
  معاونت نظارت مالی خوزستان 

 مهیدو هفتم حق ب  ی حقوق به میزانالیاتم تی معافبررسی 

  

  
  

اس   نامه  بر اـس ازمان امور مال  211/ 19418/4385بخـش ـصورت    نیحقوق وـضع نموده اـست به ا  اتیدر مورد مال  یتیجهت رفاه حال کارکنان معاف  1یاتیـس

شــده   مهیباشــد که ب  یم  يدوهفتم مختص افراد  قانون معاف اســت.  اتیســهم کارگر از پرداخت مال  مهیدوهفتم ب  زانیبر حقوق به م  اتیکه درآمد مال

ازمان تام ند  یم  یاجتماع  نیـس ازمان خدمات درمان  مهیکه ب  يافراد  .باـش ده ـس ا  ایو   یـش ات ب  ریـس ـس هم ب  یرانیگر ا  مهیموـس تند به اندازه کل ـس  مهیهـس

هم اکنون ابطال گردیده و بخشـنامه جدید جایگزین آن گردیده    و  دهیمنتشـر گرد  83فوق در سـال   خشـنامهد. بنینما  یاسـتفاده م تیخودشـان از معاف

در ماده   کهیفراتر از قانون بخشنامه صادر کرد در صورت  اتی. چراکه سازمان مال2عبارت دو هفتم بخشنامه فوق الذکر باطل شداـست. بر اـساس این راي،  

ســهم کارگر قابل   مهیحق ب  %7پس کل    نیاز ا  نیبنابرا نکرده اســت. دیق  یدرمان  مهیحق ب تیفمعا  زانیم  يبرا  یشــرط  ای  تیمحدود  چیم هق.م.  137

هر شخص   یپرداخت مهیحق ب  نیق.م.م عنوان شده: «همچن  137است که در متن ماده    یدر حال  نیا  است.  رانیحقوق بگ  اتیکسر از درآمد مشمول مال

سـات ب یقیحق ر م  يمود  اتیاز درآمد مشـمول مال  یدرمان  يهامهیو ب  یعمر و زندگ  يهامهیبابت انواع ب  یرانیا مهیبه موـس ودیکـس نص   نی.» همچنـش

صرفا مجوز کسر دو   یاتیسازمان امور مال  1383از سال    نیب  نیدر ا  نیندارد. بنابرا  مهیاز حق ب  یمبلغ مشخص  ایبه سقف    ياالذکر اشارهماده فوق  حیصر

ـسازمان    یدفتر حقوق  رکلیموـضوع مد  نیا  دییطبق بخـشنامه ـصادره داده و در تا  ات،یرا از درآمد مـشمول مال  رانیبگـسهم حقوق  یپرداخت  مهیهفتم حق ب

ور به موجب ال  یاتیامور مال فندماه    1397مهر  17مورخ    حهیکـش وم اـس تناد کرده به نامه مورخ ـس و  1382اـس دگان   مهیب  یاداره کل امور فن  يکه از ـس ـش

و   یواحد جهت امور درمان  2ـسهم کارمند   مهیدرـصدحق ب70به بعد از    1355  ماهنیاول فرورد  خیـصادر ـشده و مطابق با آن از تار  یاجتماعنیـسازمان تام

 .ابدییم صیخصموارد ت ریواحد به سا 5

ــت  يهااتیقانون مال  137در ماده    نکهیلحاظ ا  با ــخص بابت ب  یپرداخت مهیحق ب  م،یقمس ــمول مال  یدرمان  يهامهیهر ش ــر   يمؤد  اتیاز درآمد مش کس

ودیم رفا    نکهیو با توجه به ا  ـش ده جهت امور درمان  مهیب  یپرداخت  مهیواحد حق ب  7واحد از   2ـص اره    نیبنابرا  ابد،ییم  صیتخـص  یـش نامه اـش دهدر بخـش   ـش
 

 ): 7/11/83مورخ    211/4385/19418 شماره(بخشنامه    و درآمد حقوق یدرمان يها  مهیدر خصوص حق ب ١

ماره  رویپ نامه ـش وص اجرا 1381/02/01مورخ  30/4-10081/4006بخـش تق يها اتیقانون مال137حکم ماده   ي،چون در خـص فندماه   میمـس وب اـس الح  1366مـص احق ب  يبعد  يها هیو اـص وـص   ی پرداخت  مهیآن،خـص

اط ماه یدرمان يها  مهیعمر و ب مهیبابت ب  رانیحقوق بگ تمر و اقـس ورت مـس ود،از طرف ادارات امور مال یانجام م  انهیکه معموال بـص واالت  یاتیمال انیو مود  انی،کارفرمایاتیـش ت،لذا موارد ز  یـس ده اـس را   ریمطرح ـش

 گردد: یم ادآوری

ر حق ب  -1 خص حقوق ب  مهیبابت ب  یپرداخت  مهیو افراد تحت تکفل و حق ب  ریحقوق بگ یدرمان يها  مهیکـس تثنا يریگعمر ـش د) از درآمد حقوق ب یعمر و پس انداز که قابل کسـر نم يها مهیب  ي(به اـس  مهیباـش

  ی اـست و آنها م یفاقد اـشکال قانون ربطیذ انیکارفرما  رد،توـسطیپذ یـصورت م  انهیحقوق آنان معموالبه ـصورت ماه  تگر،که پرداخ مهیموـسـسات ب ریو ـسا یو ـسازمان خدمات درمان  یاجتماع   نیـشدگان ـسازمان تأم

 .ندیشده را منظور نما ادیحقوق،کسور   اتیدر احتساب درآمد مشمول مال  ینمودن اسناد مربوط به فهرست حقوق پرداخت مهیتوانند با ضم

ازمان تأم مهیب انیکارفرما  -2 ازمان خدمات درمان  مهیب انیـشده و کارفرما  مهیب رانیبگحقوق    یپرداخت مهیتوانند ـصرفابا کـسر دو هفتم از ـسهم حق ب  یم  یاجتماع   نیـشدگان ـس ا یـشدگان ـس  مهیموـسـسات ب  ریو ـس

ــهم حق ب یم زین  یرانیگر ا  ــر کل س ــده خود،از درآمد حقوق آنان و با ق مهیب  رانیحقوق بگ  یپرداخت مهیتوانند با کس ــت ها  زانیم دیش ــل يآن در فهرس متعلق را    اتیمال  ربطیذ  یاتیبه اداره امور مال  یمیحقوق،تس

 .ندیمحاسبه نما

ات ب  رانیحقوق بگ  يچنانچه پرداخت کنندگان حقوق برا   -3 ـس را از حقوق   ریمربوط به حقوق بگ  مهیـسهم حق ب  انهینموده و ماه  یلیتکم  یدرمان يها مهیعمر و ب مهیاقدام به انعقاد قرارداد ب  یرانیا  مهیخود با موـس

نمودن  مهیمربوط و ـضم  یاتیبه اداره امور مال  یمیتـسل یحقوق يدر فهرـست ها  ریـسهم حقوق بگ  یپرداخت مهیحق ب  زانیدرج م  نمجاز هـستند ـضم  زیـصورت ن نیا  ند،دریپرداخت نما مهیکـسر و به موـسـسات ب  يو

 .ندیاز درآمد حقوق آنان اقدام نما  یپرداخت مهیبه آن،نسبت به کسر حق ب  مهیموسسه ب  یگواه

  ی اتیبابت معالجه خود و افراد تحت تکفل آنان،اداره امور مال  رانیتوسـط حقوق بگ  یخاص و صـعب العالج،پرداخت  مارانیمعلوالن و ب  یو مراقبت و توانبخشـ یدرمان  يها  نهیخصـوص کسـر هزمرجع اقدام در   -4

ال انجام   انیتوانند پس از پا یم  رانیبر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگ  اتیمال افتیمحل در ناد و مدارك تأ  یگواه  یبا ارائه نسـخ اصـل  نهیهزـس ده مربوط به هز دییو اـس ال  کیمذکور در  يها  نهیـش ـس

 .ندیرابنما137مقرر در ماده   التیدرخواست استفاده از تسه ربطیذ یاتیاز اداره امور مال  یاتیمال

 میمحل تسـل  یاتیشـود به عهده اداره امور مال یآنان به صـورت سـاالنه محاسـبه م اتیکه مال  یاتیمال  عیمنا ریبر درآمد مشـاغل و سـا  اتیفصـل مال  انیدر خصـوص مود  137مقرر در ماده    يها  نهیکسـر هز  -5

 .ندیموصوف نما  یاتیاداره امور مال لیتحو  نهیهز سال انجام انیمورد بحث را پس از پا يها  نهیتوانند اسناد و مدارك مربوط به هز یم انیصورت متقاض  نیمربوط خواهد بود،که درا  یاتیاظهارنامه منبع مال

 مقررات نخواهد بود. نیعمر افراد تحت تکفل،مشمول ا  مهیبابت ب  یپرداخت مهی: حق ب1تذکر

ده   يآور ادی: الزم به 2تذکر ل ـش خ برابر اـص ت نـس ترداد مود  یکپ ای  یالمثن ایاـس ت اـس د و در خواـس افه پرداخت نیندارد،که در ا  یمنع قانون زین  اتیمال  تیبعد از قطع يمورد قبول واقع نخواهدـش ورت اـض  يمود  یـص

  کشور  یاتیکل سازمان امور مال  سییر/کردزنگنه يدریغالمرضاح     خواهد بود.  دادقابل استر میمستق يها اتیقانون مال 243و   242مواد    تیبا رعا اتیبابت مال
 ی : عموم  أتیه يرأ    1710/97شماره پرونده:        591شماره دادنامه:         1398/4/11دادنامه:   خیتار 2

  ی پرداخت  مهیحق ب  نیو همچن  یاتیـسال مال کیهمـسر و اوالد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در   ایبابت معالجه خود  يهر مؤد  یپرداخت یدرمان  يهانهیهز  م، یمـستق ياتهایقانون مال  137اـساس ماده  بر

خص حق ات ب یقیهر ـش ـس مول مال  یدرمان يهامهیبو  یعمر و زندگ يهامهیبابت انواع ب  یرانیا   مهیبه مؤـس ر م يمؤد اتیاز درآمد مـش د از    یجتماع ا  نیقانون تأم 29به موجب ماده    نی. همچنگرددیکـس « نُه درـص

تعهدات اختـصاص خواهد   ریبه ـسا هیو بق  ابدییم  صیقانون تخـص نیا   3(الف) و (ب) ماده  ياز موارد مذکور در بندها یناـش  يهانهیهز  نیتأم يقانون حـسب مورد برا  نیا   28مذکور در ماده  مهیمأخذ محاـسبه حق ب

ــ    19418/4385/211بخـشنامه ـشماره  2.» بنا به مراتب فوق بند افتی   ی اجتماع نیـشدگان ـسازمان تأم  مهیب انیکـشور که بر اـساس آن مقرر ـشده اـست که کارفرما  یاتیکل ـسازمان امور مال  سیرئ  1383/11/7ــ

هم حق ب  توانندیم ر دو هفتم از ـس رفاً با کـس ده و کارفرما مهیب  رانیبگحقوق  یپرداخت مهیـص دگانمهیب انیـش ازمان خدمات درمان  ـش ا  یـس ات ب ریو ـس ـس هم حق ب  توانندیم زین  یرانیا  گرمهیمؤـس ر کل ـس  مهیبا کـس

ده خود از درآمد حقوق آنان و با ق مهیب  رانیبگحقوق  یپرداخت تها  زانیم دیـش ل يآن در فهرـس به نما  اتیمال ربط، يذ  یاتیالبه اداره امور م یمیحقوق تـس هم حق ب  ندیمتعلق را محاـس ر دو هفتم از ـس  مهیاز جهت کـس

 وانید  یســدادر نییو آ  التیقانون تشــک  88و ماده   12ماده  1اســت و به اســتناد بند   یاجتماع   نیقانون تأم 29و ماده  میمســتق ياتهایقانون مال  137با حکم مقرر در ماده    ریشــده مغا مهیب  رانیبگحقوق  یپرداخت

  یاشراق  یعل  یـ مرتض  يعدالت ادار وانید ییقضا  معاوني/عدالت ادار وانید  یعموم  أتیه سیرئ  .شودیابطال م  1392مصوب سال   يعدالت ادار



 نهیهز  رشیپذ  يبود چرا برا  حیمنطق صح  نیسوال است که اگر ا  يخواهد بود. حال جا  اتیواحد قابل کـسر از درآمد مشمول مال  2  زانیدر باال همان م

  یات یامور مال  انسازم  يبه ادعا  تیقابل قبول بوده است!؟ با عنا  نهیعنوان هزسهم کارفرما به  مهینسبت اعمال نشده و کل حق ب  نیسهم کارفرما، ا  مهیب

، قســمت «صــرفا با 1398  رماهیت  11  خیبه تار  591موضــوع دادنامه    يعدالت ادار  وانید  یعموم  اتیه  يوفق را  تایق.م.م نها  137ماده    حیو نص صــر

هم حق ب ر دو هفتم از ـس ده» از بند   مهیب  رانیحقوق بگ  یپرداخت  مهیکـس نامه مورخ    2ـش ازمان امور مال  1383بهمن    7بخـش رر  با حکم مق  ریمغارا    یاتیـس

  نیی و آ  التیقانون تشک  88و مــــاده    12ماده    1دانسته و به استناد بند    یاجتماع  نیقانون تام  29و ماده    میمستق  يهااتیقــــانون مال  137در مــــاده  

ــ ــال   يعدالت ادار  وانید  یدادرس ــوب س ــت. بنابرا  1392مص ــباتدر م  يعدالت ادار  وانید يرا  خیاز تار  نیآن را ابطال کرده اس حقوق و   اتیمال  حاس

تمزد با مول مال  رانیبگحقوق  یپرداخت مهیکل حق ب  دیدـس ود. ا  اتیاز درآمد مـش ر ـش نامه مورخ    نیحقوق کـس ازمان امور   1398مرداد    14مورد در بخـش ـس

  .3ابالغ شده است زین یاتیمال

  4نکات الزم در خصوص معافیت مالیاتی حق بیمه

  نی شـدگان نزد سـازمان تام مهی(مشـتمل بر ب  یقیهر شـخص حق  یپرداخت  مهیحق ب  م،یمسـتق  يها  اتیقانون مال  137ماده    ریبه موجب قسـمت اخ  -1

  یاجتماع   نیقانون تام  3شـود، طبق ماده    یارتباط مالحظه م  نیشـود. در ا  یکسـر م  يمود  اتیاز درآمد مشـمول مال  یدرمان  يها  مهی) بابت بیاجتماع

و و) مرگ، موضـوع قانون مذکور بوده و به اسـتناد    یه) بازنشـسـتگ  یج) غرامت دسـتمزد، د) از کارافتادگ  ،يها، ب) باردار  يماریموارد الف) حوادث و ب

  مادهف و ب  ال  ياز موارد مذکور در بندها  یناـش  يها  نهیهز  نیتام  يدرـصد، حـسب مورد برا  9  مهیاز ماخذ محاـسبه حق ب  یاجتماع  نیقانون تام  29ماده  

رح فوق) تخـص  3 ا  مهیحق ب  هیو بق  صی(به ـش اص خواهد    ریبه ـس د حق ب  30از مجموع    نی. بنابراافتیتعهدات اختـص رفا    مهیدرـص  9کارگر و کارفرما، ـص

 شدگان است. مهیب یبازنشستگ يتعهدات از جمله مستمر گریمربوط به د یدرصد آن مربوط به درمان و مابق

 مهیب  انی) به ـصراحت اعالم کرده که کارفرمايعدالت ادار  وانید ي(پس از ـصدور را  1398  رماهیت  14مورخ    5بخـشنامه  یط  زین  یاتیـسازمان امور مال  -2

 نیتام  ونقان  29و   28،  7،  3مواد   مهیشده از حق ب  مهیب  رانیحقوق بگ  ی«درمان» پرداخت  مهیتوانند تنها ـسهم حق ب  یم  یاجتماع  نیـشدگان ـسازمان تام

 شده کسر کنند. ادیاشخاص  اتیرا از درآمد مشمول مال یاجتماع

ر دوهفتم از حق ب  يدر را  يعدالت ادار  وانیهر چند د  -3 ادره کـس ده را مغا  مهیب  رانیحقوق بگ  یپرداخت مهیـص ها و   اتیقانون مال  137حکم مواد    ریـش

ته، اما در را  یاجتماع  نیقانون تام  29 اره ا  يدانـس هم حق ببه نحوه م  يمزبور اـش به ـس د  یاجتماع  نیدرمان تام  مهیحاـس ر از حقوق نـش ت.   هقابل کـس اـس

به عنوان قلم   یدرمان پرداخت  مهیـصرفا حق ب زیـشدگان ن مهیب  ریهم قرار گرفته)، درخـصوص ـسا  وانیمذکور (که مورد اـستناد د  137طبق ماده    نیهمچن

در زمره  یبه ـصندوق بازنـشـستگ  یـشده از جمله کـسور پرداخت  ادیحقوق اـشخاص    یکـسورات قانون  ریـشده اـست و ـسا  رفتهیقابل کـسر از درآمد حقوق پذ

 حقوق در نظر گرفته نشده است. اتیاقالم معاف از مال

 
  4701روزنامه:   شمارهی،  خادم حسابدار رسم  دیحم. روزنامه دنیاي اقتصاد حقوق و دستمزد اتیاز درآمد مشمول مال  یپرداخت  مهیمکان کسر کل حق با 3

  4737، شماره 1398آبان  2شنبه  اقتصاد پنج  يای)  روزنامه دنیاتیمال  یو مشاور رسم ی(حسابدار رسم  يخسرو  دیوح 4

 : اتیاز درآمد مشمول مال یو درمان  یعمر و زندگ يها  مهیها و انواع ب نهیکسر هزبخشنامه امور مالیاتی درباره  5

عمر و  يها مهیـشدن عبارت «انواع ب نیگزیباـشد و جا یالزم االجرا م  1395ـسال  يآن از ابتدا   281که براـساس ماده   1394/04/31مورخ    هیبه موجب اـصالح میمـستق يها اتیقانون مال  137به اـصالح ماده  نظر

 دارد:  یآن مقرر م يو اصالحات بعد یزندگ يها مهیدرخصوص ب مهیب  یعال يمصوب شورا   68نامه شماره  نییضمن ارسال آ لهینوسیعمر» در ماده مذکور، بد مهیعبارت «ب يبه جا »یزندگ

1-Ͳ  ر خص حقوق بگ یعمر و زندگ يها مهیبابت انواع ب  یپرداخت مهیو افراد تحت تکفل و حق ب  ریحقوق بگ  یدرمان  یپرداخت يها مهبی حق  کـس مول مال ریـش ازمان تام مهیحقوق ب اتیاز درآمد مـش دگان ـس   ن یـش

 است. یو با ارائه اسناد مربوط فاقد اشکال قانون ربطیذ انیتوسط کارفرما رد، یپذ یصورت م  انهیصورت ماه بهگر که پرداخت حقوق آنان معموال   مهیموسسات ب ریو سا یو سازمان خدمات درمان  یاجتماع 

ازمان تام  مهیب انیکارفرما دگان ـس هم حق ب یم  یاجتماع   نیـش ر ـس رفا با کـس ده از حق ب مهیب  رانیحقوق بگ  یداختدرمان پر مهیتوانند ـص وع مواد  مهیـش  مهیب  انیو کارفرما  یاجتماع   نیقانون تام  29،  28،  7،  3موـض

ازمان خدمات درمان دگان ـس ا  یـش ات ب ریو ـس ـس هم حق ب  یم زین  یرانیگر ا  مهیموـس ر کل ـس مول مال مهیب  رانیحقوق بگ یدرمان  یپرداخت مهیتوانند با کـس ده خود از درآمد مـش آن در   زانیم دیحقوق آنان و ق اتیـش

 .ندیمتعلق را محاسبه نما  اتیمال ربط، یذ یاتیبه اداره امور مال  یمیحقوق تسل يفهرست ها

ات ب  رانیحقوق بگ يپرداخت کنندگان حقوق برا   چنانچه ـس هم حق ب  انهینموده و ماه  یلیتکم  یدرمان يها مهیو ب یعمر و زندگ يها مهیاقدام به انعقاد قرارداد انواع ب  یرانیا  مهیخود با موـس مربوط به حقوق    مهیـس

به اداره امور   مهیموـسـسه ب  یحقوق و ارائه گواه  يدر فهرـست ها ریـسهم حقوق بگ  یپرداخت مهیحق ب  زانیز مجاز هـستند ـضمن درج میـصورت ن نیدر ا  ند، یپرداخت نما  هیکـسر و به موـسـسات ب  يرا از حقوق و  ریبگ

 .ندیحقوق آنان اقدام نما اتیاز درآمد مشمول مال  یپرداخت مهیمربوط، نسبت به کسر حق ب  یاتیمال

2-Ͳ  ـشخـصا نـسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت    ریکه حقوق بگ  یلیتکم یدرمان  مهیو ب  یعمر و زندگ يها  مهیانواع ب مهیحق ب  نیـشده، همچن  ادیمذکور در ماده   يها  نههزی  کـسر و  احتـساب  درخـصوص اقدام  مرجع

و   یبا ارائه گواه  نهیسـال انجام هز  انیتوانند پس از پا  یم رانیبر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگ اتیکننده مال افتیدر  یاتیاداره امور مال  ران، یحقوق بگ  اتیاز درآمد مشـمول مال  دینما یاقدام م مهیحق ب

 .ندیرا درخواست نما  137در ماده   ررمق  التیحقوق، استفاده از تسه اتیکننده مال  افتیدر  یاتیاز اداره امور مال  یاتیسال مال کیمذکور در  يها  نهیشده مربوط به هز دییاسناد و مدارك تا

3-Ͳ  ر ده از مود  ادیمذکور در ماده  یدرمان يها  مهیو ب  یعمر و زندگ يها مهیانواع ب مهیها، حق ب  نههزی  کـس ل مال انیـش ا  اتیفـص اغل و ـس به    اتیکه مال  یاتیمنابع مال ریبر درآمد مـش االنه محاـس ورت ـس آنان به ـص

ود به عهده اداره امور مال یم ل  یاتیـش ورت متقاـض نیخواهد بود،که در ا  بوطمر  یاتیاظهارنامه منبع مال میمحل تـس ناد و مدارك مربوط به موارد مزبور را پس از پا یم انیـص ال انجام هز  انیتوانند اـس  لیتحو  نهیـس

 .ندیموصوف نما  یاتیاداره امور مال

(الف،   يموـضوع بندها  یعمر و زندگ يها  مهیبانواع   یبابت پوـشش خطر اـصل  یپرداخت  مهیماده نخواهد بود و ـصرفا حق ب نیبابت افراد تحت تکفل مـشمول مقررات ا  یها عمر و زندگ مهیانواع ب مهی: حق ب1  تذکر

  ی اـصالح يمزبور موـضوع تبـصره ها يها مهیب  یلیپوـشش تکم ای  یخطرات اـضاف  یلیمازاد جهت پوـشش تکم  یپرداخت يمه هایاـست و حق ب اتیقابل کـسر از درآمد مـشمول مال  وـستینامه پ نییآ 2ب،ج، د) ماده  

 باشد. یقابل کسر نم  وستیپ  68/3نامه  شماره  نییموضوع آ

مورخ    200/19494مفاد بخشـنامه شـماره   تیرعا نیفوق، همچن 2بند    يدر اجرا   رانیماده از طرف حقوق بگ نیا  التیبه درخواسـت اسـتفاده از تسـه  یدگیکه ضـمن رسـ  ی: الزم به ذکر اسـت در صـورت2  تذکر

 حسب مورد مسترد خواهد شد. میمستق يها اتیقانون مال 243و   242مواد    ياجرا   در اتیمال  یقابل استرداد باشد، اضافه پرداخت  یتایمال  ، یقیاشخاص حق ریدرخصوص سا  1390/08/21

 گردد.  یلغو م  1383/11/07مورخ    211/4385/19418بخشنامه شماره   

 کشور  یات یکل سازمان امور مال سی رئ/پارسا یعل  دیام

  



از درآمد حقوق    یاجتماع  نیشـده تام  مهیسـهم ب  یپرداخت مهیل حق بموجود، کسـر ک  طیشـود که در شـرا  یم  يریگ  جهیبا توجه به مراتب فوق نت  -4

ک ینخواهد بود. قابل ذکر اسـت به عنوان    یاتیسـازمان مال  دییو مقررات حاکم نبوده و مورد تا  نیمنطبق با قوان  انیآن توسـط کارفرما  اتیمشـمول مال

  یشده جهت احتساب سهم خدمات درمان   مهیکارفرما و ب  نیبه نسبت ب  ،یاجتماع  نیقانون تام  29در ماده    ادشدهیدرصد    میدر صورت تسه  یراهکار عمل

هم حق ب  مهیکارفرما و ب  مهیحق ب ده، ـس ر از درآمد حقوق ب مهیـش دگان از دوهفتم (معادل   مهیدرمان قابل کـس نامه مورخ  2ـش د) مندرج در بخـش /  7درـص

  يگر یمحاســبه د  يخواهد بود، مگر آنکه روش و مبنا  رییفوق) قابل تغ  29اده  درصــد مذکور در م9ام از   یدرصــد (معادل هفت ســ  2/  1به    1383/  11

  ربط صادر و ابالغ شود. يمراجع ذ يازسو

  نهیبر کـسر هز  یمبن  66مـصوب اـسفند ماه    میمـستق  ياتهایقانون مال137حکم ماده    ياجرا  اتیمال  صیتـشخ  نیاز مامور  یاطالعات واـصله برخ  بقرار  -5

  هی د ییا، موکول به اخذ ت  نفعیذ  انیمود  يالزم از سـو  يهایارائه اسـناد و مدارك و گواه  رغمیرا عل  یاتیمال  انیمود  اتیاز درآمد مشـمول مال  یدرمان  يها

موجبات    یاتیمال  يپرونده ها  تیو قطع  یدگیوقفه در امور رس  جادیضرور عالوه بر ا  ریکنندگان وجوه مزبور نموده و با انجام مکاتبات غ  افتیمجدد از در

رگردان ا  یـس د  انیمود  یتیو نارـض الحیو مراجع ذ  یامور درمان  انیمحترم و اتالف وقت متـص رط مقرر برا  نکهیبه ا  نظر  .دینمایفراهم م  زیرا ن  ـص  يتنها ـش

ه  لیقب  نیا  يبرخوردار ده ارائه گواه  ادی  137ماده    یاتیمال  التیاز تـس ه درمان  افتیدر  یـش ـس ط موـس ط توـس ک مق  ای  یوجه توـس بوده و در    رانیا  میپزـش

ور گواه م  نهیپرداخت هز  یموارد معالجات خارج از کـش ط مقامات رـس الم  يدولت جمهور  یتوـس و  رانیا  یاـس ت ،   ایمحل معالجه    ردر کـش وزارت بهداـش

  ربطیذ  یاتیمال  نیمامور  دارد،یقانون مقرر م  حیصـح  يامور و اجرا  انیجر  عیواحد و تسـر  هیرو  جادی، لذا جهت ا  باشـدیم  یکاف  یدرمان و آموزش پزشـک

خ اصـل  افتیبمحض در ناد و مدارك تا  ینـس ده مربوط به هز  دییاـس وجه در    افتیدر  یمنضـم به گواه  يو افراد تحت تکفل و  يمود  یدرمان  يها  نهیـش

مورد بحث از درآمد مشـمول    يها  نهیمربوطه نسـبت به کسـر هز  یتایدر خارج از کشـور و ضـبط آنها در پرونده مال  یپزشـک  نهیو با پرداخت هز  رانیا

ال مربوطه اقدام الزم معمول و از مکاتبات تکرار  اتیمال رور  ریو غ  يـس ناد و مدارك ارائه   راـست د  یهیبد  ند،ینما  يجدا خوددار  يـض موارد خاص که اـس

  نهیاز تکرار هز  یحاک  ایو   صــالحیمراجع ذ  ایکنندگان وجوه و   افتیدر  یفاقد مهر و امضــا گواه  ایمخدوش ، قلم خورده، ناخوانا و    يشــده توســط مود

ابه برا  يها ط مود  کی يمـش وع توـس تعالم آن مورد خاص با اطالع رئ  يموـض د ، اـس رع وقت و اقدام الزم پس از رفع   لمح  یاتیامور مال  سیباـش در اـس

 .6نع خواهد بوداشکال بالما

همســر و اوالد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت   ایبابت معالجه خود    يهر مود  یپرداخت  یدرمان  يهانهیمالیاتهاي مســتقیم هز  قانون  137  ماده  -6

  دیی و چنانچه به تأ  دینما  یوجه را گواه  افتیباشد در  رانیا  میپزشک مق  ای  یکننده موسسه درمان افتیکه اگر در  نیبه شرط ا یاتیسال مال  کیتکفل در  

  یمزبور به گواه   نهیصـورت گرفته اسـت پرداخت هز  رانیبه علت فقدان امکانات الزم معالجه در خارج از ا  یآموزش پزشـکدرمان و   ت،وزارت بهداشـ

 مهیحق ب  نیباشـد، همچن  دهیرسـ  یشـکوزارت بهداشـت، درمان و آموزش پز  ایدر کشـور محل معالجه    رانیا  یاسـالم  يجمهوردولت    یمقامات رسـم

ــخص حق  یپرداخت ــات ب یقیهر ش ــس ــمول مال  یدرمان  يهامهیو ب  یعمر و زندگ  يهامهیبابت انواع ب  یرانیا  مهیبه موس ــر   يمود  اتیاز درآمد مش کس

قابل کـسر از درآمد مـشمول    زیآنان ن  یمراقبت و توانبخـش  نهیمذکور هز  يها  نهیخاص و ـصعب العالج عالوه بر هز  مارانیمورد معلوالن و ب  در  .گرددیم

  .7باشدیدار است مکه تکفل او را عهده  یشخص ای ماریب ایمعلول  اتیمال
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الح قانون مال  33به موجب بند   7 تق هاي اتیماده واحده قانون اـص وب   م،یمـس عبارت    نیگزیجا  »یعمر و زندگ  يهامهی) قانون عبارت «انواع ب137، در ماده (31/4/1394مـص

  عمر» شد.   مهی«ب


