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 ( 1پیش از دستور )

  قی مصواد   بررتویموضوو   در خصوو     یجمهور  اتوتیر  یاظهار نظر معاونت حقوق"  ؛نتوسوت شوورا  نیمصووبه ففتاد و فتوتمارائه گزارش در خصوو  دتوتاورد  

مصووبه ففتاد و    "؛یفا  اتی( قانون مال83از موضوو  ماده    رانیتوه  حقو  بگ مهیو حق ب  ایمزا  نیا  تیقانون کار و معاف  نیمتومول  یزشو یو انگ یرفاف  یایمزا

 "نتست شورا  نیفتتم

 دبیرخانه شورای گفتگوی اتتان  مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع 

بر  و  می باشوود  به تبع شوو م   یثابت پرداخت  یای( قانون کار، مزد ثابت، عبارت اتووت از مومو  مزد شوو م و مزا36اتووام ماده    بر

  شی پاداش افزا  ،یمند  لهیمسکن، خواربار و کمک عا  نهیکمک فز میاز قب  یا  زهیو انگ  یرفاف  یایمزا  نیز  ماده،  نی( ا3تبصره    اتام

  م م که اشوعار    83لیکن توازمان امور مالیاتی با اتوتناد به ماده    شوود   یو توود تواهنه جزو مزد ثابت و مزد مبنا موسووم نم  دیتول

مربوط به شوو م اع  از    یای( و مزایحقو  اصوول  ایمزد،   ای  یحقو  عبارت اتووت از حقو   مقرر  اتیدرآمد متووموم مالمی دارد:  

، از مزایای رفافی و انگیزشوی متومولین  قانون  نیمقرر در ا  یفا  تیکسوور و پ  از کسور معافمسوتمر قبم از وضوع    ریغ  ایمسوتمر و  

 قانون کار مالیات طلب می کند   

در این راتتا آرایی از دیوان عدالت مبنی بر عدم اخذ مالیات از مزایای رفافی و انگیزشی متمولین قانون کار ارائه شده اتت  لیکن  

موارد تمثیلی اشواره شوده در رای دیوان عدالت اداری تاکید می نماید و بقیه موارد را معاا از مالیات نمی   توازمان امور مالیاتی به

از این رو موضوو  در ففتادو فتوتمین نتوسوت شوورای اتوتان طرع موضوو  گردید و مقرر شود مدیرکم موترم امور مالیاتی  شوناتود   

 ر بعمم آورده و در نتست شورا ارائه نماید اتتان اتتعالم هزم را از تازمان امور مالیاتی کتو

اداره کم امور مالیاتی نیز اتوتعالمی از توازمان کتووری بعمم آورد لیکن پاتوخ توازمان فمان موارد طرع شوده در گذشوته بود   

موضوو  موددا در جلسوه ففتاده و نهمین نتوسوت با ارائه گزارش مدیرکم موترم اداره امور مالیاتی اتوتان مدرع شود و در نهایت  

مان امور مالیاتی منتفع موضوو  می باشود، لذا اتوتعالم از این توازمان نادرتوت می باشود و این  مقرر گردید، با عنایت به اینکه تواز

صورت پذیرد  بر این اتام طی پیتنهاد رئی  موترم دادگستری اتتان، مقرر گردید: وی  ابهام بایستی از توی دیوان عدالت  رفع  

 عدی شورا مدرع نماید موضو  را از دیوان عدالت اداری اتتعالم و نتیوه را در جلسه ب

از طرفی با عنایت به اینکه این موضووو  به دبیرخانه شووورای ملی نیز ارتووام شووده بود، با فمافنگی کمیته حمایت از کسووب وکار  

با حضوور متواور حقوقی اتا  تبریز    27/09/1400موضوو  به دفتر حقوقی ریاتوت جمهوری ارتوام گردید و جلسوه ای در تاریخ  

معاونت حقوقی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوو  درخواتوت اتوتان کامال مثبت بود و در نهایت  تتوکیم گردید  نظر  

 ؛ موضو  پ  از بررتی نهایی از معاونت حقوقی ریاتت جمهوری به تازمان امور مالیاتی کتور ابالغ گردد دمقرر ش

خدام به تووازمان امور    05/10/1400مورخ    119926در نهایت معاونت حقوقی ریاتووت جمهوری نظر خود را طی نامه شووماره  

 مالیاتی کتور و کمیته حمایت از کسب و کار به شرع ذیم ارتام نمود:

( فمان قانون، به منظور ایواد  47( قانون کار که طبق ماده  36( ماده  3پاداش افزایش تولید و تووود توواهنه ، موضووو  تبصووره  "

رو تقلیم ضووایعات و افزایش عالقمنده و باه بردن توودا درامد کارگران، مدابق آیین نامه  انگیزه برای تولید بیتووتر و کیفیت بهت

 ".مصوم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت می گردد، از شموم مالیات بر درآمد حقو  خارج اتت

 مصوبه 
صادر نموده اتت، لذا    یقانون کار را  نیمتمول  یزشیو انگ یرفاف  یایمزا  قیدر خصو  مصاد  یعدالت ادار  وانید  نکهیبه ا  تیبا عنا

کامم    سووتیاتووتان، ل  یموترم دادگسووتر   ی: رئدیرو مقرر گرد  نیباشوود  از ا  یم  یعدالت ادار  وانیبر عهده د  زیرفع ابهام آن ن
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آن را در    وهینتاتوتعالم و    یعدالت ادار  وانی(   م م کارکنان را از د83معاا از موضوو  ماده    یزشو یو انگ  یرفاف  یایمزا  قیمصواد

  ندیشورا ارائه نما  یجلسه آت

 اقدامات 

    دیمرکز ارتام گرد  رخانهیو دب  نیمدعو  ،یاصل  یبه اعضا27/08/1400مورخ    856/1400نامه شماره   یصورتولسه و مصوبات ط   1

  دیارتام گرد  تیریو تازمان مد  یبه اتتاندار  13/09/1400مورخ    908/1400به شماره    یریگینامه پ   2

با شووماره    یقانون کار، نامه ا  نیمتوومول  یزشوو یو انگ یرفاف  قیاتووتان جهت اتووتعالم مصوواد  یاتیموترم اداره امور مال  رکمیمد   3

 کتور ارتام نمود   یاتیتازمان امور مال  سکیر  تیریو مد  یو مهندت  یکم دفتر فن  ریبه مد  23/08/1400مورخ    47017/300/1

اقدامات صوورت گرفته   یاتیامور مال  رکمیو مد  دیشوورا طرع گرد  یاصول  20/09/1400نتوسوت مورخ    نیموضوو  در اول  یریگیپ   4

  یلت ادار عدا  وانیاتوتان موضوو  را از د  یموترم دادگسوتر   یرئ  دیمقرر گرد  تیاداره اتوتان را ارائه نمود و در نها  یشوده از توو

  دیارائه نما  راشو  یآن را در جلسه آت  وهیو نت  یریگیپ

مرکز    رخانهیو دب  یاصول  یبه اعضوا28/09/1400مورخ    965/1400نامه شوماره   یطفتوتادمین نتوسوت  صوورتولسوه و مصووبات     5

  دیارتام گرد

موترم     یبوه رئ  یریگیجهوت پ  یاداره تعواون، کوار و راه اجتمواع  یاز توووو  21/09/1400مورخ   36305بوه شووومواره    ینواموه ا   6

 ارتام شد   یدادگستر

در دفتر حقوقی ریاتوت جمهوری با حضوور    دبیرخانه کمیته حمایت از کسوب وکاربا فمافنگی    27/09/1400  جلسوه ای در تاریخ 7

ت جمهوری پ  از بررتوی کامم نظر خود را در این  متواور حقوقی اتا  تبریز برگزار و در نهایت مقرر گردید: معاونت حقوقی ریاتو 

 خصو  ابالغ نماید 

خدام به توازمان امور مالیاتی کتوور و    05/10/1400مورخ    119926  ارتوام نظر معاونت حقوقی ریاتوت جمهوری به شوماره  8

 کمیته حمایت از کسب و کار

 تتان ارتام شد ا  یبه دادگستر  10/1400مورخ   /  1024/1400به شماره    یریگینامه پ   8

 در حام پیگیری  وضعیت مصوبه 

 


