
 :مستقيم هاىماليات قانون ـ ۲۵ ماده باستناد -

 

 اين در مقرر هاىمعافيت کسر از پس ايران در واقع امالک به نسبت خود حقوق واگذارى از ناشى حقوقى يا حقيقى شخص درآمد

 .باشدمى امالک درآمد بر ماليات مشمول قانون

 

 

 :تبصره

 

 از و هنبود مبحث اين مقررات تابع است دولت به متعلق واسطه با يا مستقيم طوربه آنها سرمايه تمام که هائىشرکت امالک درآمد

 .شد خواهد تشخيص دفاتر به رسيدگى طريق

 

 امالک اجاره ماليات مشمول درآمد 

 

 :است کرده تعيين ذيل شرحبه را امالک اجاره ماليات مشمول درآمد مستقيم هاىماليات قانون ۲۵ ماده

 

 

 بيست کسر از پس غيرنقدى و نقدى از اعم االجارهمال کل از است عبارت گرددمى واگذار اجازه به که امالکى ماليات مشمول درآمد

 .اجاره مورد به نسبت مالک تعهدات و استهالکات و هاهزينه بابت درصد پنج و

 

 مستقيم هاىماليات قانون مفاد به توجه با امالک اجاره درآمد تعيين مبناى 

 

 يا و رسمى محاضر در و دفترخانه در که است سندى رسمى سند) رسمى سند روى از االجارهمال هاماليات قانون ۲۵ ماده استناد به

 يا ندس تسليم از يا باشد نداشته وجود رسمى نامهاجاره کهصورتى در و شودمى تعيين( شود امضاء و تنظيم دادگسترى محاکم در

 باشد نموده دريافت مستأجر از ديگر عنوان هر يا وديعه عنوانبه وجهى بهاءاجاره بر عالوه مؤجر يا و گردد خوددارى آن رونوشت

 .شد خواهد تعيين مشابه امالک براساس بهاءاجاره ميزان

 



 امالک اجاره درآمد بر ماليات محاسبه نرخ 

 

 اجاره درآمد بر ماليات محاسبه نرخ ۷/۵/۷۹ مورخ اصالحيه و ۵/۹۵/۹۵۱۱ مصوب مستقيم هاىماليات قانون ۹۵۱ ماده مفاد استناد به

 .گرفت خواهد صورت مزبور قانون ۹۵۹ ماده در مقرر هاىنرخ براساس امالک

 

 هاماليات قانون ۹۵۹ ماده موضوع درآمد بر ماليات جدول 

 

 نرخ

 ماليات

 جمع ماليات

 ريال ـ شونده

 ساالنه ماليات مشمول درآمد ريال ۹،۰۰۰،۰۰۰ ميزان تا

%۹۵ 

۹۵۰،۰۰۰ 

 ساالنه ماليات مشمول درآمد ريال ۵،۲۰۰،۰۰۰ ميزان تا

 ريال ۹،۰۰۰،۰۰۰ مازاد به نسبت

%۹۱ 

۵۱۰،۰۰۰ 

 ساالنه ماليات مشمول درآمد ريال ۵،۰۰۰،۰۰۰ ميزان تا

 ريال ۵،۲۰۰،۰۰۰ مازاد به نسبت

%۵۲ 

۷۱۲،۰۰۰ 

 ساالنه ماليات مشمول درآمد ريال ۱،۰۰۰،۰۰۰ ميزان تا



 ريال ۵،۰۰۰،۰۰۰ مازاد به نسبت

%۵۲ 

۵،۲۹۲،۰۰۰ 

 ساالنه ماليات مشمول درآمد درآمد ريال ۵۲،۰۰۰،۰۰۰ ميزان تا

 ريال ۱،۰۰۰،۰۰۰ مازاد به نسبت

%۵۰ 

۱،۱۹۲،۰۰۰ 

 ساالنه ماليات مشمول درآمد ريال ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ميزان تا

 ريال ۵۲،۰۰۰،۰۰۰ مازاد به نسبت

%۵۲ 

۵۰،۹۱۲،۰۰۰ 

 ساالنه ماليات مشمول درآمد ريال ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ميزان تا

 ريال ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ مازاد به نسبت

%۲۰ 

۵۲،۹۱۲،۰۰۰ 

 ساالنه ماليات مشمول درآمد ريال ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ميزان تا

 ريال ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ مازاد به نسبت

 ريال ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ مازاد به نسبت

%۲۵ 

%۲۵ 

۹۵۱،۹۱۲،۰۰۰ 

 



 در و بوده جارى يابد،مى خاتمه بعد به ۹۵۷۰ سال اول از آنها مالى سال که حقوقى اشخاص درآمد بر ماليات مورد در فوق هاىنرخ

 .شودمى اعمال ۹۵۷۹ سال ابتداى از موارد ساير

 

 امالک اجاره درآمد بر ماليات پرداخت نحوه 

 

 همربوط مالياتى ٔ  حوزه به بعد سال تيرماه پايان تا را خود اجاره درآمد سال هر مالياتى اظهارنامه هستند مکلف مالکين يا مالک -

 (م.م.ق ۱۰ ماده) کنند پرداخت نيز را متعلقه ماليات و تسليم

 

 

 اءبهاجاره پرداخت هنگام باشند( غيردولتي عمومى نهادهاى يا و خصوصى يا دولتى از اعم) حقوقى اشخاص مستأجر کهصورتى در -

 صادىاقت امور اداره به را مربوطه ماليات کسر از پس روز ده مدت ظرف و کسر محاسبه، قانون براساس را متعلقه ماليات هستند مکلف

 (م.م.ق ۲۵ ماده ۱ تبصره) نمايد تسليم مؤجر به را آن رسيد و پرداخت ملک وقوع محل دارائى و

 

 (مستغالت) امالک اجاره درآمد بر ماليات هاىمعافيت 

 

 ينکها مگر شودنمى تلقى اجارى مالک تکفل تحت افراد سکونت محل همچنين و اجداد يا فرزند يا همسر يا مادر و پدر سکونت محل

 (م.م.ق ۲۵ ماده يک تبصره) شودمى پرداخت اجاره که گردد ثابت مدارک و اسناد موجببه

 

 خانه از يا نمايد اجاره خويش سکونت براى ديگرى محل خود و نمايد واگذار اجاره به را آن مسکوني، آپارتمان يا خانه مالک هرگاه

 که اىاالجارهمال ميزان مبحث، اين ماليات مشمول درآمد احتساب در کند استفاده گذاردمى او اختيار در کارفرما که سازمانى

 کل از گرددمى تقويم حقوق ماليات محاسبه براى يا و کسر وى حقوق از کارفرما توسط يا پردازدمى قرارداد يا رسمى سند موجببه

 (م.م.ق ۲۲ ماده. )شد خواهد کسر او دريافتى االجارهمال

 

 

 هماهان االجارهمال ريال هزار سى تا نمايد واگذار اجاره به سکونت جهت دارد سکونت آن در که را محلى از قسمتى مالک کهصورتى در

 (م.م.ق ۲۱ ماده) بود خواهد معاف بابت اين از مالک دريافتى



 

 

 هاجار درآمد ماليات مشمول ماهيانه درآمد از ريال هزار پنج و بيست و صد يک مبلغ تا ندارند درآمدى گونههيچ که حقيقى اشخاص

 چنانچه و باشدمى معاف ماليات از آنان( مستغالت) امالک اجاره درآمد چنانچه و باشدمى معاف ماليات از آنان( مستغالت) امالک

 را آنان درآمد نبايد اجاره درآمد بر ماليات باشد ريال هزار پنج و بيست و صد يک مبلغ از بيش آنان( مستغالت) امالک اجاره درآمد

 (م.م.ق ۲۷ ماده. )دهد تقليل فوق مبلغ از

 

 

 حسب هک فوق هاىمعافيت بر عالوه. باشد داشته خود تکفل در. نباشد کاربه قادر که اىماندهعقب يا معلول فرزند داراى مالک چنانچه

 ماليات پرداخت از يک هر ازاءبه آنها امالک اجارى ماليات مشمول درآمد از ريال هزار ده تا ماهانه نمود خواهند استفاده آن از مورد

 (م.م.ق ۲۷ ماده ۵ تبصره. )شودمى معاف

 

 

 پرداخـــت از نباشـــد مـــاه در ريـــال هـــزار پـــنج از بـــيش مشـــاع مـــالکين از يـــک هـــر االجـــارهمال ســـهم کهصـــورتى در

ــــــــات ــــــــر مالي ــــــــد ب ــــــــاره درآم ــــــــالک اج ــــــــاف ام ــــــــد مع ــــــــود خواه ــــــــاده. )ب  (م.م.ق ۲۱ م

 

 امالک اجاره درآمد تکليفى ماليات کسر و محاسبه ٔ  نحوه

هاى مستقيم کليه اشخاص حقوقى )اعم از دولتى يا خصوصى يا نهادهاى عمومى قانون ماليات ۲۵ماده  ۱با توجه به مفاد تبصره 

قانون مزبور محاسبه و کسر و ظرف مدت ده  ۹۵۹شرح ماده يات متعلق را بهبهاء مالغيردولتي( مکلف هستند هنگام پرداخت اجاره

 .شده از طرف وزارت امور اقتصادى و دارائى واريز و رسيد پرداخت را به مالک تسليم کنندروز به حساب تعيين

 

 

يب ترت. تکليف فوق حسب مورد بهمستفاد از تبصره فوق چنانچه اجاره امالک ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و يا ساليانه پرداخت شود

 .و يا يک مرتبه در سال بايد انجام شود ۵يا  ۵يا  ۹۵

 

 

 :مثال نمونه



اجاره نموده و طبق  ۹/۹/۹۵۷۵مدت سه سال از يک شرکت )دولتى يا خصوصي( ساختمانى را به مبلغ يک صد ميليون ريال در ماه به

صورت محاسبه ماليات االجاره ساليانه بايد پرداخت شود. در ايننظيم شده مالصورت سند رسمى در دفترخانه تقرارداد اجاره که به

 :شرح ذيل خواهد بوددرآمد اجاره مالک که بايستى توسط شرکت مستأجر انجام و پرداخت شود به

 

 

 ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۲%=  ۵۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵معافيت موضوع ماده 

 ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ـ  ۵۲،۰۰۰،۰۰۰=  ۷۲،۰۰۰،۰۰۰۰ درآمد ماهانه اجاره مشمول ماليات

 ۷۲،۰۰۰،۰۰۰ ۹۵=  ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ درآمد ساليانه اجاره مشمول ماليات

 ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۹۵۹ ۹۵۹نرخ ماده  ۵۷۵،۹۱۲،۰۰۰ ماليات ساليانه درآمد اجاره

 

 

 :بار پرداخت شودماه يکبهاء هر شش چنانچه اجاره -

 

 

 ۷۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱=  ۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ماهه اول درآمد مشمول ماليات شش

 ماليات شش ماهه اول
 ۹۵۹ ۹۵۹نرخ ماده  ۵۵۰،۹۱۲،۰۰۰

۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰ 

 ماليات شش ماهه دوم
ـ  ۵۵۰،۹۱۲،۰۰۰=  ۵۵۵،۰۰۰،۰۰۰

۵۷۵،۹۱۲،۰۰۰ 

بار بهاء هر سه ماه يکـ چنانچه اجاره

 پرداخت شود:
۰۰۰،۰۰۰،۵۵۲ =۵  ×۷۲،۰۰۰،۰۰۰ 

 بهاءماليات سه ماهه اجاره
ـ  ۵۵۰،۹۱۲،۰۰۰=  ۵۵۵،۰۰۰،۰۰۰

۵۷۵،۹۱۲،۰۰۰ 

 

 

بهاء ماهيانه پرداخت شود بايستى براساس درآمد اجاره ماهيانه براى هر ماه ماليات جداگانه محاسبه و چنانچه قرارداد چنانچه اجاره -

 .صورت جمع درآمد اجارى ساليانه محاسبه و کسر شودالتفاوت بهاجاره تا پايان سال تداوم داشت در ماه آخر مابه

 

 

 ۷۲،۰۰۰،۰۰۰ ۹۵۹نرخ ماده  ۵۵،۱۱۲،۰۰۰ ماهفروردين ٔ  ماليات اجاره



 ۷۲،۰۰۰،۰۰۰ ۵=  ۹۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ماهدرآمد اجاره تا پايان ارديبهشت

 ۹۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۹۵۹نرخ ماده  ۷۹،۹۱۲،۰۰۰ ماليات دو ماهه اول سال

 ۷۹،۹۱۲،۰۰۰ـ  ۵۵،۱۱۲،۰۰۰=  ۵۱،۲۰۰،۰۰۰ ماهبهاء ارديبهشتماليات اجاره

 ۷۲،۰۰۰،۰۰۰×  ۵=  ۵۵۲،۰۰۰،۰۰۰ درآمد اجارى مشمول ماليات سه ماهه اول

 ۵۵۲،۰۰۰،۰۰۰ ۹۵۹نرخ ماده  ۹۹۰،۹۱۲،۰۰۰ ماليات سه ماهه اول سال

  ماليات درآمد اجاره خردادماه

 ۹۹۰،۹۱۲،۰۰۰ـ ( ۵۵،۱۱۲،۰۰۰+  ۵۱،۲۰۰،۰۰۰= ) ۵۱،۰۰۰،۰۰۰

 

 

 .و به همين ترتيب الى آخر ادامه خواهيم داد

 

 

گونه درآمد ديگرى غير از درآمد اجاره فوق نداشته باشد براى محاسبه ماليات، بايد مستأجرين معافيت موضوع چنانچه مالک هيچ

بوطه تقاضاى معافيت مزبور مر مالياتى ٔ  ها را رأساً اعمال ننمايند و مؤدى )موجر( خود هنگام مراجعه به حوزهقانون ماليات ۲۷ماده 

 .گونه اطالعى از درآمدهاى مؤجر نداردرا بنمايد زيرا مستأجر هيچ

 نکات قابل توجه در محاسبه ماليات بر درآمد اجاره امالک 

جاره امالک )مستغالت( طى سال شروع شود براى محاسبه ماليات بايستى مجموع درآمد اجارى ماه شروع قرارداد که مدت ادر صورتى

 .ماليات مربوطه را محاسبه نمائيم ۹۵۹دست آورده و به نرخ ماده اجاره تا پايان همان سال به

 

 

د درآمد اجاره به نسبت مالکيت مالکان مشخص شده نفر باشند نخست بايچنانچه مالک مورد اجاره )امالک و مستغالت( بيش از يک

 .و سپس براساس سهم هريک از مالکين ماليات مربوطه محاسبه و کسر شود

 

 

هاى مقرر در قانون از سهم درآمد اجارى ماهيانه در مورد محاسبه ماليات درآمد اجارى اشخاص حقيقى بايستى نخست کليه معافيت

 .التفاوت حاصله محاسبه و کسر و پرداخت گرددمابه يا ساليانه مالک کسر سپس ماليات

 

 



طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق به دولت باشد. چون چنانچه مالک يکى از اشخاص حقوقى باشد که صد در صد سرمايه آن به

ستند مستأجرين مکلف ه ٔ  ها از مقررات ماليات بر درآمد امالک مستثنيقانون ماليات ۲۵ها طبق مفاد تبصره ماده گونه شرکتاين

 .باشندبه کسر ماليات اجاره نمى

 

 

 :مثال نمونه

شرکتى يک ساختمان ادارى را براى مدت يکسال به مبلغ سه ميليون و پانصد هزار ريال ماهيانه اجاره نموده است. مالکيت ساختمان 

بهاء ساختمان مزبور ساليانه پرداخت شود. ه اجارهطور متساوى به سه نفر )هر نفر دو دانگ( تعلق دارد. چنانچطور مشاع بهمزبور به

 ماليات درآمد اجارى هر يک از مالکين چقدر خواهد بود؟

 

 

 ۵،۲۰۰،۰۰۰ ۹۵= ۵۵،۰۰۰،۰۰۰ درآمد اجارى ساليانه

 ۵۵،۰۰۰،۰۰۰ ۷۲%=  ۵۹،۲۰۰،۰۰۰ درآمد مشمول ماليات ساليانه مالکين

 ۵۹،۲۰۰،۰۰۰ ۹/۵=  ۹۰،۲۰۰،۰۰۰ درآمد مشمول ماليات ساليانه هريک از مالکين

 ۹۰،۲۰۰،۰۰۰ ۹۵۹نرخ ماده ۵،۹۹۲،۰۰۰ ماليات ساليانه سهم هريک از مالکين

 

 

واهد شرح ذيل خگونه درآمد ديگرى نداشته باشند محاسبه ماليات آنان با اعمال مفروضات فوق بهچنانچه هريک از مالکين فوق هيچ

 .بود

 

 

 ۹۰،۲۰۰،۰۰۰ـ  ۹،۲۰۰،۰۰۰=  ۱،۰۰۰،۰۰۰ درآمد ساليانه مشمول ماليات هريک از مالکين

 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۹۵۹نرخ ماده ۵،۲۹۲،۰۰۰ ماليات ساالنه هريک از مالکين

 


