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 اطالعات وارتباطات یمرکز فناور

 یکیالکترونل ید فایتول یراهنما

 حقوق درآمد بر اتیمال
  



 

 محترم یکارفرما

 یگام خود، محترم کارکنان حقوق درآمد بر اتیمال موقع به پرداخت از تشکر با

 یاتیمال یدرآمدها از استفاده با ران،یا زمانیعز کشور اداره خصوص در ارزنده

 ،دیینما یم فراهم را ینفت یدرآمدها به یوابستگ قطع ی نهیزم و دیا برداشته

 :دییفرما توجه است خواهشمند

 58 ماده مقررات طبق را متعلق اتیمال حقوق، صیتخص ای پرداخت هر هنگام

 ظرف و کسر محاسبه، میمستق یها اتیمال قانون 72/11/08 مصوب هیاصالح

ات بردرآمد حقوق به آدرس یبرخط مالو با استفاده از سامانه  روز( ۰8) یس مدت

(http://Salary.TAX.gov.ir) دیینما ارسال یاتیبه سازمان امور مال. 
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 مقدمه

 کاهش و یاتیمال محترم انیمؤد تیرضا جلب و حقوق درآمد بر اتیمال اطالعات افتیدر در لیتسه منظور به

 بر اتیمال ینترنتیسامانه ا یساز ادهیپ و یطراح به اقدام یاتیمال امور سازمان زمان، در ییجو فهصر و ها نهیهز

 و حقوق زانیم و حقوق کنندگان افتیدر و کنندگان پرداخت اطالعات ستمیس نیا در .است نموده حقوق درآمد

 گاهیپا در و افتیدر یمؤد ازن یت آنالا به صوریو  یکیالکترون لیفا شکل به آن بر مترتب اتیمال و یپرداخت یایمزا

 نرم در اطالعات ورود با تواند یان محترم میمؤد منظور نیهم به .شود یم رهیذخ یاتیمال امور سازمان یاطالعات

 لیفاخود،  موجود یافزار نرم یها ستمیس از استفاده با ای و شود یم ارائه یاتیمال امور سازمان توسط که یافزار

ات بردرآمد حقوق یمال ینترنتیسامانه اق یو از طر دیتول را سازمان نظر مورد قالب با یکیالکترون

(http://Salary.TAX.gov.ir )سازمان نظر مورد یاطالعات لیفا قالب و ساختار دفترچه، نیا در .دنینما ارسال 

 .ستا شده داده حیتوض کامل طور به یاتیمال امور

 مراجع

 حقوق درآمد بر اتیمال سامانه یطراح و لیتحل و ها یازمندین سند -1

 111، 112، 1۰1، 17تا  07مواد  میمستق یها اتیمال قانون -7

 خصوص نیا در صادره یها بخشنامه -۰
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 یکیالکترون لیفا هیته یراهنما دستورالعمل شرح

 :حقوق فهرست لیفا نام
[W|D]HYYYYMM.TXT 

 :حقوق فهرست الصهخ لیفا نام
[W|D]KYYYYMM.TXT 

 :ران استیاطالعات حقوق بگ یبرا WPلیفا
[W|D]P.TXT 

[W|D] است عامل سیستم نوع کننده مشخص: 
 شود یم شروع Wبا  Windows تحت در اطالعات لیفا نام

 یارسال یها داده رهیذخ فرمت

 :دشو یم اجد هم ازکاما  ی سهینو با یاطالعات یلدهایف ریمقاد لیداخل فا در

 سهینو یکد اسک نینام الت نام

 , Comma Delimited 44 کاما

 . دباش« سیستم یرانا»ی اساس اسک بر باید ارسالی های داده ذخیره فرمت :DOSتحت  ☜

 .باشند UTF8به صورت  دیبا یارسال یها داده رهیذخ فرمت :Windowsتحت  ☜

H باشد یم حقوق فهرست لیفا دهنده نشان. 

K باشد یم حقوق فهرست خالصه لیفا هندهد نشان. 

YYYY باشد یم یرقم 4 به صورت که باشد یم حقوق ستیل پرداخت سال دهنده نشان. 

MM باشد یم یرقم 2 صورته ب یهمگ که باشد یم حقوق ستیل پرداخت ماه دهنده نشان: 

 ید 10 مهر 7 ریت 4 نیفرورد 1

 بهمن 11 آبان 8 مرداد 5 بهشتیارد 2

 اسفند 12 آذر 9 وریشهر 6 خرداد 3

 :مثال

 و اند شده جادیا ندوزیو تحت یها برنامه توسط که هستند ییها لیفا WH138701.TXTو  WK138701.TXT و WP138701.TXT یها لیفا

 .باشد یم 1387 سال ماه نیفرورد به مربوط

سطر،  هر در و .شوند یم جدا هم از (Comma Delimited) ","عالمت  با یاطالعات یلدهایف ریمقاد فوق یها لیفا داخل در

 .باشد  {LF}{CR}دیبا سطرها جداکننده و دارد وجود رکورد کی اطالعات

 طرف دو در کاما که Blankک ی به صورت یخال رشته با را مربوطه لدیف ستیبا یم یاریاخت یلدهایف لیتکم عدم صورت در

 .شود لیتکم دارد قرار آن

 :مثال
 .باشد یم یخال لدیف کی دهندة نشان ,, یمتن یلدهایف یبرا

 

 



 

 
   ۰ 

 :مهم نکات

 کرد استفاده اعداد کننده جدا عنوان به کاما از دینبا شده استفاده اعداد هیکل در ☚
 888,888,1: نحوه نگارش نادرست ✘    1000000: درست نحوه نگارش ✔  :مثال

 .دارد جود داردستم ویدر س یموارد پرداخت یجهت تمام یامکان وارد کردن مقدار منقف ☚

 

 ار مهمینکته بس

 یاتیل به سازمان امور مالیک فاید در یبا یمربوط به حقوق فارغ از نوع ارز پرداخت یه پرداخت هایکل

و هم پرداخت   یالیو هم پرداخت ر یک شرکت هم پرداخت ارزیکه اگر  ین معنیبه ا. کشور ارائه شود 

لطفا از . شوند  یل قرار داده میک فایدر هر ماه تنها در  ن اطالعاتیا یداشته باشد تمام یالیو ر یارز

 .دیفرمائ یباشند خودار یمتعدد که شامل نوع پرداخت متفاوت م یل هایارسال فا

 

 ار مهمینکته بس

 .باشد  یان ارزیمود یپرداخت ها یاگرتمام یباشد حت یالید بصورت ریست بایه مبالغ در خالصه لیکل

  



 

 
   4 

 درآمد حقوقات بر یاطالعات مال

ران موجود یستم ، اطالعات حقوق بگیکه در سیدر صورت.کبارارسال گرددید فقط یل باین فایا:  ریاطالعات حقوق بگ

د از یتوان یم یر اطالعات کارمندان فعلییا تغید و یکارمندان جد یست و فقط برایل نین فایبه ارسال ا یازیباشد ن

  .د ییآن استفاده نما
 حاتیتوض یر الزامیغ/یمالزا نوع شرح فیرد

 (7)جدول  یالزام یعدد تینوع تابع 1

  یالزام یعدد نوع اطالعات 7

 رهیت خط بدون یالزام یعدد تیر تابعیکد فراگ /یکد مل ۰

  یالزام یحرف نام 4

  یالزام یحرف ینام خانوادگ 5

 (۰)جدول  یرالزامیغ یعدد کشور 1

  یرالزامیغ یحرف شناسه کارمند 2

 (4)جدول یالزام یعدد یلیمدرک تحص 0

  یالزام یحرف سمت 1

 (5)جدول  یالزام یعدد مهینوع ب 18

  یرالزامیغ یحرف مهینام ب 11

  یرالزامیغ یحرف مهیشماره ب 17

 رهیت خط و بدون یرقم 18 یعدد ی رشته یرالزامیغ یعدد محل سکونت یکد پست 1۰

  یرالزامیغ یحرف محل سکونت ینشان 14

 YYYYMMDD: فقط عدد و در قالب یالزام خیتار خ استخدامیتار 15

 (1)جدول  یالزام یعدد نوع استخدام 11

  یالزام یحرف محل خدمت 12

 (2)جدول  یالزام یعدد ت محل خدمتیوضع 10

 (0)جدول  یالزام یعدد نوع قرارداد 11

 YYYYMMDD: فقط عدد و در قالب یرالزامیغ خیتار ان کاریخ پایتار 78

 (1)جدول یالزام یعدد ت کارمندیوضع 71

  یرالزامیغ یعدد شماره تلفن همراه 77

  یرالزامیغ یحرف کیپست الکترون 7۰

 :حاتیتوض
 .نشان داده شده است (7)جدول ت فرد که در یتابع: تینوع تابع (0

شود،  یف میتعر یتوسط مؤد ن باریاول یر برایاگر حقوق بگ :نوع اطالعات (2

وارد  7باشد عدد  یح اطالعات قبلیکه جهت تصح یو در صورت 1عدد 

 .شود یم

 یافراد دارا یبراو  یکد مل یرانیافراد ا یبرا :تیر تابعیکد فراگ/ یکد مل (۳

 .شود منظور ت وارد شودیرتابعیکد فراگ یت خارجیتابع

 .ر منظور شودینام حقوق بگ: نام (4

 .ر منظور شودیحقوق بگ یخانوادگ امن: یخانوادگ نام (0

 .برداشته شود (۰)جدول کد کشور از  :کشور (6

 ..کارمند منظور شود یداخل ییشماره شناسا: شناسه کارمند (7

 .دییاستخراج نما (4)جدولرا از  یلیمدرک تحص :یلیمدرک تحص (8

 .ندیدر محل کار را گو سمت شخص :سمت (۱

 .دید استخراج کنیتوان یم (5)جدول مه را از ینوع ب :مهینوع ب (01

 یمه الزامید ذکر نام بیر انتخاب کنیمه را سایکه نوع ب یدرصورت :مهینام ب (00

 .است

که نوع  یدرصورت .باشد یم یرقم 17حداکثر  یشماره ا :مهیشماره ب (02

 .است یمه الزامیب شمارهد ذکر یر انتخاب کنیامه را سیب

 باشد یره میو بدون خط ت یرقم 18ک کد ی :محل سکونت یکد پست (0۳

 باشد یر میآدرس محل سکونت حقوق بگ :محل سکونت ینشان (04

ر توسط کارفرما یکه از آن زمان حقوق بگ یخیتار :خ استخدامیتار (00

 و یرقم 0د به صورت یها با خیتار یمقدار وارد شده برا. استخدام شده است

رقم بعد  7رقم سمت چپ نشان دهنده سال،  4باشد که  یبدون اعشار م

 (1۰148181: )مانند. باشد یرقم آخر نشان دهنده روز م 7ماه و 

... و  ی، رسمیر اعمم از قراردادینوع استخدام حقوق بگ :نوع استخدام (06

 .دیین استخراج نماتوا یم (1)جدول که از 

 .دییر را وارد نمایمحل کار حقوق بگ :محل خدمت (07

 .دییاستخراج نما (2)جدول از  :ت محل خدمتیوضع (08

 .دییاستخراج نما (0)جدول از  :نوع قرارداد (0۱

ر با کارفرما قطع یبگ حقوق یکه ارتباط کار یخیتار :ان کاریخ پایتار (21

وبدون  یرقم 0د به صورت یها با خیتار یمقدار وارد شده برا. شده است
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 7رقم بعد ماه و  7رقم سمت چپ نشان دهنده سال،  4باشد که  یاعشار م

 (1۰148181: )مانند. باشد یرقم آخر نشان دهنده روز م

. نه ایشود  یم یتیا فرد مشمول معافیکند آ یمشخص م :ت کارمندیوضع (20

 .دییاستخراج نما (1)جدولاز 

 .باشد یم یر اجباریو غ یرقم 11ک عدد ی :شماره تلفن همراه (22

 یر اجباریر که غیشخص حقوق بگ یکیپست الکترون :کیپست الکترون (2۳

 باشد یم

 

 

 (یالیر)حقوق و دستمزد  اقالمجدول 

 نوع عنوان فیرد
/ یالزام

 یرالزامیغ
 حاتیتوض

  یالزام یعدد ریکد فراگ/ یکد مل 1

 (18)جدول یالزام یعدد نوع پرداخت 7

 17تا  1 یالزام یعدد یسال جار یاز ابتدا یرد واقعکارک یها تعداد ماه ۰

 1ا ی 8 یرالزامیغ یعدد باشد؟ یر میحقوق بگ یت کارین ماه فعالین ماه آخریا ایآ 4

 یالزام یعدد نوع ارز 5
جدول 

(1۰) 

  یالزام یعدد ر ارزینرخ تسع 1

  یالزام یعدد خ شروع به کاریتار 2

  یرالزامیغ یعدد ان کاریخ پایتار 0

 (1)جدول یالزام یعدد ت کارمندیوضع 1

 (2)جدول یالزام یدعد ت محل خدمتیوضع 18

  یرالزامیغ یعدد یالیر -یماه جار یناخالص حقوق و دستمزد مستمر نقد 11

  یرالزامیغ یعدد یالیر -آنها محاسبه نشده است یبرا یاتیمستمر معوق که مال یها پرداخت 17

 (11)جدول یرالزامیغ یعدد مسکن 1۰

  یرالزامیغ یعدد یالیر - یمبلغ کسر شده از حقوق کارمند بابت مسکن ماه جار 14

 (17)جدول یرالزامیغ یعدد هیله نقلیوس 15

  یرالزامیغ یعدد یالیر - یه ماه جاریله نقلیمبلغ کسر شده از حقوق کارمند بابت وس 11

  یرالزامیغ یعدد یالیر -یماه جار یر نقدیمستمر غ یایاخت مزاپرد 12

 یرالزامیغ یعدد .م.م.ق 0۳7موضوع ماده  یدرمان ینه هایهز 10
جدول 

(78) 

 یرالزامیغ یعدد .م.م.ق 0۳7موضوع ماده  یمه پرداختیحق ب 11
جدول 

(71) 

 یرالزامیغ یعدد (قانون برنامه سوم 0۳۱موضوع بند الف ماده )ها  مسکن از بانک یالت اعتباریتسه 78
جدول 

(12) 

  یرالزامیغ یعدد ها تیر معافیسا 71

  یرالزامیغ یعدد یالیر -یماه جار یناخالص اضافه کار 77

  یرالزامیغ یعدد یالیر -یماه جار یر مستمر نقدیغ یها پرداختر یسا 7۰

  یرالزامیغ یعدد یالیر -یماه جار یمورد یها پاداش 74

  یرالزامیغ یعدد یالیر -یمعوقه ماه جار یر مستمر نقدیغ یها پرداخت 75

 یرالزامیغ یعدد (۱0ماده  6شامل بند ) یر مستمر نقدیغ یها تیمعاف: شود یکسر م 71
جدول 

(11) 

  یرالزامیغ یعدد یالیر -یماه جار یر نقدیر مستمر غیغ یایپرداخت مزا 72

  یرالزامیغ یعدد یالیر -ان سالیپا یایو مزا یدیع 70

  یرالزامیغ یعدد یالیر -د سنواتیو بازخر ید مرخصیبازخر 71

 یرالزامیغ یعدد (۱0ماده  0بند  یفقط برا)ت یمعاف: شود یکسر م ۰8
جدول 

(10) 

  یرالزامیغ یعدد یت مربوط به مناطق آزاد تجاریمعاف ۰1

  یرالزامیغ یعدد ات مضاعفیت موضوع قانون اجتناب از اخذ مالیمعاف ۰7

۰۰ 

، یر نقدیغ و یر مستمر نقدیغ ی، پرداختهایر نقدیغ یای، درآمدها و مزایات متعلّقه حقوق و دستمزد مستمر نقدیمال

 یو سنوات ماه جار ید مرخصیا، بازخریو مزا یدیع

 

  یالزام یعدد



 

 
1 

  یالزام یعدد یماه جار متعلّقهات یجمع خالص مال ۰4

 :حاتیتوض
 .شودارسال  ید کد ملیبا یکد مل یافراد دارا یو برا ت وارد شودیرتابعیکد فراگ یت خارجیتابع یافراد دارا یبرا: تیر تابعیکد فراگ/  یکد مل (0

 .دیینوع پرداخت را مشخص نما (18)جدولبا استفاده از . کند یان میات را بینوع پرداخت مال: نوع پرداخت (2

باشد مشغول به  یآن مست حقوق متعلق به ین لیکه ا یتا ماه یسال جار یکه فرد از ابتدا ییها تعداد ماه: یسال جار یاز ابتدا یکارکرد واقع یها تعداد ماه (۳

شود ماه کارکرد شخص  یمردادماه ارسال م یمشغول به کار باشد و فهرست حقوق برا ین ماه سال جاریاز فرورد یکه شخص یمثال در صورت یبرا. کار بوده است

 .باشد یم 7شود ماه کارکرد شخص  یال ممردادماه ارس یر ماه مشغول به کار شده باشد و فهرست حقوق برایر از تیکه حقوق بگیاما درصورت. باشد یم 5

و  1ن کارفرما مشغول به کار است مقدار یر نزد ایاست که حقوق بگ ین ماهیآخر یاگر ماه جار: باشد؟ یر میحقوق بگ یت کارین ماه فعالین ماه آخریا ایآ (4

 .دییرا وارد نما 8نصورت مقدار یر ایدر غ

 .دییرا وارد نما 05 یعنیال، ینوع ارز، ر: نوع ارز (0

، یالیاستفاده نموده است که در حالت ر یحقوق ارز ی محاسبه یکه کارفرما برا( یال در زمان پرداخت حقوق ارزینرخ ارز به ر)ارز  یالیارزش ر: ر ارزینرخ تسع (6

 .د،ییرا وارد نما 1مقدار 

و بدون اعشار  یرقم 0د به صورت یها با خیتار یمقدار وارد شده برا .استن کارفرما نموده یخ شروع به کار نزد ایکه کارمند از آن تار یخیتار: خ شروع به کاریتار (7

 .باشد یرقم آخر نشان دهنده روز م 7رقم بعد ماه و  7رقم سمت چپ نشان دهنده سال،  4باشد که  یم

باشد که  یوبدون اعشار م یرقم 0د به صورت یها با خیتار یمقدار وارد شده برا. کند یگر کار نمین کارفرما دیخ نزد ایکه کارمند از آن تار یخیتار: ان کاریخ پایتار (8

 .باشد یرقم آخر نشان دهنده روز م 7رقم بعد ماه و  7رقم سمت چپ نشان دهنده سال،  4

 منظور شود (1)جدولت کارمند از یت شمول معافیوضع :ت کارمندیوضع (۱

 دییاستخراج نما (2)جدولاز  :ت محل خدمتیوضع (01

 .به کارمند پرداخت شده است یالیکه به صورت ر یدر ماه جار یحقوق ناخالص مستمر نقد: یالیر -یماه جار یناخالص حقوق و دستمزد مستمر نقد (00

ش محاسبه نشده یبرا یاتیقبل مال یها معوقه که در ماه یالیر یها پرداخت: یالیر -آنها محاسبه نشده است یبرا یاتیمستمر معوق که مال یها پرداخت (02

 شود یپرداخت م یاست و در ماه جار

 .ل شودیتکم (11)جدولا نه؟ با توجه به یا به فرد مسکن تعلق گرفته است یآ: مسکن (0۳

 .یالیشده از حقوق کارمند بابت مسکن به صورت ر مبلغ کسر: یالیر – یمبلغ کسر شده از حقوق کارمند بابت مسکن ماه جار (04

 .ل شودیتکم (17)جدولا نه؟ با توجه به یه تعلق گرفته است یله نقلیا به فرد وسیآ: هیله نقلیوس (00

 .یالیره به صورت یله نقلیمند بابت وسمبلغ کسر شده از حقوق کار: یالیر – یه ماه جاریله نقلیمبلغ کسر شده از حقوق کارمند بابت وس (06

 .پرداخت شده است یالیکه به صورت ر یماه جار یر نقدیمستمر غ یایپرداخت مزا: یالیر -یماه جار یر نقدیمستمر غ یایپرداخت مزا (07

 .ده استپرداخت ش یالیکه به صورت ر. م.م.ق 1۰2موضوع ماده  یدرمان یها نهیهز: م م ق 0۳7موضوع ماده  یدرمان ینه هایهز (08

 پرداخت شده است یالیکه به صورت ر. م.م.ق 1۰2موضوع ماده  یمه پرداختیحق ب: م م ق 0۳7موضوع ماده  یمه پرداختیحق ب (0۱

موضوع )ها  مسکن از بانک یالت اعتباریاز تسه یمند در صورت بهره (:قانون برنامه سوم 0۳۱موضوع بند الف ماده )ها  مسکن از بانک یالت اعتباریتسه (21

 .، مبلغ آن منظور شود(قانون برنامه سوم 1۰1لف ماده بند ا

 .دییباشد، مبلغ آن را ابراز نما ین اقالم میموجود در ا یها تیر از معافی، به غیالیر یتیکه مشمول معاف یدر صورت: ها تیر معافیسا (20

 .ت شده استپرداخ یالیکه به صورت ر یناخالص اضافه کار ماه جار: یالیر -یماه جار یناخالص اضافه کار (22
 .پرداخت شده است یالیکه به صورت ر یماه جار یر مستمر نقدیغ یها ر پرداختیسا: یالیر -یماه جار یر مستمر نقدیغ یها ر پرداختیسا (2۳

 .پرداخت شده است یالیکه به صورت ر یماه جار یمورد یها پاداش: یالیر -یماه جار یمورد یها پاداش (24

 .پرداخت شده است یالیکه به صورت ر یمعوقه ماه جار یر مستمر نقدیغ یها پرداخت: یالیر -یاه جارمعوقه م یر مستمر نقدیغ یها پرداخت (20

 .شود یکسر م( 11ماده  1شامل بند )  یر مستمر نقدیغ یها تیمعاف(: ۱0ماده  6شامل بند ) یر مستمر نقدیغ یها تیمعاف: شود یکسر م (26

 پرداخت شده است یالیکه به صورت ر یماه جار یر نقدیر مستمر غیغ یایمزا: یلایر -یماه جار یر نقدیر مستمر غیغ یایپرداخت مزا (27

 .پرداخت شده است یالیان سال که به صورت ریپا یایو مزا یدیع :یالیر -ان سالیپا یایو مزا یدیع (28

 .استپرداخت شده  یالید سنوات که به صورت ریو بازخر ید مرخصیبازخر :یالیر -د سنواتیو بازخر ید مرخصیبازخر (2۱

 .شود یکسر م( 11ماده  5بند  یفقط برا)ت یمعاف(: ۱0ماده  0بند  یفقط برا)ت یمعاف: شود یکسر م (۳1

 .منظور شود 8ن صورت عدد یر ایت و در غیشود، مبلغ معاف یم یت مربوط به مناطق آزاد تجاریاگر مشمول معاف: یت مربوط به مناطق آزاد تجاریمعاف (۳0

، (باشد 2ت کارمند یوضع)شود  یات مضاعف میت موضوع قانون اجتناب از اخذ مالیاگر مشمول معاف: ات مضاعفیت موضوع قانون اجتناب از اخذ مالیمعاف (۳2

 .منظور شود 8ن صورت مقدار یر ایت و در غیمبلغ معاف
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 ار مهمینکته بس

 یاتیل به سازمان امور مالیک فاید در یبا یمربوط به حقوق فارغ از نوع ارز پرداخت یه پرداخت هایکل

و هم پرداخت   یالیو هم پرداخت ر یک شرکت هم پرداخت ارزیکه اگر  ین معنیبه ا. کشور ارائه شود 

لطفا از . شوند  یل قرار داده میک فاین اطالعات در هر ماه تنها در یا یداشته باشد تمام یالیو ر یارز

 .دیفرمائ یباشند خودار یرداخت متفاوت ممتعدد که شامل نوع پ یل هایارسال فا
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 (یارز)حقوق و دستمزد  اقالمجدول 
 

 نوع عنوان فیرد
/ یالزام

 یرالزامیغ
 حاتیتوض

  یالزام یعدد ریکد فراگ/ یکد مل 1

 (18)جدول یالزام یعدد نوع پرداخت 7

 17تا  1 یالزام یعدد یسال جار یدااز ابت یکارکرد واقع یها تعداد ماه ۰

 1ا ی 8 یرالزامیغ یعدد باشد؟ یر میحقوق بگ یت کارین ماه فعالین ماه آخریا ایآ 4

 یالزام یعدد نوع ارز 5
جدول 

(1۰) 

  یالزام یعدد ر ارزینرخ تسع 1

  یالزام یعدد خ شروع به کاریتار 2

  یرالزامیغ یعدد اران کیخ پایتار 0

 (1)جدول یالزام یعدد ت کارمندیوضع 1

 (2)جدول یالزام یعدد ت محل خدمتیوضع 18

  یرالزامیغ یعدد یارز -یماه جار یناخالص حقوق و دستمزد مستمر نقد 11

  یرالزامیغ یعدد یارز -آنها محاسبه نشده است یبرا یاتیه مالمستمر معوق ک یها پرداخت 17

 (11)جدول یرالزامیغ یعدد مسکن 1۰

  یرالزامیغ یعدد یارز - یمبلغ کسر شده از حقوق کارمند بابت مسکن ماه جار 14

 (17)جدول یرالزامیغ یعدد هیله نقلیوس 15

  یرالزامیغ یعدد یارز - یه ماه جاریله نقلیمبلغ کسر شده از حقوق کارمند بابت وس 11

  یرالزامیغ یعدد یارز -یماه جار یر نقدیمستمر غ یایپرداخت مزا 12

 یرالزامیغ یعدد .م.م.ق 1۰2موضوع ماده  یدرمان ینه هایهز 10
جدول 

(78) 

 یرالزامیغ یعدد .م.م.ق 1۰2موضوع ماده  یمه پرداختیحق ب 11
جدول 

(71) 

 یرالزامیغ یعدد (قانون برنامه سوم 1۰1موضوع بند الف ماده )ها  مسکن از بانک یالت اعتباریتسه 78
جدول 

(12) 

  یرالزامیغ یعدد ها تیر معافیسا 71

  یرالزامیغ یعدد یارز -یماه جار یناخالص اضافه کار 77

  یرالزامیغ یعدد یارز -یماه جار یر مستمر نقدیغ یها پرداختر یسا 7۰

  یرالزامیغ یعدد یارز -یماه جار یمورد یها پاداش 74

  یرالزامیغ یعدد یارز -یمعوقه ماه جار یر مستمر نقدیغ یها پرداخت 75

 یرالزامیغ یعدد (11ماده  1شامل بند ) یر مستمر نقدیغ یها تیمعاف: شود یکسر م 71
جدول 

(11) 

  یرالزامیغ یعدد یارز -یماه جار یر نقدیر مستمر غیغ یایپرداخت مزا 72

  یرالزامیغ یعدد یارز -ان سالیپا یایو مزا یدیع 70

  یرالزامیغ یعدد یارز -د سنواتیزخرو با ید مرخصیبازخر 71

 یرالزامیغ یعدد (11ماده  5بند  یفقط برا)ت یمعاف: شود یکسر م ۰8
جدول 

(10) 

  یرالزامیغ یعدد یت مربوط به مناطق آزاد تجاریمعاف ۰1

  یرالزامیغ یعدد ات مضاعفیت موضوع قانون اجتناب از اخذ مالیمعاف ۰7

۰۰ 

، یر نقدیو غ یر مستمر نقدیغ ی، پرداختهایر نقدیغ یای، درآمدها و مزایات متعلّقه حقوق و دستمزد مستمر نقدیمال

 یو سنوات ماه جار ید مرخصیا، بازخریو مزا یدیع

 

  یالزام یعدد

  یالزام یعدد یماه جار متعلّقهات یجمع خالص مال ۰4



 

 
1 

 :حاتیتوض
 .ارسال شود ید کد ملیبا یکد مل یافراد دارا یو برا ت وارد شودیرتابعیکد فراگ یت خارجیتابع یافراد دارا یراب: تیر تابعیکد فراگ/  یکد مل (0

 .دیینوع پرداخت را مشخص نما (18)جدولبا استفاده از . کند یان میات را بینوع پرداخت مال: نوع پرداخت (2

 

باشد مشغول  یست حقوق متعلق به آن مین لیکه ا یتا ماه یسال جار یکه فرد از ابتدا ییها تعداد ماه: یسال جار یاز ابتدا یقعکارکرد وا یها تعداد ماه (۳

شود ماه کارکرد  یمردادماه ارسال م یمشغول به کار باشد و فهرست حقوق برا ین ماه سال جاریاز فرورد یکه شخص یمثال در صورت یبرا. به کار بوده است

 .باشد یم 7شود ماه کارکرد شخص  یمردادماه ارسال م یر ماه مشغول به کار شده باشد و فهرست حقوق برایر از تیکه حقوق بگیاما درصورت. باشد یم 5 شخص

 1ار است مقدار ن کارفرما مشغول به کیر نزد ایاست که حقوق بگ ین ماهیآخر یاگر ماه جار: باشد؟ یر میحقوق بگ یت کارین ماه فعالین ماه آخریا ایآ (4

 .دییرا وارد نما 8نصورت مقدار یر ایو در غ

 ..دییوارد نما (1۰)جدول پردازد، کد ارز مذکور را از  یکه کارفرما براساس آن به کارمند خود حقوق م یواحد پولنوع ارز، : نوع ارز (0

 .دییرا وارد نما استفاده نموده است یحقوق ارز ی محاسبه یکه کارفرما برا( یدر زمان پرداخت حقوق ارز الینرخ ارز به ر)ارز  یالیارزش ر: ر ارزینرخ تسع (6

و بدون  یرقم 0د به صورت یها با خیتار یمقدار وارد شده برا .ن کارفرما نموده استیخ شروع به کار نزد ایکه کارمند از آن تار یخیتار: خ شروع به کاریتار (7

 .باشد یرقم آخر نشان دهنده روز م 7رقم بعد ماه و  7رقم سمت چپ نشان دهنده سال،  4باشد که  یاعشار م

باشد  یوبدون اعشار م یرقم 0د به صورت یها با خیتار یمقدار وارد شده برا. کند یگر کار نمین کارفرما دیخ نزد ایکه کارمند از آن تار یخیتار: ان کاریخ پایتار (8

 .باشد یرقم آخر نشان دهنده روز م 7رقم بعد ماه و  7ال، رقم سمت چپ نشان دهنده س 4که 

 منظور شود (1)جدولت کارمند از یت شمول معافیوضع :ت کارمندیوضع (۱

 دییاستخراج نما (2)جدولاز  :ت محل خدمتیوضع (01

 .به کارمند پرداخت شده است یارزکه به صورت  یدر ماه جار یحقوق ناخالص مستمر نقد: یارز -یماه جار یناخالص حقوق و دستمزد مستمر نقد (00

ش محاسبه یبرا یاتیقبل مال یها معوقه که در ماه یارز یها پرداخت: یارز -آنها محاسبه نشده است یبرا یاتیمستمر معوق که مال یها پرداخت (02

 شود یپرداخت م ینشده است و در ماه جار

 .ل شودیتکم (11)جدولا نه؟ با توجه به یا به فرد مسکن تعلق گرفته است یآ: مسکن (0۳

 .کسر شده است یارزمبلغ کسر شده از حقوق کارمند بابت مسکن که به صورت : یارز – یمبلغ کسر شده از حقوق کارمند بابت مسکن ماه جار (04

 .ل شودیتکم (17)جدولا نه؟ با توجه به یه تعلق گرفته است یله نقلیوسا به فرد یآ: هیله نقلیوس (00

کسر شده  یارزه که به صورت یله نقلیمبلغ کسر شده از حقوق کارمند بابت وس: یارز – یه ماه جاریله نقلیمبلغ کسر شده از حقوق کارمند بابت وس (06

 .است

 .پرداخت شده است یارزکه به صورت  یماه جار یر نقدیمستمر غ یایپرداخت مزا: یارز -یماه جار یر نقدیغمستمر  یایپرداخت مزا (07

 (78)جدول  .پرداخت شده است یارزکه به صورت . م.م.ق 1۰2موضوع ماده  یدرمان یها نهیهز: م م ق 0۳7موضوع ماده  یدرمان ینه هایهز

 (71)جدول . پرداخت شده است یارزکه به صورت . م.م.ق 1۰2موضوع ماده  یمه پرداختیحق ب: م م ق 0۳7موضوع ماده  یاختمه پردیحق ب (08

ها  بانک مسکن از یالت اعتباریاز تسه یمند در صورت بهره (:قانون برنامه سوم 0۳۱موضوع بند الف ماده )ها  مسکن از بانک یالت اعتباریتسه (0۱

 (12)جدول  .، مبلغ آن منظور شود(قانون برنامه سوم 1۰1موضوع بند الف ماده )

 .دییباشد، مبلغ آن را ابراز نما ین اقالم میموجود در ا یها تیر از معافی، به غیارز یتیکه مشمول معاف یدر صورت: ها تیر معافیسا (21

 .پرداخت شده است یارزکه به صورت  یناخالص اضافه کار ماه جار: یارز -یه جارما یناخالص اضافه کار (20
 .پرداخت شده است یارزکه به صورت  یماه جار یر مستمر نقدیغ یها ر پرداختیسا: یارز -یماه جار یر مستمر نقدیغ یها ر پرداختیسا (22

 .پرداخت شده است یارزرت که به صو یماه جار یمورد یها پاداش: یارز -یماه جار یمورد یها پاداش (2۳

 .پرداخت شده است یارزکه به صورت  یمعوقه ماه جار یر مستمر نقدیغ یها پرداخت: یارز -یمعوقه ماه جار یر مستمر نقدیغ یها پرداخت (24

 (11)جدول  .شود یم کسر( 11ماده  1شامل بند )  یر مستمر نقدیغ یها تیمعاف(: ۱0ماده  6شامل بند ) یر مستمر نقدیغ یها تیمعاف: شود یکسر م (20

 پرداخت شده است یارزکه به صورت  یماه جار یر نقدیر مستمر غیغ یایمزا: یارز -یماه جار یر نقدیر مستمر غیغ یایپرداخت مزا (26

 .پرداخت شده است یارزان سال که به صورت یپا یایو مزا یدیع :یارز -ان سالیپا یایو مزا یدیع (27

 .پرداخت شده است یارزد سنوات که به صورت یو بازخر ید مرخصیبازخر :یارز -د سنواتیو بازخر ید مرخصیبازخر (28

 (10)جدول  .شود یکسر م( 11ماده  5بند  یفقط برا)ت یمعاف(: ۱0ماده  0بند  یفقط برا)ت یمعاف: شود یکسر م (2۱

 .منظور شود 8ن صورت عدد یر ایت و در غیشود، مبلغ معاف یم یت مربوط به مناطق آزاد تجاریاگر مشمول معاف: یت مربوط به مناطق آزاد تجاریفمعا (۳1

 2ت کارمند یوضع)شود  یات مضاعف میت موضوع قانون اجتناب از اخذ مالیاگر مشمول معاف: ات مضاعفیت موضوع قانون اجتناب از اخذ مالیمعاف (۳0

 .منظور شود 8ن صورت مقدار یر ایت و در غی، مبلغ معاف(اشدب

 ار مهمینکته بس
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 یاتیل به سازمان امور مالیک فاید در یبا یمربوط به حقوق فارغ از نوع ارز پرداخت یه پرداخت هایکل

و هم پرداخت   یالیو هم پرداخت ر یک شرکت هم پرداخت ارزیکه اگر  ین معنیبه ا. کشور ارائه شود 

لطفا از . شوند  یل قرار داده میک فاین اطالعات در هر ماه تنها در یا یداشته باشد تمام یالیو ر یزار

 .دیفرمائ یباشند خودار یمتعدد که شامل نوع پرداخت متفاوت م یل هایارسال فا
 

 (یالیو ر یارز)حقوق و دستمزد  اقالمجدول 

 نوع عنوان فیرد
/ یالزام

 یرالزامیغ
 حاتیتوض

  یالزام یعدد ریکد فراگ/ یلکد م 1

 (18)جدول یالزام یعدد نوع پرداخت 7

 17تا  1 یالزام یعدد یسال جار یاز ابتدا یکارکرد واقع یها تعداد ماه ۰

 1ا ی 8 یرالزامیغ یعدد باشد؟ یر میحقوق بگ یت کارین ماه فعالین ماه آخریا ایآ 4

 یالزام یعدد نوع ارز 5
جدول 

(1۰) 

  یالزام یعدد ر ارزینرخ تسع 1

  یالزام یعدد خ شروع به کاریتار 2

  یرالزامیغ یعدد ان کاریخ پایتار 0

 (1)جدول یالزام یعدد ت کارمندیوضع 1

 (2)جدول یالزام یعدد ت محل خدمتیوضع 18

  یرالزامیغ یعدد یالیر -یماه جار یناخالص حقوق و دستمزد مستمر نقد 11

  یرالزامیغ یعدد یارز -یماه جار یناخالص حقوق و دستمزد مستمر نقد 17

  یرالزامیغ یعدد یالیر -آنها محاسبه نشده است یبرا یاتیمستمر معوق که مال یها پرداخت 1۰

  یرالزامیغ یعدد یارز -آنها محاسبه نشده است یبرا یاتیمستمر معوق که مال یها پرداخت 14

 (11)جدول یرالزامیغ یعدد مسکن 15

  یرالزامیغ یعدد یالیر - یمبلغ کسر شده از حقوق کارمند بابت مسکن ماه جار 11

  یرالزامیغ یعدد یارز - یرمند بابت مسکن ماه جارمبلغ کسر شده از حقوق کا 12

 (17)جدول یرالزامیغ یعدد هیله نقلیوس 10

  یرالزامیغ یعدد یالیر - یه ماه جاریله نقلیمبلغ کسر شده از حقوق کارمند بابت وس 11

  یرالزامیغ یعدد یارز - یجار ه ماهیله نقلیمبلغ کسر شده از حقوق کارمند بابت وس 78

  یرالزامیغ یعدد یالیر -یماه جار یر نقدیمستمر غ یایپرداخت مزا 71

  یرالزامیغ یعدد یارز -یماه جار یر نقدیمستمر غ یایپرداخت مزا 77

 یرالزامیغ یعدد .م.م.ق 1۰2موضوع ماده  یدرمان ینه هایهز 7۰
جدول 

(78) 

 یرالزامیغ یعدد .م.م.ق 1۰2موضوع ماده  یمه پرداختیحق ب 74
جدول 

(71) 

 یرالزامیغ یعدد (قانون برنامه سوم 1۰1موضوع بند الف ماده )ها  مسکن از بانک یالت اعتباریتسه 75
جدول 

(12) 

  یرالزامیغ یعدد ها تیر معافیسا 71

  یرالزامیغ یعدد یالیر -یماه جار یناخالص اضافه کار 72

  یرالزامیغ یعدد یارز -یماه جار یناخالص اضافه کار 70

  یرالزامیغ یعدد یالیر -یماه جار یر مستمر نقدیغ یها پرداختر یسا 71

  یرالزامیغ یعدد یارز -یماه جار یر مستمر نقدیغ یها پرداختر یسا ۰8

  یرالزامیغ یعدد یالیر -یماه جار یمورد یها پاداش ۰1

  یرالزامیغ یعدد یارز -یماه جار یمورد یها پاداش ۰7

  یرالزامیغ یعدد یالیر -یمعوقه ماه جار یر مستمر نقدیغ یها پرداخت ۰۰

  یرالزامیغ یعدد یارز -یمعوقه ماه جار یر مستمر نقدیغ یها پرداخت ۰4

 یرالزامیغ یعدد (11ماده  1شامل بند ) یر مستمر نقدیغ یها تیمعاف: شود یکسر م ۰5
جدول 

(11) 
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  یرالزامیغ یعدد یالیر -یماه جار یر نقدیر مستمر غیغ یایپرداخت مزا ۰1

  یرالزامیغ یعدد یارز -یماه جار یر نقدیر مستمر غیغ یایپرداخت مزا ۰2

  یرالزامیغ یعدد یالیر -ان سالیپا یایو مزا یدیع ۰0

  یرالزامیغ یعدد یارز -ان سالیپا یایو مزا یدیع ۰1

  یرالزامیغ یعدد یالیر -د سنواتیو بازخر ید مرخصیبازخر 48

  یرالزامیغ یعدد یارز -د سنواتیو بازخر ید مرخصیبازخر 41

 یرالزامیغ یعدد (11ماده  5بند  یفقط برا)ت یمعاف: شود یکسر م 47
جدول 

(10) 

  یرالزامیغ یعدد یت مربوط به مناطق آزاد تجاریمعاف 4۰

  یرالزامیغ یعدد ات مضاعفیت موضوع قانون اجتناب از اخذ مالیمعاف 44

45 

، یر نقدیو غ یر مستمر نقدیغ ی، پرداختهایر نقدیغ یای، درآمدها و مزایات متعلّقه حقوق و دستمزد مستمر نقدیمال

 یو سنوات ماه جار ید مرخصیا، بازخریو مزا یدیع

 

  یالزام یعدد

  یالزام یعدد یماه جار متعلّقهات یجمع خالص مال 41

 :حاتیتوض
 .شود ارسال ید کد ملیبا یکد مل یافراد دارا یو برا ت وارد شودیرتابعیکد فراگ یت خارجیتابع یافراد دارا یبرا: تیر تابعیکد فراگ/  یکد مل (0

 .دیینوع پرداخت را مشخص نما (18)جدولبا استفاده از . کند یان میات را بینوع پرداخت مال: نوع پرداخت (2

باشد مشغول  یآن م ست حقوق متعلق بهین لیکه ا یتا ماه یسال جار یکه فرد از ابتدا ییها تعداد ماه: یسال جار یاز ابتدا یکارکرد واقع یها تعداد ماه (۳

شود ماه کارکرد  یمردادماه ارسال م یمشغول به کار باشد و فهرست حقوق برا ین ماه سال جاریاز فرورد یکه شخص یمثال در صورت یبرا. به کار بوده است

 .باشد یم 7شود ماه کارکرد شخص  یسال ممردادماه ار یر ماه مشغول به کار شده باشد و فهرست حقوق برایر از تیکه حقوق بگیاما درصورت. باشد یم 5شخص 

 1ن کارفرما مشغول به کار است مقدار یر نزد ایاست که حقوق بگ ین ماهیآخر یاگر ماه جار: باشد؟ یر میحقوق بگ یت کارین ماه فعالین ماه آخریا ایآ (4

 .دییرا وارد نما 8نصورت مقدار یر ایو در غ

 ..دییوارد نما (1۰)جدول پردازد، کد ارز مذکور را از  یساس آن به کارمند خود حقوق مکه کارفرما برا ینوع ارز، واحد پول: نوع ارز (0

 .دییاستفاده نموده است را وارد نما یحقوق ارز ی محاسبه یکه کارفرما برا( یال در زمان پرداخت حقوق ارزینرخ ارز به ر)ارز  یالیارزش ر: ر ارزینرخ تسع (6

و بدون  یرقم 0د به صورت یها با خیتار یمقدار وارد شده برا .ن کارفرما نموده استیخ شروع به کار نزد ایکه کارمند از آن تار یخیتار: خ شروع به کاریرتا (7

 .باشد یرقم آخر نشان دهنده روز م 7رقم بعد ماه و  7رقم سمت چپ نشان دهنده سال،  4باشد که  یاعشار م

باشد  یوبدون اعشار م یرقم 0د به صورت یها با خیتار یمقدار وارد شده برا. کند یگر کار نمین کارفرما دیخ نزد ایکه کارمند از آن تار یخیرتا: ان کاریخ پایتار (8

 .باشد یرقم آخر نشان دهنده روز م 7رقم بعد ماه و  7رقم سمت چپ نشان دهنده سال،  4که 

 منظور شود (1)جدولت کارمند از یت شمول معافیوضع :ت کارمندیوضع (۱

 دییاستخراج نما (2)جدولاز  :ت محل خدمتیوضع (01

 .به کارمند پرداخت شده است یالیکه به صورت ر یدر ماه جار یحقوق ناخالص مستمر نقد: یالیر -یماه جار یناخالص حقوق و دستمزد مستمر نقد (00

 .به کارمند پرداخت شده است یارزکه به صورت  یدر ماه جار یحقوق ناخالص مستمر نقد: یارز -یماه جار یالص حقوق و دستمزد مستمر نقدناخ (02

ش محاسبه یبرا یاتیقبل مال یها معوقه که در ماه یالیر یها پرداخت: یالیر -آنها محاسبه نشده است یبرا یاتیمستمر معوق که مال یها پرداخت (0۳

 شود یپرداخت م یاست و در ماه جارنشده 

ش محاسبه یبرا یاتیقبل مال یها معوقه که در ماه یارز یها پرداخت: یارز -آنها محاسبه نشده است یبرا یاتیمستمر معوق که مال یها پرداخت (04

 شود یپرداخت م ینشده است و در ماه جار

 .ل شودیتکم (11)جدولا نه؟ با توجه به یا به فرد مسکن تعلق گرفته است یآ: مسکن (00

 یالیمبلغ کسر شده از حقوق کارمند بابت مسکن به صورت ر: یالیر – یمبلغ کسر شده از حقوق کارمند بابت مسکن ماه جار (06

 یارزت مبلغ کسر شده از حقوق کارمند بابت مسکن به صور: یارز – یمبلغ کسر شده از حقوق کارمند بابت مسکن ماه جار (07

 .ل شودیتکم (17)جدولا نه؟ با توجه به یه تعلق گرفته است یله نقلیا به فرد وسیآ: هیله نقلیوس (08

 یالیه به صورت ریله نقلیمبلغ کسر شده از حقوق کارمند بابت وس: یالیر – یه ماه جاریله نقلیمبلغ کسر شده از حقوق کارمند بابت وس (0۱

 یارزه به صورت یله نقلیمبلغ کسر شده از حقوق کارمند بابت وس: یارز – یه ماه جاریله نقلیغ کسر شده از حقوق کارمند بابت وسمبل (21

 .پرداخت شده است یالیکه به صورت ر یماه جار یر نقدیمستمر غ یایپرداخت مزا: یالیر -یماه جار یر نقدیمستمر غ یایپرداخت مزا (20

 .پرداخت شده است یالیکه به صورت ر یماه جار یر نقدیمستمر غ یایپرداخت مزا: یارز -یماه جار یر نقدیمستمر غ یایپرداخت مزا (22

 (78)جدول  .پرداخت شده است یالیکه به صورت ر. م.م.ق 1۰2موضوع ماده  یدرمان یها نهیهز: م م ق 0۳7موضوع ماده  یدرمان یها نهیهز (2۳

 (71)جدول . پرداخت شده است یالیکه به صورت ر. م.م.ق 1۰2موضوع ماده  یمه پرداختیحق ب: م م ق 0۳7موضوع ماده  یاختمه پردیحق ب (24
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ها  ز بانکمسکن ا یالت اعتباریاز تسه یمند در صورت بهره (:قانون برنامه سوم 0۳۱موضوع بند الف ماده )ها  مسکن از بانک یالت اعتباریتسه (20

 (12)جدول  .، مبلغ آن منظور شود(قانون برنامه سوم 1۰1موضوع بند الف ماده )

 .دییباشد، مبلغ آن را ابراز نما ین اقالم میموجود در ا یها تیر از معافی، به غیالیر یتیکه مشمول معاف یدر صورت: ها تیر معافیسا (26

 .پرداخت شده است یالیکه به صورت ر یناخالص اضافه کار ماه جار: یالیر -یماه جار یناخالص اضافه کار (27

 .پرداخت شده است یارزکه به صورت  یناخالص اضافه کار ماه جار: یارز -یماه جار یناخالص اضافه کار (28
 .پرداخت شده است یالیکه به صورت ر یماه جار یر مستمر نقدیغ یها ر پرداختیسا: یالیر -یماه جار یر مستمر نقدیغ یها ر پرداختیسا (2۱

 .پرداخت شده است یارزکه به صورت  یماه جار یر مستمر نقدیغ یها ر پرداختیسا: یارز -یماه جار یر مستمر نقدیغ یها ر پرداختیسا (۳1

 .پرداخت شده است یالیکه به صورت ر یماه جار یمورد یها پاداش: یالیر -یماه جار یمورد یها پاداش (۳0

 .پرداخت شده است یارزکه به صورت  یماه جار یمورد یها پاداش: یارز -یماه جار یدمور یها پاداش (۳2

 .پرداخت شده است یالیکه به صورت ر یمعوقه ماه جار یر مستمر نقدیغ یها پرداخت: یالیر -یمعوقه ماه جار یر مستمر نقدیغ یها پرداخت (۳۳

 .پرداخت شده است یارزکه به صورت  یمعوقه ماه جار یر مستمر نقدیغ یها پرداخت: یارز -یمعوقه ماه جار یر مستمر نقدیغ یها پرداخت (۳4

 (11)جدول  .شود یکسر م( 11ماده  1شامل بند )  یر مستمر نقدیغ یها تیمعاف(: ۱0ماده  6شامل بند ) یر مستمر نقدیغ یها تیمعاف: شود یکسر م (۳0

 پرداخت شده است یالیکه به صورت ر یماه جار یر نقدیر مستمر غیغ یایمزا: یالیر -یماه جار یر نقدیر مستمر غیغ یایپرداخت مزا (۳6

 پرداخت شده است یارزکه به صورت  یماه جار یر نقدیر مستمر غیغ یایمزا: یارز -یماه جار یر نقدیر مستمر غیغ یایپرداخت مزا (۳7

 .پرداخت شده است یالیکه به صورت ران سال یپا یایو مزا یدیع :یالیر -ان سالیپا یایو مزا یدیع (۳8

 .پرداخت شده است یارزان سال که به صورت یپا یایو مزا یدیع :یارز -ان سالیپا یایو مزا یدیع (۳۱

 .پرداخت شده است یالید سنوات که به صورت ریو بازخر ید مرخصیبازخر :یالیر -د سنواتیو بازخر ید مرخصیبازخر (41

 .پرداخت شده است یارزد سنوات که به صورت یو بازخر ید مرخصیبازخر :یارز -د سنواتیو بازخر ید مرخصیبازخر (40

 (10)جدول  .شود یکسر م( 11ماده  5بند  یفقط برا)ت یمعاف(: ۱0ماده  0بند  یفقط برا)ت یمعاف: شود یکسر م (42

 .منظور شود 8ن صورت عدد یر ایت و در غیشود، مبلغ معاف یم یت مربوط به مناطق آزاد تجاریاگر مشمول معاف :یت مربوط به مناطق آزاد تجاریمعاف (4۳

 2ت کارمند یوضع)شود  یات مضاعف میت موضوع قانون اجتناب از اخذ مالیاگر مشمول معاف: ات مضاعفیت موضوع قانون اجتناب از اخذ مالیمعاف (44

 .منظور شود 8صورت مقدار  نیر ایت و در غی، مبلغ معاف(باشد

 ار مهمینکته بس

 یاتیل به سازمان امور مالیک فاید در یبا یمربوط به حقوق فارغ از نوع ارز پرداخت یه پرداخت هایکل

و هم پرداخت   یالیو هم پرداخت ر یک شرکت هم پرداخت ارزیکه اگر  ین معنیبه ا. کشور ارائه شود 

لطفا از . شوند  یل قرار داده میک فاین اطالعات در هر ماه تنها در یا یداشته باشد تمام یالیو ر یارز

 .دیفرمائ یباشند خودار یمتعدد که شامل نوع پرداخت متفاوت م یل هایارسال فا

  



 

 
1۰ 

 ستیخالصه ل
 حاتیتوض یرالزامیغ/یالزام نوع نام فیرد

  یرالزامیغ یعدد سال 1

 (14) جدول یرالزامیغ یعدد ماه 7

 دشودیق وجود صورت در یرالزامیغ یعدد یجار ماه یاتیمال یبده ۰

 دشودیق وجود صورت در یرالزامیغ یعدد گذشته ماه یاتیمال یبده 4

  یالزام یعدد ) پرداخت /صیتخص ( روزنامه دفتر در ثبت خیتار 5

 (15) جدول یرالزامیغ یعدد پرداخت نحوه 1

  یرالزامیغ یحرف چک الیسر شماره 2

  یرالزامیغ یعدد چک خیتار 0

 (11) جدول یالزام ینقد ریغ در پرداخت یعدد بانک نام کد 1

  یالزام ینقد ریغ در پرداخت یحرف شعبه نام 18

  یامالز ینقد ریغ در پرداخت یعدد حساب شماره 11

  یالزام ینقد ریغ در پرداخت یعدد چک مبلغ/ یپرداخت مبلغ 17

  یرالزامیغ یعدد خ پرداخت خزانهیتار 1۰

  یرالزامیغ یعدد خزانه یمبلغ پرداخت 14

 :حاتیتوض
 .باشد یم حقوق صیتخص /پرداخت سال کننده مشخص( 1۰01:مثال ( یرقم 4 به صورت :سال (0

 باشد یم حقوق صیتخص/پرداخت ماه هکنند مشخص یرقم 2 به صورت :ماه (2

 .باشد یم رقم 28 حداکثر :یجار ماه اتیمال یبده (۳

 .باشد یم رقم 17 اکثر حد :گذشته ماه تا اتیمال یبده (4

 وزر دهنده نشان رقم دو و دهنده ماه نشان رقم دو و سال دهنده نشان رقم 4 که یرقم 8 به صورت (:پرداخت ای صیتخص)روزنامه  دفتر در ثبت خیتار (0

 .باشد یم روزنامه دفاتر طبق حقوق پرداخت ای صیتخص خیتار دهنده نشان خیتار نیا .باشد یم

 .استخراج شود (14)جدولاز . کند یات را مشخص میروش پرداخت مال :تپرداخ نحوه (6

 .است ینقد ریغ پرداخت در چک، الیسر شماره دهنده نشان که است یرقم 6 یا شماره :چک الیسر شماره (7

 .باشد یم چک دیسررس خیتار دهنده نشان و باشد یم یرقم 8 به صورت :چک خیتار (8

 .باشد یم وستیپ (11) جدول در موجود یکدها از یکی یحاو :بانک نام کد (۱

 .شدبا یم چک کننده صادر بانک شعبه نام دهنده نشان و حرف 18 حداکثر :شعبه نام (01

 .باشد یم رقم 29 حداکثر :حساب شماره (00

 .باشد یم رقم 28 حداکثر :چک مبلغ /یپرداخت مبلغ (02

 .باشد یم پرداخت خزانه خیتار دهنده نشان و باشد یم یرقم 8 به صورت :خ پرداخت خزانهیتار (0۳

 .ندیت را کامل نمان قسمیشود ا یها توسط دولت پرداخت م ات آنیاز مال یکه مقدار ییها شرکت :خزانه یمبلغ پرداخت (04

 

 ار مهمینکته بس

 .باشد  یان ارزیمود یپرداخت ها یاگرتمام یباشد حت یالید بصورت ریست بایه مبالغ در خالصه لیکل
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 یمورد یها مثال

 ریاطالعات حقوق بگمثال 
 دوم یر فرضیمشخصات حقوق بگ اول یر فرضیمشخصات حقوق بگ شرح فیرد

 7 1 تینوع تابع 1

 7 1 عاتنوع اطال 7

 (5238951183) تیر تابعیکد فراگ (4533251883) یکد مل تیر تابعیکد فراگ /یکد مل ۰

 رسول د رضایس نام 4

 یآزاد یمهدو ینام خانوادگ 5

 27 14 کشور 1

 521842 2194812 شناسه کارمند 2

 ۰ 4 یلیمدرک تحص 0

 یخدمات سینو برنامه سمت 1

 4 7 مهینوع ب 18

 مه حافظیب  مهینام ب 11

 51151151۰ 1771717111 مهیشماره ب 17

 102154۰711 17۰4512011 محل سکونت یکد پست 1۰

 55پالک  - یر ۰پالک  -الم یا محل سکونت ینشان 14

 1۰1۰8181 1۰008787 خ استخدامیتار 15

 1 ۰ نوع استخدام 11

 یر المیا محل خدمت 12

 1 7 ت محل خدمتیوضع 10

 7 1 نوع قرارداد 11

 1۰141717 1۰118787 ان کاریخ پایتار 78

 1 7 ت کارمندیوضع 71

   شماره تلفن همراه 77

   کیپست الکترون 7۰
 

 یخروج

 :سطر اول

1,1,4533251883, د رضایس , یمهدو ,94,2194812,4, سیبرنامه نو ,7,,1771717111,17۰4512011,  پالک – المیا

۰,1۰008787,۰, المیا ,2,1,1۰118787,7,,,, 

 :دومسطر 

,رسول,7,7,5238951183 یآزاد ,27,521842,۰, یخدمات ,4, حافظ مهیب ,51151151۰,102154۰711,  55پالک - یر

,1۰1۰8181,1, یر ,1,7,1۰141717,1,,,, 
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 (یالیر)حقوق و دستمزد  مثال اقالم
 مثال عنوان فیرد

 2154۰01711 ریکد فراگ/ یکد مل 1

 7 نوع پرداخت 7

 0 یسال جار یاز ابتدا یعکارکرد واق یها تعداد ماه ۰

 1 باشد؟ یر میحقوق بگ یت کارین ماه فعالین ماه آخریا ایآ 4

 14 نوع ارز 5

 1 ر ارزینرخ تسع 1

 1۰018187 خ شروع به کاریتار 2
  ان کاریخ پایتار 0

 1 ت کارمندیوضع 1

 1 ت محل خدمتیوضع 18

  یالیر -یماه جار یناخالص حقوق و دستمزد مستمر نقد 11

 011011 یالیر -آنها محاسبه نشده است یبرا یاتیمستمر معوق که مال یها پرداخت 17

 7 مسکن 1۰

 10245 یالیر - یمبلغ کسر شده از حقوق کارمند بابت مسکن ماه جار 14

 7 هیله نقلیوس 15

 25۰151 یالیر - یه ماه جاریله نقلیمبلغ کسر شده از حقوق کارمند بابت وس 11

 11۰201 یالیر -یماه جار یر نقدیمستمر غ یایمزاپرداخت  12

 0111۰05 .م.م.ق 0۳7موضوع ماده  یدرمان ینه هایهز 10

  .م.م.ق 0۳7موضوع ماده  یمه پرداختیحق ب 11

  (قانون برنامه سوم 0۳۱موضوع بند الف ماده )ها  مسکن از بانک یالت اعتباریتسه 78

 4588888 ها تیر معافیسا 71

 4741110 یالیر -یماه جار یاضافه کارناخالص  77

 20120120 یالیر -یماه جار یر مستمر نقدیغ یها ر پرداختیسا 7۰

 010101 یالیر -یماه جار یمورد یها پاداش 74

 12010۰ یالیر -یمعوقه ماه جار یر مستمر نقدیغ یها پرداخت 75

 1 (۱0ماده  6شامل بند ) یر مستمر نقدیغ یها تیمعاف: شود یکسر م 71

 1051۰714 یالیر -یماه جار یر نقدیر مستمر غیغ یایپرداخت مزا 72

  یالیر -ان سالیپا یایو مزا یدیع 70

  یالیر -د سنواتیو بازخر ید مرخصیبازخر 71

 5۰72۰20 (۱0ماده  0بند  یفقط برا)ت یمعاف: شود یکسر م ۰8

  یت مربوط به مناطق آزاد تجاریمعاف ۰1

  ات مضاعفیقانون اجتناب از اخذ مال ت موضوعیمعاف ۰7

۰۰ 

د یا، بازخریو مزا یدی، عیر نقدیو غ یر مستمر نقدیغ ی، پرداختهایر نقدیغ یای، درآمدها و مزایات متعلّقه حقوق و دستمزد مستمر نقدیمال

 یو سنوات ماه جار یمرخص

 
17۰45 

 54۰711 یماه جار متعلّقهات یجمع خالص مال ۰4
 

 یخروج

2154۰01711,7,0,1,14,1,1۰018187,,1,1,,011011,7,10245,7,25۰151,11۰201,0111۰05,,,4588888,4741110,

20120120,010101,12010۰,1,1051۰714,,,5۰72۰20,,,  17۰45  ,  54۰711  
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 (یارز)حقوق و دستمزد  اقالممثال 

 مثال عنوان فیرد

 2154۰01711 ریکد فراگ/ یکد مل 1

 7 نوع پرداخت 7

 0 یسال جار یاز ابتدا یکارکرد واقع یها ماه تعداد ۰

 1 باشد؟ یر میحقوق بگ یت کارین ماه فعالین ماه آخریا ایآ 4

 27 نوع ارز 5

 2011 ر ارزینرخ تسع 1

 1۰018187 خ شروع به کاریتار 2

 - ان کاریخ پایتار 0
 1 ت کارمندیوضع 1

 1 ت محل خدمتیوضع 18

 1420145 یارز -یماه جار یر نقدناخالص حقوق و دستمزد مستم 11

 011011 یارز -آنها محاسبه نشده است یبرا یاتیمستمر معوق که مال یها پرداخت 17

 7 مسکن 1۰

 10245 یارز - یمبلغ کسر شده از حقوق کارمند بابت مسکن ماه جار 14

 7 هیله نقلیوس 15

 25۰151 یارز - یه ماه جاریله نقلیمبلغ کسر شده از حقوق کارمند بابت وس 11

 11۰201 یارز -یماه جار یر نقدیمستمر غ یایپرداخت مزا 12

 0111۰05 .م.م.ق 1۰2موضوع ماده  یدرمان ینه هایهز 10
 - .م.م.ق 1۰2موضوع ماده  یمه پرداختیحق ب 11
 - (قانون برنامه سوم 1۰1موضوع بند الف ماده )ها  مسکن از بانک یالت اعتباریتسه 78
 4588888 ها تیافر معیسا 71

 4741110 یارز -یماه جار یناخالص اضافه کار 77

 20120120 یارز -یماه جار یر مستمر نقدیغ یها پرداختر یسا 7۰

 010101 یارز -یماه جار یمورد یها پاداش 74

 12010۰ یارز -یمعوقه ماه جار یر مستمر نقدیغ یها پرداخت 75

 1 (11ماده  1شامل بند ) ینقد ر مستمریغ یها تیمعاف: شود یکسر م 71

 1051۰714 یارز -یماه جار یر نقدیر مستمر غیغ یایپرداخت مزا 72

 - یارز -ان سالیپا یایو مزا یدیع 70
 - یارز -د سنواتیو بازخر ید مرخصیبازخر 71
 5۰72۰20 (11ماده  5بند  یفقط برا)ت یمعاف: شود یکسر م ۰8
 - یجارت مربوط به مناطق آزاد تیمعاف ۰1
 - ات مضاعفیت موضوع قانون اجتناب از اخذ مالیمعاف ۰7

۰۰ 

د یا، بازخریو مزا یدی، عیر نقدیو غ یر مستمر نقدیغ ی، پرداختهایر نقدیغ یای، درآمدها و مزایات متعلّقه حقوق و دستمزد مستمر نقدیمال

 یو سنوات ماه جار یمرخص

 
17۰45 

 54۰711 یماه جار متعلّقهات یجمع خالص مال ۰4

 

 یخروج

2154۰01711,7,0,1,27,2011,1۰018187,,1,1,1420145,011011,7,10245,7,25۰151,11۰201,0111۰05,,,4588888,

4741110,20120120,010101,12010۰,1,1051۰714,,,5۰72۰20,,,  17۰45  ,  54۰711  
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 (یالیو ر یارز)اقالم حقوق و دستمزد مثال 
 مثال عنوان فیرد

 2154۰01711 ریکد فراگ/ یکد مل 1

 7 نوع پرداخت 7

 0 یسال جار یاز ابتدا یکارکرد واقع یها تعداد ماه ۰

 1 باشد؟ یر میحقوق بگ یت کارین ماه فعالین ماه آخریا ایآ 4

 27 نوع ارز 5

 2011 ر ارزینرخ تسع 1

 1۰018187 خ شروع به کاریتار 2

  ان کاریخ پایتار 0

 1 ت کارمندیوضع 1

 1 ت محل خدمتیعوض 18

 158888 یالیر -یماه جار یناخالص حقوق و دستمزد مستمر نقد 11

 171717 یارز -یماه جار یناخالص حقوق و دستمزد مستمر نقد 17

 8 یالیر -آنها محاسبه نشده است یبرا یاتیمستمر معوق که مال یها پرداخت 1۰

 8 یارز -ه نشده استآنها محاسب یبرا یاتیمستمر معوق که مال یها پرداخت 14

 7 مسکن 15

 1888888 یالیر - یمبلغ کسر شده از حقوق کارمند بابت مسکن ماه جار 11

 8 یارز - یمبلغ کسر شده از حقوق کارمند بابت مسکن ماه جار 12

 1 هیله نقلیوس 10

  یالیر - یه ماه جاریله نقلیمبلغ کسر شده از حقوق کارمند بابت وس 11

  یارز - یه ماه جاریله نقلیده از حقوق کارمند بابت وسمبلغ کسر ش 78

  یالیر -یماه جار یر نقدیمستمر غ یایپرداخت مزا 71

 1888888 یارز -یماه جار یر نقدیمستمر غ یایپرداخت مزا 77

 1588888 .م.م.ق 1۰2موضوع ماده  یدرمان ینه هایهز 7۰

 1788888 .م.م.ق 1۰2موضوع ماده  یمه پرداختیحق ب 74

 1414 (قانون برنامه سوم 1۰1موضوع بند الف ماده )ها  مسکن از بانک یالت اعتباریتسه 75

 17۰45 ها تیر معافیسا 71

 7888888 یالیر -یماه جار یناخالص اضافه کار 72

 1588888 یارز -یماه جار یناخالص اضافه کار 70

 8 یالیر -یماه جار یر مستمر نقدیغ یها پرداختر یسا 71

 8 یارز -یماه جار یر مستمر نقدیغ یها پرداختر یسا ۰8

 8 یالیر -یماه جار یمورد یها پاداش ۰1

 48888 یارز -یماه جار یمورد یها پاداش ۰7

 8 یالیر -یمعوقه ماه جار یر مستمر نقدیغ یها پرداخت ۰۰

 8 یارز -یمعوقه ماه جار یر مستمر نقدیغ یها پرداخت ۰4

 1888 (11ماده  1شامل بند ) یر مستمر نقدیغ یها تیفمعا: شود یکسر م ۰5

 8 یالیر -یماه جار یر نقدیر مستمر غیغ یایپرداخت مزا ۰1

 8 یارز -یماه جار یر نقدیر مستمر غیغ یایپرداخت مزا ۰2

 1588 یالیر -ان سالیپا یایو مزا یدیع ۰0

 1011۰ یارز -ان سالیپا یایو مزا یدیع ۰1

 8 یالیر -د سنواتیو بازخر ید مرخصیبازخر 48

 1۰171۰ یارز -د سنواتیو بازخر ید مرخصیبازخر 41

 8 (11ماده  5بند  یفقط برا)ت یمعاف: شود یکسر م 47

 17۰451 یت مربوط به مناطق آزاد تجاریمعاف 4۰

 451201 ات مضاعفیت موضوع قانون اجتناب از اخذ مالیمعاف 44
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 ید مرخصیا، بازخریو مزا یدی، عیر نقدیو غ یر مستمر نقدیغ ی، پرداختهایر نقدیغ یای، درآمدها و مزایمستمر نقدات متعلّقه حقوق و دستمزد یمال

 یو سنوات ماه جار

 
17۰45 

 54۰711 یماه جار متعلّقهات یجمع خالص مال 41
 

 یخروج

2154۰01711,7,0,1,27,2011,1۰018187,,1,1,158888,171717,8,8,7,1888888,8,1,,,,1888888,1588888,1788888,1414,

17۰45,7888888,1588888,8,8,8,48888,8,8,1888,8,8,1588,1011۰,8,1۰171۰,8,17۰451,451201,  17۰45  ,  54۰711  
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 ستیخالصه لمثال 
 مثال نام فیرد

 1۰14 سال 0

 7 ماه 2

 8 یجار ماه یاتیمال یبده ۳

 8 گذشته ماه یاتیمال یبده 4

 1۰148787 ) پرداخت /صیتخص ( روزنامه دفتر در ثبت خیتار 0

 1 پرداخت نحوه 6

 17۰451 چک الیسر شماره 7

 1۰148۰8۰ چک خیتار 8

 15 بانک نام کد ۱

 ارگ شعبه نام 01

 102117 حساب شماره 00

 77188 چک مبلغ ای / یپرداخت مبلغ 02

 1۰148781 خ پرداخت خزانهیتار 0۳

 188888 خزانه یمبلغ پرداخت 04

 
 یخروج

 12117,77188,1۰148781,188888,ارگ,1۰14,7,8,8,1۰148787,1,17۰451,1۰148۰8۰,15
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 وستیجداول پ
 نوع شخص(: 0)جدول 

 نوع شخص Person type کد

0 Natural Person یقیشخص حق 

2 Legal Person یشخص حقوق 

 تینوع تابع(: 2)جدول 

 تینوع تابع Nationality کد

0 Iranian یرانیا 

2 Foreigner یخارج 

و نام کشور کد (:۳)جدول 

 کد نام کشور

 1 شیاتر

 2 یوپیات

 3 اردن

 4 ارمنستان

 5 اروبا

 6 ترهیار

 7 ازبکستان

 8 ایاسپان

 9 ایاسترال

 10 یاستون

 11 یاسلوواک

 12 یاسلوون

 13 نیاسوالبارد و جن ما

 14 افغانستان

 15 ایتانیانوس هند قلمرو بریاق

 16 اکوادور

 17 ریالجزا

 18 السالوادور

 19 یامارات متحده عرب

 20 یاندونز

 21 اوروگوئه

 22 نیاوکرا

 23 اوگاندا

 24 یکرونزیاالت فدرال میا

 25 االت متحدهیا

 26 ایتالیا

 27 رلندیا

 28 س لندیریا

 29 سلندیا

 30 نیآرژانت

 31 یجنوب یقایآفر

 32 یآلبان

 33 آلمان

 34 کاینتارکتآ

 35 گا و باربودایآنت

 36 لس هلندیآنت

 37 آندورا

 38 الیآنگو 

 39 آنگوال

 کد نام کشور

 40 باربادوس

 41 باهاما

 42 نیبحر

 43 لیبرز

 44 برمودا

 45 یبروند

 46 یبرونئ

 47 ریکب یایتانیبر

 48 بالروس

 49 کیبلژ

 50 بلغارستان

 51 زیبل

 52 بنگالدش

 53 نیبن

 54 بوتان

 55 بوتسوانا

 56 نافاسویبورک

 57 نیو هرزگو یبوسن

 58 یویبول

 59 شس و سابایوستینت یر، سیبون

 60 نه نویپاپوا گ

 61 پاراگوئه

 62 پاکستان

 63 پاالئو

 64 پاناما

 65 پرتغال

 66 پرو

 67 فرانسه ینز یپل

 68 کویپورتور

 69 تکرنیپ

 70 کستانیتاج

 71 لندیتا

 72 نیان چوان، استیتا

 73 ترکمنستان

 74 هیترک

 75 داد و توباگوینیتر

 76 توکالئو

 77 توگو

 78 تونس

 کد نام کشور

 79 تونگا

 80 تووالو

 81 یمور شرقیت

 82 کایجامائ

 83 جبل الطارق

 84 ر الندیجزا

 85 اکوسیر ترکس و کیجزا

 86 مانیر سلیجزا

 87 ر فارویجزا

 88 ر فالکلندیجزا

 89 منیر کایجزا

 90 االت متحدهیا یا هیر کوچک حاشیجزا

 91 ر کوکیجزا

 92 (keeling) یر کوکویجزا

 93 ر مارشالیجزا

 94 یشمال ینایر ماریجزا

 95 االت متحدهین، ایر ورژیجزا

 96 ایتانین، بریر ورژیجزا

 97 ره منیجز

 98 ره بووتیجز

 99 سمسیره کریجز

 100 ره نورفلکیجز

 101 ک دونالدر میره هرد و جزایجز

 102 یبیل یر عربیجماه

 103 رانیا یاسالم یجمهور

 104 جانیآذربا یجمهور

 105 یمرکز یقایآفر یجمهور

 106 چک یجمهور

 107 ک خلق کرهیدموکرات یجمهور

 108 ک خلق الئوسیدموکرات یجمهور

 109 کنینیدوم یجمهور

 110 هیسور یعرب یجمهور

 111 کره یجمهور

 112 اید تانزانمتح یجمهور

 113 یمولداو یجمهور

 114 (هیمقدون) وگوسالو سابقی یجمهور

 115 یبوتیج

 116 چاد

 117 نیچ
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 کد نام کشور

 118 دانمارک

 119 کاینیدوم

 120 رواندآ

 121 هیروس

 122 یرومان

 123 ونیرئون

 124 ایزامب

 125 مبابوهیز

 126 ژاپن

 127 ساحل عاج

 128 کایآمر یساموا

 129 ساموآ

 130 پینسیسائوتومه و پر

 131 النکا یسر

 132 نویسن مار

 133 یسنت بارثلم

 134 کلنیر و میسنت پ

 135 سیتس و نویسنت ک

 136 ایسنت لوس

 137 نینسنت و گرنادیسنت و

 138 سنت هلن

 139 سنگاپور

 140 سنگال

 141 سودان

 142 یسودان جنوب

 143 نامیسور

 144 یسومال

 145 سوئد

 146 سیوئس

 147 سیسوئ

 148 (یبخش هلند)نت مارتن یس

 149 را لئونیس

 150 شلیس

 151 یلیش

 152 یغرب یصحرا

 153 صربستان

 154 عراق

 155 یعربستان سعود

 156 عمان

 157 غنا

 158 فرانسه

 159 ین اشغالیفلسط

 160 فنالند

 161 یجیف

 162 نیپیلیف

 کد نام کشور

 163 قبرس

 164 زستانیقرق

 165 ستانقزاق

 166 قطر

 167 فرانسه یقلمرو جنوب

 168 کایکاستار

 169 دیجد یایکالدون

 170 کامبوج

 171 کامرون

 172 کانادا

 173 یکرواس

 174 ایکلمب

 175 کنگو

 176 کیدموکرات یکنگو، جمهور

 177 ایکن

 178 کوبا

 179 کوراسائو

 180 کومور

 181 تیکو

 182 پ وردیک

 183 یباتیریک

 184 گابون

 185 ایگامب

 186 گرجستان

 187 یچ جنوبیر ساندویجزا/ یگرجستان جنوب

 188 گرنادا

 189 یگرنز

 190 نلندیگر

 191 گواتماال

 192 گوادلوپ

 193 گوام

 194 انیگو

 195 نهیگ

 196 یینه استوایگ

 197 سانوینه بیگ

 198 نه فرانسهیگ

 199 لبنان

 200 یلتون

 201 لسوتو

 202 لوگزامبورگ

 203 لهستان

 204 ایبریل

 205 یتوانیل

 206 نیختن اشتایل

 207 ماداگاسکار

 کد نام کشور

 208 کینیمارت

 209 ماکائو

 210 یماالو

 211 مالت

 212 ویمالد

 213 یمالز

 214 یمال

 215 وتیما

 216 مجارستان

 217 مراکش

 218 مصر

 219 مغولستان

 220 کیمکز

 221 یتانیمور

 222 سیمور

 223 کیموزامب

 224 موناکو

 225 مونتسرات

 226 انماریم

 227 ایبینام

 228 نائورو

 229 نپال

 230 نروژ

 231 جرین

 232 هیجرین

 233 کاراگوئهین

 234 لندیوزین

 235 وئهین

 236 س و فوتونایوال

 237 وانواتو

 238 ونزوئال

 239 تنامیو

 240 یتیهائ

 241 هلند

 242 هند

 243 هندوراس

 244 هنگ کنگ

 245 (کانیوات) یس یهول

 246 منی
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 یلیمدرک تحص(: 4)جدول 

 یلیمدرک تحص Degree کد

0 Less than Diploma پلمیر دیز 

2 Diploma پلمید 

۳ Associate پلمیفوق د 

4 Bachelor یکارشناس 

0 Master ارشد یکارشناس 

6 PHD یدکتر 

7 Doctorate یفوق دکتر 

 مهینوع ب(: 0)جدول 

 مهیب نوع Inssurance Type کد

0 Medical services یدرمان خدمات 

2 Social security یاجتماع نیتأم 

۳ Health insurance سالمت مهیب 

4 Other ریسا 

0 None ندارد 

 

 نوع استخدام(: 6)جدول 

 نوع استخدام Employment type کد

0 Short-term contractual یقرارداد 

2 Company یشرکت 

۳ Permanent یرسم 

4 Long-term contractual یمانیپ 

0 On mission مأمور 

6 Other ریسا 

 ت محل خدمتیضعو(: 7)جدول 

 ت محل خدمتیوضع Work place status کد

0 Normal یعاد 

2 Less-developed  افتهیمناطق کمتر توسعه 

۳ Commercial free zones یطق آزاد تجارمنا 

   

 
 

 نوع قرارداد(: 8)ل دوج

 نوع قرارداد Type of Contract کد

0 Full time تمام وقت 

2 Part time پاره وقت 

۳ Hourly یساعت 

4 Contractor یمانیپ 

0 Temporary موقت 

   

 

 

 کارمند تیوضع(: ۱)جدول 

 ت کارمندیوضع Employee status کد

0 Normal یعاد 

2 Handicapped in war جانباز 

۳ Martyr's child دیفرزند شه 

4 Former PoW آزاده 

0 
Armed forces 

(Military or Police) 

 مسلح یروهاین

 (یا انتظامی ینظام)

6 Others Subject to Clause 14 Art 91 11ماده  14ن بند یر مشمولیسا 

7 
Foreign nationals subject to 

double taxation avoidance 

مشمول قانون  یاتباع خارج

 ات مضاعفیاجتناب از اخذ مال

 ینوع پرداخت(: 01)جدول 

 ینوع پرداخت Paid Type کد

0 Rial یالیر 

2 Foreign currency یارز 

۳ Rial and Foreign currency یو ارز یالیر 

 مسکن(: 00)جدول 

 هینشان اثاث Furniture flag کد

0 none ندارد 

2 With furniture هیبا اثاث 

۳ Without furniture هیاثاث بدون 

 هیله نقلیوس(: 02)جدول 

 هیله نقلینشان وس Vehicle flag کد

0 None ندارد 

2 With driver با راننده 

۳ Without driver راننده بدون 

 کد و نام ارز(: 0۳)جدول 
 کد نام ارز

BCEAO  1 فرانک 

BEAC  2 فرانک 

CLF  3 یلیش 

 4 نگ پوندیاسترل

 5 پ وردیک یاسکودا

 6 افغانستان یافغان

 7 یتانیا موریاوگوئ

 8 ماداگاسکار یاریآر

 9 لندیبات تا

 10 پاناما یبالبوآ

 کد نام ارز

 11 وار فوئرته ونزوئالیبول

 17 انویویبول

 1۰ یوپیبئر ات

 14 تونگا یپاآنگا

 15 پاتاکا

 16 اروگوئه یپزو

 17 نیآرژانت یپزو

 18 کاینیدوم یپزو

 11 یلیش یپزو

 20 نیپیلیف یپزو

 کد نام ارز

 71 ایکلمب یپزو

 77 کوبا یپزو

 7۰ کیمکز یپزو

 74 پند مصر

 75 بوتسوانا یپوال

 26 پوند جبل طارق

 27 ر فالکلندیپوند جزا

 28 پوند سنت هلن

 30 پوند سودان

 31 هیپوند سور
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 کد نام ارز

 32 پوند لبنان

 33 بنگالدش یتاکا

 34 ساموا یتاال

 ۰5 تنگه قزاقستان

 ۰1 ک مغولستانیتوگر

 37 ایگامب یداالس

 38 درام ارمنستان

 39 درهم مراکش

 40 ایدالر استرال

 41 کایاالت متحده آمریدالر ا

 47 دالر باربادوس

 43 دالر باهاما

 44 دالر برمودا

 45 یدالر برونئ

 46 زیدالر بل

 47 وانیدالر تا

 48 اد و توباگودینیریدالر ت

 49 کایدالر جامائ

 50 مانیر سلیدالر جزا

 51 منیر کیدالر جزا

 52 مبابوهیدالر ز

 53 دالر سنگاپور

 54 نامیدالر سور

 55 یجیدالر ف

 56 یشرق یایبیدالر کار

 57 دالر کانادا

 58 انیدالر گو

 59 ایبریدالر ل

 60 ایبیدالر نام

 61 لندیوزیدالر ن

 62 کنگدالر هنگ 

 63 هیدنار مقدون

 64 پیسائوتومه و پرنس یدوبرا

 65 تنامیدونگ و

 66 نار اردنید

 67 رینار الجزاید

 68 نینار بحرید

 69 نار تونسید

 70 نار صربستانید

 71 نار عراقید

 72 تینار کوید

 73 یبینار لید

 74 یجنوب یقایرند آفر

 75 روبل بالروس

 76 هیروبل روس

 کد نام ارز

 77 یاندونزه یروپ

 78 ه پاکستانیروپ

 79 النکا یه سریروپ

 08 شلیه سیروپ

 01 سیه موریروپ

 07 ه نپالیروپ

 83 ه هندیروپ

 84 ویمالد یایروف

 85 رانیال ایر

 86 یال عربستان سعودیر

 87 ال عمانیر

 88 ال قطریر

 89 منیال یر

 90 ل کامبوجیر

 91 یت مالزینگیر

 92 لیرئال برز

 93 لهستان یتزلو

 94 کستانیتاج یسامان

 95 غنا یسد

 96 د پرویسول جد

 97 زستانیسوم قرق

 98 سون ازبکستان

 99 نگ اوگاندایلیش

 100 اینگ تانزانیلیش

 101 ینگ سومالیلیش

 102 اینگ کنیلیش

 CFP 103فرانک 

 UIC 104فرانک 

 105 سیریفرانک ا

 106 یفرانک بروند

 107 یبوتیفرانک ج

 108 فرانک رواندا

 109 سییفرانک سو

 110 فرانک کومور

 111 فرانک گونگو

 112 نهیفرانک گ

 113 ن آروبایفلور

 114 نت مجارستانیفور

 115 کتسال گواتماال

 116 کرون دانمارک

 117 کرون سوئد

 118 کرون نروژ

 119 سلندیا یکرونا

 120 چک یکرونا

 121 ایزامب یکواچا

 کد نام ارز

 122 یالوکا یکواچا

 123 آنگوال یکوانزا

 124 کوردوبا اورو

 175 کیکولون کستار

 171 یکرواس یکونا

 172 انماریات میک

 128 پ الئوسیک

 129 نه نویگ ینایک

 130 نیاوکرا یونایگر

 131 پاراگوئه یگواران

 132 یتیگورد هائ

 133 لدر هلندیگ

 134 یالتس لتون

 135 گرجستان یالر

 136 تانلف بلغارس

 137 یلک آلبان

 138 هندوراس یرایلمپ

 139 لسوتو یلوت

 140 یتوانیتاس لیل

 141 هیر ترکیل

 142 یالنگنیل

 143 یلئو رومان

 144 یلئو مولداو

 145 را لئونیلئون س

 146 نیو هرزگو یل بوسنیمارک قابل تبد

 147 کیکال موزامبیمت

 148 جانیمنات آذربا

 149 منات ترکمنستان

 150 یویمودل بول

 151 هیجرین یراینا

 152 ترهیار ینکفا

 153 نگولتروم بوتان

 154 واتو وانوآتو

 155 یوون کره جنوب

 156 یوون کره شمال

 157 نین چی

 158 ن ژاپنی

 151 وروی
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 نوع پرداخت(: 00)جدول 

 نوع پرداخت Type of payment کد

0 Personal check یچک شخص 

2 POS (Payment card) یرت اعتبارپرداخت با کا 

۳ Bank Transfer یانتقال بانک 

4 Promissory note سفته 

0 Gauranteed check/ 

certified check 
 ن شدهیچک تضم

6 Cash deposit یز نقدیوار 

7 Treasury واریز خزانه 

8 NoPayment ارائه لیست بدون پرداخت مالیات 

 

 

 

 ماه اظهارنامه(: 04)جدول 

 کد بانکنام و (: 06)جدول 

 نام بانک Bank Name کد

0 BANSAR بانک انصار 

2 BCDEVE بانک توسعه تعاون 

۳ BCENTR رانیا یبانک مرکز 

4 BCITY بانک شهر 

0 BDAY یبانک د 

6 BEDIRA 
بانک توسعه صادرات 

 رانیا

7 BEGHTE نیبانک اقتصاد نو 

8 BGHARZ 
بانک قرض الحسنه مهر 

 رانیا

۱ BHEKMA انیرانیا بانک حکمت 

 نام بانک Bank Name کد

01 BINDMI بانک صنعت و معدن 

00 BKARAF نیبانک کارآفر 

02 BKESHA یبانک کشاورز 

0۳ BMASKA بانک مسکن 

04 BMELLA بانک ملت 

00 BMELLI رانیا یبانک مل 

06 BPARSI انیبانک پارس 

07 BPASAR بانک پاسارگاد 

08 BPOST پست بانک 

0۱ BREFAH بانک رفاه کارگران 

21 BSADER بانک صادرات 

 نام بانک Bank Name کد

20 BSAMAN بانک سامان 

22 BSARMA هیبانک سرما 

2۳ BSEPAH بانک سپه 

24 BSINA نایبانک س 

20 BTAT بانک تات 

26 BTEJAR بانک تجارت 

27 BTOURI یبانک گردشگر 

28 BRESALA بانک رسالت 

 قانون برنامه سوم 0۳۱بند الف ماده (: 07)دول ج

 .ردیگ یقرار م یاتیول محاسبات مالالت کسر و مانده درآمد مکتسبه در شمیکنندگان تسه افتیات دریها از درآمد مشمول مال مسکن از بانک یت اعتبارالیانه تسهیاقساط ماه

 .متر مربع خواهد بود 178حداکثر  دیبا مساحت مف یهل مجاز بوده و شامل واحدهاأا افراد متیهر خانواده و  یبار برا کیفقط  یاتیت مالین معافیاستفاده از ا

 ۱0ماده  0بند ( : 08)جدول 

 .استفاده نشده یام مرخصیو حقوق ا به وراث و حق سنوات یپرداخت یا مستمریفه ید خدمت و وظیان خدمت و خسارت اخراج و بازخریو پا یفه و مستمریو وظ یحقوق بازنشستگ

 ۱0ماده  6بند ( : 0۱)جدول 

 ت مربوط به شغلنه سفر و فوق العاده مسافریهز

 م.م.ق 0۳7موضوع ماده  ینه درمانیهز( : 21)جدول 

افت کننده موسسه ین که اگر دریبه شرط ا یاتیک سال مالیا همسر و اوالد و پدر و مادر و برادر و خواهر  تحت تکفل در یبابت معالجه خود  یمؤدهر  یپرداخت یدرمان ینه هایهز

ران  یبه علت فقدان امکانات الزم معالجه در خارج از ا ید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیید و چنانچه به تاینما یفت وجه را گواهایران باشد دریم ایا پزشک مقی یدرمان

 . ده باشدیرس یپزشکا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش یران در کشور محل معالجه یا یاسام یدولت جمهور یمقامات رسم ینه مزبور به گواهیصورت گرفته است پرداخت هز

که  یا شخصیمار یا بیات معلول یز قابل کسر از درآمد مشمول مالیآنان ن ینه مراقبت و توانبخشیمذکور هز ینه هایماران خاص و صعب العالج عالوه بر هزیدرمورد معلوالن و ب

 باشد یتکفل اورا عهده دار است م

 م.م.ق 0۳7موضوع ماده  یمه پرداختیحق ب( : 20)جدول 

 .شود یکسر م یات مؤدیشمول مالاز درآمد م یدرمان یها مهیو ب یعمر و زندگ یها مهیبابت انواع ب یرانیمه ایسسات بؤبه م یقیهر شخص حق یمه پرداختیحق ب
 

 ماه اظهارنامه Return Month کد

0 Farvardin نیفرورد 

2 Ordibehesht بهشتیارد 

۳ Khordad خرداد 

4 Tir ریت 

0 Mordad مرداد 

6 Shahrivar وریشهر 

7 Mehr مهر 

8 Aban آبان 

۱ Azar آذر 

01 Dey ید 

00 Bahman بهمن 

02 Esfand اسفند 


