
 

 

 های محاسبۀ مالیات بر حقوق روش 

 
برای محاسبۀ مالیات بر حقوق، ابتدا الزم است با یکسری از اصطالحات مربوط به حقوق و دستمزد و  

صورت سالیانه از طرف سازمان امور مالیاتی  که به هایی  مالیات آشنا شویم و بعد با توجه به دستورالعمل 
 کنیم.شوند اقدام به محاسبه کشور اعالم می 

عبارت است از مجموِع کلیۀ حقوق و مزایای دریافتِی فرد؛ چه حقوق و مزایایی که    جمع حقوق و مزایا
 شوند. شوند و چه آن دسته از حقوق و مزایایی که مشمول مالیات نمیمشمول مالیات می 

فرد باید بابت دریافت این حقوق و   که   آن دسته از حقوق و مزایایی هستند   درآمد مشمول مالیات،
مزایا مالیات پرداخت نماید؛ برای هر سال، درآمد مشمول مالیات عبارت است از مجموع این نوع درآمد  

 از ابتدای سال تا ماه جاری. 

 تدای سال و با در نظر گرفتن ماه جاری است. های حضور فرد، از ابمجموع ماه  های کارکرد، ماه

شود و اگر  هر ساله از سوی سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می  ست که  مبلغی   معافیت مالیاتی،
شوند.  مؤدیان مالیاتی در طول سال کمتر از آن مبلغ درآمد داشته باشند، از پرداخت مالیات معاف می 

 شود.ر نظر گرفته می این مبلغ به عنوان معافیت مالیاتی د

ست که پس از کسر معافیت مالیاتی از درآمد مشمول  مانده مبلغی   خالص درآمد مشمول مالیات،
 مالیات فرد به دست می آید.
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شود و  جدولی است که به صورت سالیانه از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادر می  جدول مالیاتی
 گردد. مالیاتی مشخص می  هایدر آن معافیت مالیاتی و همچنین نرخ 

 گیرد:بندی، محاسبۀ مالیات بر حقوق به دو روش صورت می ترین دستهبر اساس رایج

 محاسبه مالیات ماهیانه )عادی( -1

 محاسبه مالیات سالیانه )تجمعی( -2

 روش محاسبه مالیات ماهیانه)عادی(:

گردد و سپس بر اساس جدول مالیاتی  در این روش در ابتدا درآمد مشمول مالیات فرد مشخص می 
 ابالغ شده از سوی سازمان امور مالیاتی، مالیات ماهیانه محاسبه می شود. 

با   کنید درآمد مشمول مالیات فردی برابر  این حالت    130،000،000برای مثال فرض  ریال می باشد؛ در 
 فرد به شکل زیر و بر اساس جدول مالیاتی محاسبه خواهد شد. مالیات ماهیانۀ 

 
 روش محاسبه مالیات سالیانه)تجمعی(:

های قبل و ماه جاری است که به آن  محاسبۀ مالیات سالیانه، بر مبنای جمع درآمد مشمول مالیات ماه 
اختی، میزان  بر میزان مالیات پرد ذکر است که عالوه شود؛ الزم به درآمد مشمول سال گفته می

 های قبل نیز در این روِش محاسبه دخیل است. های ماه معافیت

ریال و در اردیبهشت  60،000،000برای مثال فرض کنید درآمد مشمول مالیات فردی در فروردین 
 ریال می باشد. 100،000،000
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 گیرد:محاسبۀ مالیات فروردین به شکل زیر صورت می 

ریالی ، مالیات فرد در پلۀ اول جدول مالیاتی   40،000،000دین و معافیت با توجه به درآمد فرد در فرور 
 ریال.  2،000،000قرار داشته و برابر است با 

  160،000،000= 100،000،000+60،000،000مالیات اردیبهشت: کل درآمد مشمول مالیات برابر است با 
 ریال

ریال )در این بخش    960،000،000=2/ 12*160،000،000کل درآمد مشمول سالیانه این فرد برابر است با 
 درآمد مشمول به صورت سالیانه حساب می شود تا در جدول معافیتی ساالنه قرار گیرد(

 که بر اساس جدول مالیاتی ساالنه اینگونه محاسبه می شود:

 
  ریال )مالیات پرداختی 8،000،000=12/ 2*  48،000،000ماه برابر است با    2مالیات پرداختی برای  

 ماه کاری را سپری کرده( 2ماه می شود زیرا فرد  2تبدیل به 

ماه که ازآن مالیات محاسبه شده   2مالیات پرداختی برای اردیبهشت برابر است با مالیات پرداختی برای 
 ریال  6،000،000=2،000،000-8،000،000فروردین کسر می شود و برابر است با 

 حاسبات سالیانه و ماهایانه مشابه هم هستند.الزم به ذکر است که در فرودین ماه م

های باال، صرفًا جهت آموزش مطلب  و نکتۀ نهایی که باید به آن توجه کرد این است که اعداد و مثال
ها صحت  وجود بیاید طبیعتًا این مثالهای مالیاتی به هستند و هر زمان که تغییراتی در قوانین و یا نرخ 

 محاسباتی نخواهند داشت. 
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