/200ش ماره  
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قانون تشنی ت    88و ماده    12ماده    1منحصرا به حق بیمه درمان کرده  خ   قانون و خارج از حدود اختیاربوده و مستند به بند  

 "ابطا  می گردد.  1392و ایین دادرسیدیوان عدالت اداری مصوب سا   

منحص را  می باش د  متاس فانه س ازمان امور مالیاتی  ع یرغ  ص راحت مواد قانونی و آرای ص ادره از دیوان عدالت اداری که الزم االجرا  

دارد و در اظمارات بیان ش  ده توس  ک نماینده امور مالیاتی    قبو کس  ر س  م  حق بیمه درمان پرداختی حقو  بگیران بیمه ش  ده  

از بیمه  حق بیمه پرداختی ش خص حقیقی به موس س ات بیمه بابت انو  بیمه و عمر و زندگی و بیمه های درمانی متفاوت  اس تان   

از    می توان  بیمه ش  ده   پرداختیدر ص  ورت وجود ابمام در خص  و  میزان دقیق حق بیمه درمان  تامین اجتماعی می باش  د که  

   کرد.سازمان تامین اجتماعی استع م  

ی دیوان که  متاس  فانه تاکید س  ازمان امور مالیاتی به این موض  و  باعث گردیده کارفرمایان به دلیل احتما  جرای  در آینده  به را

 الزم االجرا می باشد  عمل ننمایند و بدون کسر  مالیات حق بیمه سم  حقو  بگیران به ادارات امور مالیاتی پرداخت نمایند.  

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئوس ایرادات و مشکالت:

عدالت    وانید  یو آرا  یمس  تق  یها  اتیقانون مال  (83)و    (82)از مفاد مندرج در مواد    یاتیمخت ح س  ازمان امور مال  ری. تفاس   1

تا ض من اجحا  در حق    دهیامر موج  گرد  نیو متناقض با قانون کار ش ده اس ت که ا  رش فا یغ  یباعث ص دور بخش نامه ها   یادار

  یزش  یو انگ یرفاه  یایو مزا  رانیس م  حقو  بگ  مهیمربوط به حق ب  یاتیمال  یها  تیدر اعما  معاف  انیکارفرما  ران یحقو  بگ هیک 

  یفیب تن   نیاز ا  یمضاعح ناش  یها  اتیمتع قه  ممبور به پرداخت مال   یو به جمت عدم اعما  جرا  مانده  حیکارکنان خود  ب تن 

 شوند.  یاتیبه سازمان امور مال

  مادیو ا  یم ش  فا  س  ازعد  زیباش  د و ن  یکه الزم االجرا م  یعدالت ادار  وانید  یکش  ور به آرا  یاتی. عدم توجه س  ازمان امور مال2

 استان ها شده است.  یاتیدر ادارات کل امور مال  قهیدر خصو  موضوعات مربوطه  باعث اعما  س   هیوحدت رو

جلسه  بندی جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1400/ 08/ 10مورخ 

اداره     یاجتماع  نیاس تان  س ازمان تام  یاز دادگس تر  یندگانیبا حض ور نما  یدولت و بخش خص وص    یگفتگو  یج س ه کارگروه ش ورا

  یص  نف  یکارگران اس  تان  کانون انممن ها  ندگانیکار  مممع نما  یاس   م  یش  وراها  یکانون هماهنگ   یاتیکار  اداره امور مال

 به شرح ذیل برگزار شد:  زیاتا  تبر  یاتیحر  استان و امور مال  یها  انممنکارگران استان  کانون  

با توجه به    ؛یزش  یو انگ  یرفاه  یایاز مزا  اتیموض و  ج س ه در خص و  اخو مال  گفتگو:  یش ورا  رخانهیدبمس وو      یدرخش ان  نینس ر

  یها   هیمورد موافق هس تند و اب غ  نیبا ا  زیص ادر کرده اس ت و اداره کار ن  یخص و  را  نیعدالت در ا  وانید  یعموم  اتیه  ننهیا

  اتیمال  زین  یرفاه  یایس ا  با مش نل مواجه نش وند از بحث مزا  انیدر پا  ننهیا  لیبه دل  انیکارفرمامتاس فانه    یص ادر کرده اند ول  زین

  یو رفاه  یزش  یانگ  یایمزا  ینس ری  انیش ود. کارفرما  یکس ر م  اتیمال  زیس م  کارفرما ن  مهیب  7/0از   %5  یکنند  بع وه برا یکس ر م

  یکارگران و کارکنان حاص ل نم  یبرا  یس ود  یزش  یبخش  از بحث انگ  نیاز ا  اتیبا کس ر مال  یکنند ول  یکارکنان پرداخت م  یبرا

  نیارس ا  ش ده اس ت با ا  یخص و  از طر  اتا  اص فمان نامه ا  نیمطرح ش ده اس ت و در ا  زیموض و  در اس تان اص فمان ن  نیش ود. ا

اس تان ها ارس ا     یتمام  یبرا  وص ادر    یبخش نامه ا  وان ید  یص ادر ش ده از س و  یها  یبا اس تناد به را   یاتیمض مون: س ازمان امور مال

برداش ت کرده    نطوریص ادر ش ده اس ت ا  وانیکه از طر  د  یرا  نیاز اول  یاتیش ود. ظاهرا س ازمان امور مال یموض و  عم   نیتا ا  دیکن

موض و     نیش امل ا  ریکارکنان حقو  بگ  یص ادر ش د که تمام  یباش ند و ممدد را  یموض و  م  نیبود که فقک کارکنان دولت ش امل ا

مورد    نیانمام داده اند و در ا  یادیز  یها  یریگیو پ  ینامه نگار  یامام  یخصو  آقا  نیشود. در ا یمتاس فانه اعما  نم  یول  دهس تن

 دهند.  یم حیتوض
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  یا ی و تبص ره مزا  یبه تبع ش غ   ای( قانون کار در مورد مزد و مزا36ماده )  کارگران اس تان:  ندگانیمممع نما  سینا   ر    یامام  دالهی

جزو مزد مبنا    یزش  یانگ یرفاه  یایمزا  یبوده ول  اتیش امل مال  یبه تبع ش غ   یایباش د  طبق قانون  مزد و مزا یم  یزش  یانگ  یرفاه

. موض و   دیتول  شیو ذهاب  حق غوا  س ود س االنه  پاداش افزا  ابیحق مس نن  ا   یاوالد  بن کارگر  قش ود از جم ه ح یلحاظ نم

درص  د به    کیدرمان به عمده دولت    نهیام هز یدرص  د از نه س    6  یاجتماع  نی( تام29( و )28بر اس  ا  ماده ) مه یمورد بحث ب

  یباش  د. طبق را  یم  اتیموض  و  معا  از مال  نیاز ا هفت درص  د به عمده کارگر اس  ت که در حا  حاض  ر دو    2عمده کارفرما و  

  7کل    ایباشد که آ  یموضو  مبم  م  نیلحظه ا  نیتا ا  نیمقدار درصد را ندارد بنابرا صیتشخ  تیص ح  یاتیسازمان امور مال  وان ید

حقو     ات یمال  رمس  تم  ی( قانون ها83( و )82( و )137هند درص  د. طبق ماده ) ایاس  ت    اتیدرص  د س  م  کارگر معا  از مال

ش ود    یپرداخت م  یفارغ از ش غل و پس ت س ازمان یرفاه  یایکه به عنوان مزا  ینیبه تبع ش غل و مزد ثابت  عناو  یایعبارتس ت از مزا

   یبند را مشخص کرده سوا  کرد  7و     یعباسسور نوشت  یآقا  یکه برا  یمبم  اس ت. براس ا  نامه ا  یش وند ول  ینم  اتیمش مو  مال

  یلحظه پاس خ ش فاف  نیتا ا  یانمام داده اند ول  یخص و  با تمران مناتبات  نیدر ا  زین  ش انیش ود  ا  یم  اتیمال  ملکه کدام بندها ش ا

 . یننرده ا  افتیدر

مربوط ه را    اتی  از م ال  م هیدو هفت  ب  یاتی  اداره امور م ال  م ه یدر ح ا  ح اض   ر در بح ث ب :زیات ا  تبر  یمس   وو  امور م ال   یط الب  رب اب

که   یفاهو ر  یزش  یانگ  یایباش د از جم ه مزا  یها م ت یآ  یش امل تمام  اتیبحث مال  ی. ول یکن  یعمل م  زیش ناس د و ما ن یمعا  م

ش ود و کماکان با    ینم یدر س ازمان عم   وانید  یش ود. متاس فانه را  یپرداخت م  یاتیس م  س ازمان را کس ر کرده و به اداره امور مال

 . یمشنل مواجه هست  نیا

  ادیحوزه ز  نیموجود در ا  نیو قوان  یاس ناد باالدس ت  اس تان:  یاداره روابک کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماع  سیر    یحاتم  قادر

به    یرا  نیا  هیاص  ح  نطوری  هم  09/12/89( مورخ  601ش ماره )  یرا   یمس تق  یها  اتی( قانون مال83( و )82باش د  مواد )  ینم

بخش نامه    نیا  هیکش ور و اص  ح  یاتیکل س ازمان امور مال  سی( ر 2009880( ؛ بخش نامه )73)  دادنامهبا ش ماره    27/01/98 خیتار

وزارت کار و س ازمان    نیبراس ا  مناتبات انمام ش ده ب  تیوزارت کار  که در نما  27/04/1400( ؛ نامه مورخه  839958به ش ماره )

کش  ور در ارتباط با    یاتیکل س  ازمان امور مال  سیرا خطاب به ر   دنظر قاطع خو  07/06/1400 خیوزارت کار در تار   یاتیامور مال

موض و  از نظر ما تمام ش ده اس ت. بخش نامه    نیا   یاع م کرد که با اع م جواب نما   یزش  یو انگ یرفاه  یها نهیکمک هز  قیمص اد

مش مو      یها نهیهز  ریاو س    ای  و مزد و مزاحقو صیدر خص و  نحوه تش خ  یاجتماع  نی( درآمد س ازمان تام11ش ماره )  دیجد

از    یاض اف  یای(  مزا47. در ماده )دی( قانون کار مراجعه کن36( و )35( و )34موض و  به مواد )  عیس ر  یجمع بند  یموجود اس ت. برا

(   34در ماده ).  یریگ  یدرنظر م  یزش  یو انگ  یرفاه  یها  یایمطرح ش ده اس ت که در قال  مزا  دیتول  شیجم ه قرارداد پاداش افزا

  ابیمس  نن و خواربار  ا  نهیهز   یحقو   کمک عا  ه مند  ایاع  از مزد    یکه کارگر به اعتبار قرارداد کار  یقانون  یها یافتیرد هیک 

حق   مهینامد. در نت  یم  یکند  حق الس  ع  یم  افتیآنما در  ریس  ود س  االنه و نظا  د یتول  شیپاداش افزا   یرنقدیغ  یایو ذهاب و مزا

مس تمر تابع    یایتابع دس تمزد اع  از مزا  یایمزا  ه یباش د که ش امل حقو  پا  یاز کارفرما م  رکارگ  یها یافتیممموعه در  یالس ع

  ایو    یرنقدیغ ایو    یش  ده که مزد عبارت اس  ت از وجوه نقد  انی( ب35باش  د. در ماده )  یتابع دس  تمزد م  رمس  تمریغ  ایدس  تمزد  

  یرنقد یغ  یایمتفاوت اس ت. مزا  یرنقدیغ  یایبا مزا  یرنقدیغش ود. وجوه    یکار به کارگر پرداخت ممممو  آنما که در مقابل انمام  

شده است    انی( ب36باشد. در ماده )  یم  اتیجزو مزد بوده و شامل مال  یرنقدیوجوه غ  یباشد ول  یم  یو رفاه  یزشیانگ  یایجزو مزا

و    یحق الس ع نیفر  ب  و  به تبع ش غل. از مممو  س ه ماده ف  یثابت پرداخت  یایکه مزد ثابت عبارتس ت از مممو  مزد ش غل و مزا

اس ت که به   یاع  از مزد بوده و مزد مب غ  یمطرح اس ت حق الس ع  یبحث مزد و حق الس ع  نمایش ود. ا  یمزد و حقو  مش خص م

  یباشد. تمام  یشامل طرح و فاقد طرح  مزد ثابت متفاوت م  یباشد؛ در کارگاه ها یم  اتیالص ورت ثابت پرداخت شده و مشمو  م

نش ده باش د و   ایش ده و    انیب حیش ود  ممنن اس ت در قانون بطور ص ر  یپرداخت م  یزش  یو انگ یرفاه  یایمزا  انکه به عنو  یا یمزا

ش وند. در    یمحس وب م  یزش  یو انگ  یرفاه  یایجزو مزا  پرداخت ش ده که در قانون ذکر نش ده اس ت از نظر س ازمان ما یرفاه  تیمز
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(  احص ا ش ده اس ت و خدمات و  83( و )81به ش غل  در مواد )  بوطمر  یایش ده اس ت که مزا  انیب  یعموم اتی( ه601ش ماره )  یرا

مربوط    یایکه دولت مموز پرداخت دارد  مزا  یاز  مقررات مال  یو بخش      ی( قانون الحا  قانون تنظ40در ماده )  یرفاه   تیتس  م

  نی( به ا83ش ماره )  یباش د. در را  ینم   یمس تق  اتی( قانون مال83موکور در ماده )  یایحقو  و مزا  نیبه ش اغل بوده و جزو عناو

  باش  د و  یمدنظر م  یردولتیکارکنان بخش دولت و غ  یمدنظر نبوده ب نه تمام  یص  ورت اص   ح ش  ده اس  ت که فقک بخش دولت

 باشد.  یصراحتا موضو  مشخص م

مش خص ش ده اس ت و    یزش  یانگ  یرفاه  یای( مزا36( ماده )3ص راحتا در تبص ره )  گفتگو:  یش ورا  رخانهیمس وو  دب   یدرخش ان  نینس ر

 شده است.  انیموضو  ب  نیصراحتا ا  زیشود و در قانون کار ن  یموارد جزو مزد ثابت و مبنا محسوب نم  نیشده ا  انیب

  اتی( قانون مال83که در ماده ) نس تیش ده اس ت ا هیقض    نیکه منمر به ا  یموض وع  گفتگو:  یش ورا  رخانهیمش اور دب  ا یبمن  یمص طف

را خارج    ایمزا  نی( قانون الحا  ا40باش د. در ماده )  یم  اتیباش د ش امل مال یکه مربوط به ش غل م  یا یاع م ش ده مزا   یمس تق  یها

را به ص  ورت کامل    ایمزا  نیتواند ا  یدارد  م یهه ش  غ   ننهیفارغ از ا  ریکه هر حقو  بگ  کرده  انیکرده اس  ت و ب یاز ش  غل ت ق

  یعنیباش د     یکه ذکر ش ده اس ت فارغ از نو  ش غل م  یهفت مورد  نیا  یتواند متفاوت باش د ول  یدر ش غل ها م  ایکند و مزا  افتیدر

  ی( قانون الحا  فارغ از ش غل م40موارد طبق ماده )  نی. ))ابا اس تناد به قانون الحا  ص ادر ش ده اس ت  زین  یعدالت ادار  وانید  یرا

(  یحقو  اص    ایمزد   ای  یحقو  عبارتس ت از حقو  )مقرر  اتیش ده که درآمد مش مو  مال  انیب  اتی( قانون مال83باش د و در ماده )

اس تع م کرده اند و    یجنوب  س انفار  و خرا  یخص و  اس تانما  نیمس تمر.(( در ا  ریغ  ایمربوط به ش غل اع  از مس تمر و    یایو مزا

موارد    نیاع م کرده اس ت. متن نامه: ا  اتیموارد را معا  از مال  نیکرده و ا  دییبه ص راحت اع م تا  یاتیدر پاس خ  س ازمان امور مال

  الوکرقانون فو     (40ماده )  قیدر حد متعار  و با ارا ه اس  ناد و مدارک به عنوان مص  اد  نس  انیفارغ از نو  ش  غل و به ص  ورت  

مش خص ش ده اس ت    قایباش د. در قانون الحا  دق  یخارج م   یمس تق  یها  اتی( قانون مال83( و )82موض وعا از ش مو  احنام مواد )

 . یرا دار  تیقانون درخواست ماف  نیباشند و ما با استناد به ا  یفارغ از شغل م  ایمزا  نیکه ا

  یش  ده اس  ت: وجوه پرداخت   انیدر متن دادنامه ب  اس  تان:  یاداره روابک کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماع  سیر    یحاتم  قادر

  اتی  ( ق انون م ال83م وکور در م اده )  یای  حقو  و مزا  نیذه اب و بن ک اال  داخ ل در عن او ابی  غ وا  ا  اران هی  مم دکودک    نیتح ت عن او

اب غ ش ده اس ت    زیما ن  یارس ا  ش ده و برا  یاتیبه س ازمان امور مال  ریمعاون وز  وزارت در س طح حیرباش د. نظر ص   ینم  یمس تق  یها

  د یتول  شیپاداش افزا   یرنقدیغ  یایو ذهاب  مزا  ابیمس نن  خواربار  بن  ا   یباش د: عا  ه مند  یموارد م  نیو نظر ما در خص و  ا

 باشد(    ینم  یکه به صورت حصر  نستیآن ا  ریآن. )منظور از نظا  ریممدکودک و نظا  نهیسود ساالنه  کمک هز

باش د و مش خص ش ده اس ت و    یم  یمزد حص ر  یعام اس ت ول  یحق الس ع  :دادگس تری اس تان  سیر   یمعاون قض ا    یامن الم  زیعز

.   یباش    یبه قانون ش ده اس ت و من ح به عمل م لیعدالت تبد  یعال  وانید  هیوحدت رو  یباش د و با را  یش امل دس تمزد م  اتیمال

  هیوحدت رو  یبا صدور را  یوجود داشت ول  یا  قهیو عمل س   رداشتامنان ب هیوحدت رو  یقب  اخت   نظر بود و قبل از صدور را

  ی یفص  ت  هیدرخواس ت نظر  نص ورتیوجود داش ته باش د که در ا  هیوحدت رو  یدر را  یابمام  ننهیش ود  مگر ا  یموض و  مش خص م  نیا

  یرا   نش ود.  عیطبق آن عمل ش ود و حق کارگر و کارمند ض ا  دیوجود ندارد و مش خص اس ت  با  یابمام  نهیدر ص ورت  یش ود ول  یم

 باشد.  یگره گشا بوده و در حن  قانون و الزم االجرا م  هیوحدت رو

ش رکت ص ورت    نیو هند یممامع امور ص نف  یاز س و  یخص و  مناتبات متعدد  نیدر ا  :اس تان  یاتیامور مال  ندهیعباس سور  نما  یع 

هس تند  احص ا ش ده اند و در    اتیکه معا  از مال  یا یمزا   یمس تق  یها  اتی( قانون مال91در ماده )  ننهیگرفته اس ت؛ با توجه به ا

که بابت ممدکودک    یس ازمان ص ادر ش د: وجوه  ی( از س و9880/200به ش ماره ) ی یص ادر ش ده  بخش نامه تنم  ینما   یخص و  را

و    ابیغوا  ا  ارانهیکه بابت ممدکودک     یاع م کرد که وجوه ی یمورد ذکر ش ده بود و س ازمان در بخش نامه تنم  4که فقک   رهیو غ

موس  س  ه    یبراس  ا  مقررات اس  تخدام ایو    15/08/84( قانون الحا  مص  وب  40ماده )  قیبه عنوان مص  اد  رهیذهاب  بن کاال و غ
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( قانون  83( و )82ش  ود  با ارا ه اس  ناد از ش  مو  حن  مواد ) یکارکنان پرداخت م هیمتعار  به ک   ایمربوطه در حدود قانون و  

( مورخه  44/98/200بخش نامه ش ماره )  قیس ازمان از طر  مهیباش د. در مورد س م  دو هفت  س م  ب یخارج م  یمس تق  یها  اتیمال

درمان   مهیتوانند ص رفا با کس ر س م  حق ب  یم  یاجتماع  نیش دگان س ازمان تام  مهیب  انیص ادر ش د: کارفرما  هیاص  ح  14/05/98

  نیب ا ا  ی. ن ام ه ان دیمتع ق ه را مح اس   ب ه نم ا اتی  م ال   یاجتم اع نی( ق انون ت ام22( و )28مواد ) م هیاز حق ب  رانیحقو  بگ  یپرداخت

  14/08/99( مورخه  58/99/200بخش  نامه ص  ادره به ش  ماره )  ی: در اجرا یارس  ا  کرد  یمال  تیریو مد یدفتر فن  یمض  مون برا

در    ننهیبه ا  تیو با عنا  یعدالت ادار  وانید  یعموم اتی( ه601( و )73کش ور در خص و  دادنامه ش ماره )  یاتیس ازمان امور مال

مربوط به ش اغل     یایدر رابطه با مزا  یرداختجوه پاز جم ه و یرفاه   تیو خدمات و تس م  دهیگرد حیش ده تص ح  ادیمتن بخش نامه  

( قانون الح ا  مموز پرداخت دارد از ش   مو  احنام  40و ذهاب  بن کاال و ... که برابر ماده )  ابی  غوا  ا  ارانهی  من جم  ه مم دکودک   

  یها   تیمعاف  لحق ش اغل که ش ام  قیدق  نیدر مورد عناو  یباش د. س واالت یخارج م  یمس تق  یها  اتی( قانون مال83( و )82مواد )

محترم و همناران در    انیاس ت. نظر به وجود ابمام در نحوه عمل مود  دهیباش د مطرح گرد  یش ده م  دیق  نیاز عناو  ریش ده به غ  ادی

( ماده  3موض و  تبص ره )  یزش  یانگ  یرفاه  یایمزا  زیموص و   خواهش مند اس ت در خص و  موارد موکور و ن  یها نهیمواجه با هز

ش ده اس ت    انیبه عنوان مرجع به آن ارجا  داده اس ت ب یکه دفتر فن  ی. در نامه ادیفرما   ی( قانون کار  راهنما 47ماده )( و  36)

)اداره کار(   ربکیخص و  با مراجع ذ  نیباش د و در ا  یم  ی یتنم  یها  یش ده: الزم به ذکر اس ت موض و  در دس ت بررس    انیب  نطوریا

 مناتبه ما بوده است.  نیآخر  نیخواهد شد. ا  یرسان   اط   مهیکه در صورت حصو  نت  رفتهیانمام پو  یمناتبات

با توجه به متن  اوال: فقک به موارد نام برده ش  ده    اس  تان:  یاداره روابک کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماع  سیر    یحاتم  قادر

عرفا    یدر خص و  عر   اگر در کارگاه  ننهیباش د. س وم: ا  یمربوطه  قانون کار م  یحص ر نش ده. دوم: منظور از مقررات اس تخدام

  ینم  اتیبوده و مش مو  مال  یزش  یو انگ  یرفاه  یایپرداخت ش ود  از نظر ما جزو مزا  یخارج از بحث مزد و داخل حق الس ع یمب غ

 باشد.

اص فمان و خراس ان    یاس تان ها  یاز طر  اس تان ما در اس فند ماه  برا  کارگران اس تان:  ندگانیمممع نما  سینا   ر    یامام  دالهی

متاس فانه ما    یکرده اند ول  افتیدو ش مرس تان در برج دو مناتبه کرده و در برج س ه جواب را در  نیاع م ش ده اس ت و ا  یرض و

موض و  را    نی...( در بخش نامه  ابخاطر وجود )  وانید  یبا وجود را  زین  یاجتماع  نیتام  مان. س از یکن  افتیدر  یپاس خ   ینتوانس ت

و فوت که    یو بازنش س تگ  یغرامت دس تمزد  از کارافتادگ   یباردار   یماری: حوادث بیاجتماع  نی( تام29کند. در ماده )  یقبو  نم

  ینم  نیتمن  اتیهمان بند  مال  یآن نبوده و برا  یذات  تیص ح  در 83اعما  شده از سا     اتیکرده است دو هفت  مال  دییتا  وانید

 کند.  یخود عمل م  ریبا تفس  اتیاداره مال  یشود ول

  یتمام س ازمانما   ننهیا  یعدالت  برا  وانید  یش د که با اس تناد به را  نیبرا مهینت  گفتگو:  یش ورا  رخانهیمس وو  دب   یدرخش ان  نینس ر

  ایکش ور درخواس ت دس تور اب غ به ص ورت بخش نامه    یاتیخص و  را داش ته باش ند از س ازمان امور مال  نیاجازه عمل در ا  یاس تان

براس ا  آن عمل کند    زین  یاتیخص و  ص ادر ش ود و س ازمان امور مال  نیدر ا  ی . اگر بخش نامه ایدس تور جامع و ش فا  داش ته باش  

 .دیکن  انیب  یحاتیشود توض  یم  اتیکه شامل مال  مهیتوان درخواست مابه التفاوت کرد؟ در خصو  بحث دو هفت  ب  یم  ایآ

 ل یسا  تعد  ماندهیباق  یماه ها  یتوان برا  یکرد؛ م  یتوان درخواست استرداد مال  یب ه م  :استان  یاتیامور مال  ندهینماعباسسور     یع 

قابل پرداخت است. در    ریسا  بعد با درخواست حقو  بگ  رماهیاگر کل سا  پرداخت شده و تمام شده است بعد از اتمام ت  ایکرد و  

بعد از انقض اش    ننهیقانون مس ترد خواهد ش د مش روط برا  نیو حقو  طبق مقررات ا  اتیمال  یداخت( آمده اس ت که اض افه پر87ماده )

  اتی. مالردیمربوطه مورد مناتبه قرار گ  یاتیاز اداره امور مال  ریحقو  بگ یس   ا  بعد  تا آخر آن س   ا  با درخواس   ت کتب  رماهیت

 درخواست شود.  ارگرک  یاز سو  دیباشد نه کارفرما  پس با  یکارگر م  یاز سو  یپرداخت
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  یات یص ادر ش ده اس ت و بنظرم س ازمان امور مال 98در س ا     وانید  یرا  کارگران اس تان:  ندگانیمممع نما  سینا   ر    یامام  دالهی

  2700  یتمام  یکه در دست دارم برا  یکند. طبق آمار  یبه عمد وقت ت ح م    یشو  یم  کیسا  نزد  انیبه پا  ننهیا  لیاستان به دل

اتمام فرص ت درخواس ت    یس ه س ا  پرداخت ش ده اس ت و به نظرم برا  اتیدر اس تان  مال  س تقرم  یو خدمات یو ص نعت  یدیواحد تول

   یداش ته باش     یتوان یتفاوت امس ا  را مماه س ا  بعد فقک امنان اس ترداد مابه ال  ریش ود  هون بعد از ت یاس ترداد  زمان هدر داده م

مب م     یو بتوان   یریبگ مهیکن  تا زودتر نت  یم  یس ع  لیدل  نیداش ت و بنده به ا   یرا نخواه  99و    98  یو امنان ورورد به س ا  ها

ما  س ازمان    یارس ال  یو به نفع کارگران اس ت. در خص و  مناتبات و نامه ها  س تین یهون مب م کم  یکن  افتیدر  زیس ا  قبل را ن

  نیس ازمان تام  یبرا  یکارفرما بده  چهش ده: هنان  انیب  یاجتماع  نی( تام36موض و  از مرکز باش د نه ما. در ماده )  ریگیپ  دیبا  یاتیمال

  %4   یاس تع ج   یناریش ود از جم ه ب مهیگوار از خدمات ب مهیباعث محروم ش دن ب  تواندینم  یبده  نیداش ته باش د  ا  یاجتماع

طبق     یریگیپ یبعد از ک   زین  %7ش ود. در خص و     یاجرا نم  یاجتماع  نیتام  ی( از س و36متاس فانه ماده )  یآور  ول  انیس خت و ز

درمان   نهیدو هفت  از هز  اتیاش ته و از  نظر مالدرص د ند نییدر تع  یذات  تیص  ح  یاتیاع م ش ده که س ازمان امور مال  وانید  یرا

 . یکن  یرا پرداخت م  %7(    29( و )28ماده )  یها  ت یآ  یبرا  نهیشود؛ درحال  یام کسر م یاز نه س یعنی

  یاتیاعما  شود. قانون امور مال  اتیکسر شود سسس مال  %7  دیابتدا با  یعنی  :دادگس تری اس تان  سیر   یمعاون قض ا    یامن الم  زیعز

در حن  پس انداز    یپرداخت هیبق  یخواه  کرد ول  افتیدر  اتیش  ود مال  یکه بابت درمان پرداخت م  یاز بابت دو درص  د  دیگو  یم

 باشد.  یم

اجرا    دیباشد پس با  یصادر شده و الزم االجرا م  یرا  98در سا     وانیاز طر  د  گفتگو:  یشورا  رخانهیمسوو  دب   یدرخشان  نینسر

  یممنن م  ریکارمندان و کارگران تک به تک مناتبه کرده و درخواس ت مابه التفاوت را داش ته باش ند عم  غ  یتمام  ننهیا  یش ود ول

  یم  اتیامل کس ر مالکند ش    یپرداخت م مهیکه کارگر به عنوان س م  ب  یدرص د  7و اداره کار    یجتماعا  نیتام  دگاهیاز د  ایباش د. آ

 به طور شفا  در قانون مشخص شود.  دیشود با  یم  اتیکه شامل کسر مال  یموارد  ر؟یخ  ایشود  

  خیخص و  س ازمان در تار  نیبحث دو هفت  حو  ش ده اس ت  و در ا  وان ید  یبا را  :اس تان  یاتیامور مال  نمایندهعباس سور     یع 

حقو     یدرمان مهیس م  ب  ی( را ص ادر کرده اس ت؛ ک  دو هفت  کنار گواش ته ش ده و برا44/98/200بخش نامه ش ماره )  14/05/98

درمان پرداخت    مهیحق ب  قیدق  زانی: در صورت وجود ابمام در خصو  م یدادصورت پاسخ    نیاستع م کرده بودند که به ا  رانیبگ

باش د. از نظر س ازمان دو قس مت از هفت قس مت پرداخت ش ده از حق    یقابل اس تع م م  یاجتماع  نیش ده  از س ازمان تام  مهیش ده ب

درصد را نداشته و سازمان    نییحق تع  یاتیرد شد و اع م شد که اداره امور مال  وانیباشد که از طر  د یدرمان م  مهیسم  ب  مه یب

اس  تع م کرده و با    یاجتماع  نیدرمان را از تام  مهیدرمان مدنظر ش  د. حق ب مهیحق ب  آن را کاهش داده و   ی یبا بخش  نامه تنم

  یات میکه ش امل مال  ی( موارد قابل کس ر ذکر ش ده اس ت و با موارد137ش ود. در ماده )  یم  اتیمش مو  مال هیکس ر آن مقدار  بق

 .   یکن  یسر نمک  اتیمال  یاجتماع  نیو ما از تام  ستین  اتیمشمو  مال  مهیشود فر  دارد و ب

  مهیکارگر بوده و ب مهیحق ب %7کس ر ش ود هون    دینبا  %7  نیاز نظر ما ا  :یاجتماع  نیمعاون منابع اداره کل تام   یقدس    محمدرض ا

 شود.  یم  افتیدر

ش ده که    انی( ب29ش ود  در ماده )  ی( درص د مش خص م28در ماده )  کارگران اس تان:  ندگانیمممع نما  سینا   ر    یامام  دالهی

از طر    یعنیباش  د    یم  نمایا  یبرا %7و مرگ که    یو بازنش  س  تگ  یو غرامت دس  تمزد و از کارافتادگ  یو باردار  یماریحوادث و ب

 باشد.  ینم  اتیشده و مشمو  مال  نهیکارگر هز  یکارفرما برا

که   یمورد 7   یاجتماع  نی( قانون تام3در ماده )  :یاجتم اع  نیاداره کل تام مهیاداره وص   و  حق ب  سیالم ام دوس   ت  ر   محمود

و مرگ و    یبازنشستگ   ی  غرامت دستمزد  از کارافتادگ  یباردار   یماریش ده اس ت: حوادث و ب  انیش ود ب  یم  یاجتماع  نیش امل تام
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  یش  ده م مهیس  م  ب  %27از    %7باش  د که    یم  مهیحق ب  %27و    یناریب  مهیب %3که    اش  دب  یم %30  مهی. نرخ حق بیناریب مهیب

از ماخو حق    %9شده که    انی( ب29شود. در ماده )  یم  %23سم  کارفرما     یناریسم  ب  %3سم  کارفرما   با احتساب    %20باشد و  

توس   ک    یپرداخت  یها مهیکه همان حق ب  ش   دبا  یس   ازمان م  یبوده و موارد منابع درآمد %27( )که  28موکور در ماده ) مهیب

قانون که همان حوادث و    نی( ا3)الح( و )ب( ماده )  یاز موارد موکور در بند ها  یناش  یها نهیهز  نیتام  یباشد( برا  یکارفرماها م

بند شده و    ود  نیشامل ا  %30از    %9شود     یم  حیصورت تعر  نیدرمان به ا  نهیباشد که در واقع بحث هز  یم  یها و باردار  یماریب

 باشد.  یموارد م  هیشامل بق  یمابق  21%

اس ت و    یو فوت بعد از بازنش س تگ  یمربوط به بازنش س تگ  %30از    %12  کارگران اس تان:  ندگانیمممع نما  سینا   ر    یامام  دالهی

ام به عمده    یاز نه س   %6درمان     نهیهز %9   یاز کار افتادگ  %4بوده     یو فوت قبل و بعد از بازنش س تگ  یمربوط به بازنش س تگ  2%

داده و دو   حیتوض    وانیبرداش ت ش ده اس ت که د  نمایدو هفت  از ا  اتیباش د و مال  یکارگر م  رعمدهب  %2دولت و   %1کارفرما بوده و  

 هفت  را رد کرده است.

و    یدرمان  یها  نهیهز  یقانون برا حیدر متن ص ر  یش ده اس ت ول  انیحو  دو هفت  ب  :اس تان  یاتیامور مال  نمایندهعباس سور     یع 

  اتیاز درآمد وض ع مال  یدرمان  یها  مهیو ب  یعمر و زندگ  یها  مهیبابت انوا  ب مهیبه موس س ات ب  یقیش خص حق  یپرداخت مهیحق ب

  نیکل از س  ازمان تام  ریرا با امض  اش مد  %7باش  د. موض  و     یم  یاجتماع  نیتام مهیها متفاوت از ب مهیب  نیش  ده اس  ت و ا  انیب

 . یکن  یاستع م م  یاعاجتم

  هیطبق وحدت رو   یاجتماع  نیتام مهیپرداخت ب  یبرا  س تیا نهیهز  %7:  دادگس تری اس تان  سیر   یمعاون قض ا    یامن الم  زیعز

قانون اس ت در    یس ازمان م زم به اجرا  سیش ود و ر  ینم  اتیش امل مال %7  نیاع م کرده اس ت که ا  حایقانون اس ت و ص ر  نیکه ع

 خ   قانون عمل کرده است.  نصورتیرایغ

 گیری گردد.  در پایان نشست مقرر شد  موضو  در ج سه شورای گفتگوی استان طرح و تصمی 

 پیشنهادات 

قانون الحا     (40)و ماده    یمس  تق  یاتمایقانون مال  (83)و    (82)مواد   حیص  ح  یاجرا  یکش  ور در راس  تا  یاتی. س  ازمان امور مال1

در قانون    یزش  یو انگ یرفاه  یایمزا  حیص راحت تعر نیو همچن  1384موادی به قانون تنظی  بخش ی از مقررات مالی دولت مص وب  

قانون کار را    نیمش مول  یزش  یو انگ یرفاه  یایمزا  قیباش ند  مص اد یکه الزم االجرا م  یعدالت ادار  وانید  یص ادره از س و  یکار و آرا

موکور به    یتمایجمت اعما  معاف  یبخش نامه ا یباش ند به ص ورت ش فا  مش خص نموده و ط  یبرخوردار م  یاتیمال  تیکه از معاف

 .  دیاستان ها  اب غ نما  یاتیرات کل امور مالااد

ص ادره از    یو آرا   یمس تق  یها  تای( قانون مال139( و بند )ج( ماده )137ماده )  یاجرا  یکش ور در راس تا  یاتی. س ازمان امور مال2

به ص ورت ش فا  اب غ    اتیرا از پرداخت مال  رانیحقو  بگ  مهیس م  حق ب  تیمعاف  یبخش نامه ا یط   یعدالت ادار  وانید  یس و

 .دینما

فو     یالزم را در خصو  اب غ بخشنامه ها  یمایریگیپ  ران یحقو  بگ هیاحقا  حق ک   یاستان در راستا  یاتی. اداره کل امور مال3

 کشور بعمل آورد.  یاتیالوکر از سازمان امور مال
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 .م.م درخواس  ت می گردد  اداره کل امور مالیاتی اس  تان  اض  افه پرداختی هایی حقو  بگیران از بابت    5(87. به موج  ماده )4

 اید.  (  . م.م را در اسر  وقت به مودیان مسترد نم137( و )82مواد )

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 ؛ 1394قانون مالیات های مستقی  مصوب سا   .  1

 با آخرین اص حات؛ . قانون کار  2

 با آخرین اص حات؛ . قانون تامین اجتماعی  3

 ؛ 84دولت مصوب سا     یاز مقررات مال  یبخش   یبه قانون تنظ  یقانون الحا  مواد.  4

 (؛ 44/98/200   19418   58/99/200   80/98/200 23553). بخشنامه های سازمان امور مالیاتی به شماره های  5

 (؛ 1957 1956 415 279 591 73 601  )  دیوان عدالت اداری به شماره های  دادنامه های.  6

   ؛اجتماعیمعاون محترم امور کار وزارت تعاون  کار و رفاه    1400/ 23/04مورخ    71290. نامه شماره  7

   ؛ اداره امور مالیاتی خطاب به سازمان امور مالیاتی کشور  06/06/1400/د مورخ29385/300/105  . نامه شماره8

 ؛ سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به اداره کل امور مالیاتی استان13/06/1400/د مورخ  33038/232. نامه شماره  9

 

 

 
 حقو یماه سا  بعد تا آخر آن سا  با درخواست کتب ریت یکه بعد از انقضا نیقانون مسترد خواهد شد مشروط بر ا نیمقررات ابر درآمد حقو  طبق   اتیبابت مال  یاضافه پرداخت   .م.م: 87ماده  -5

الزم را معمو  و در ص ورت احراز اض افه    یهایدگیرس    درخواس ت یتس    خیظر  س ه ماه از تار  اس تموکور موظح  یاتی.ادارة امور مالردیمحل س نونت مورد مطالبه قرارگ یاتیاز ادارة امور مال ریبگ

داش ته  یاتیمال یقطع  یکننده بدهدرخواس تکه    یاقدام کند. در ص ورت  یجار  یهایاز محل وص ول ینس بت به اس ترداد اض افه پرداخت  یاتیدر آن ادارة امور مال گرید یقطع  یو نداش تن بده یپرداخت

 مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد. یحساب بدهبه  یباشد اضافه پرداخت


