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 مقدمه
هزینه ها و صرفه  و جلب رضایت مؤدیان محترم مالیاتي و کاهش فت اطالعات مالیات بر درآمد حقوقدریا منظور تسهیل در به

 جویي در زمان، سازمان امور مالیاتي اقدام به طراحي و پیاده سازي سیستم مکانیزه مالیات بر درآمد حقوق نموده است.

یافت کنندگان حقوق و میزان حقوق و مزایاي پرداختي و مالیات مترتب بر آن کنندگان و در در این سیستم اطالعات پرداخت

به شکل فایل الکترونیکي از مؤدي دریافت و در پایگاه اطالعاتي سازمان امور مالیاتي ذخیره مي گردد. به همین منظور مؤدي 

ي شود فایل الکترونیکي مورد نظر را تولید و به مي تواند با ورود اطالعات در نرم افزاري که توسط سازمان امور مالیاتي ارایه م

واحد امور مالیاتي ارایه نماید و یا با استفاده از سیستم هاي نرم افزاري موجود خود، اقدام به تهیه فایل الکترونیکي با  قالب 

 مورد نظر سازمان نماید.

اتي به طور کامل توضیح داده شده است.در ادامه در این دفترچه، ساختار و قالب فایل اطالعاتي مورد نظر سازمان امور مالی

ر دکد بندي معافیت اشخاص آمده است. ها و نحوة فهرستي از اطالعات مورد نیاز جهت تولید اطالعات صحیح مانند انواع معافیت

 :ت. فایل هاي اطالعاتي عبارتند ازپایان دفترچه جداول مورد نیاز گنجانده شده اس

 ي نقدي، غیرنقدي، پاداش و عیدي پایان سال پرداختي و مشخصات حقوق بگیران فایل فهرست حقوق و مزایا

 خالصه فهرست مالیات بر درآمد حقوق اعم از نقدي و غیرنقدي 
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 پیشگفتار

 

 کارفرمای محترم

در خصوص اداره کشور که گامي ارزنده ر درآمد حقوق کارکنان محترم خود، با تشکر ازکسر و پرداخت به موقع مالیات ب

و در نهایت زمینه قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي را فراهم مي  عزیزمان ایران، با استفاده از درآمدهاي مالیاتي بوده

 سازد، خواهشمند است دستور فرمایید:

ن قانو 12/22/58اصالحیه مصوب   58هنگام هر پرداخت یا تخصیص حقوق، مالیات متعلق را طبق مقررات ماده  

اطالعات حقوق بگیران  CDتهیه و به همراه  2مالیاتهاي مستقیم محاسبه، کسر و ظرف مدت سي روز مطابق پیوست

 ( با مشخصات ذیل مي باشد، به واحد مالیاتي مربوطه ارسال نمایند.Textکه حاوي دو فایل متني )
 

 

 مراجع
 

 سند نیازمندیها و تحلیل و طراحي سیستم مالیات بر درآمد حقوق -2

 233و  232، 292، 31تا  51قانون مالیاتهاي مستقیم مواد  -1

 بخشنامه هاي صادره در این خصوص -9

 

 

 مسئولیت ویرایش راهنما
 

 کشوردفتر مشاوران رئیس کل سازمان امور مالیاتي 
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 شرح دستورالعمل راهنمای تهیه فایل الکترونیکی

 

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

 KYYYYMM.TXT[W|D]نام فایل خالصه فهرست حقوق: 

 [W|D] .اگر اطالعات شما تحت مشخص کننده نوع سیستم عامل استDOS  است، نام فایل با«D » و در صورتیکه شروع شود

 شروع شود. Wاست، نام فایل با  Windowsاطالعات تحت 

در داخل .باشند« ایران سیستم»باید بر اساس کد اسکي  باشد، فرمت ذخیره داده هاي ارسالي DOSدر صورتیکه اطالعات تحت 

( از هم جدا مي گردد و کد اسکي استفاده شده براي Comma Delimited) ","فایل مقادیر فیلدهاي اطالعاتي باعالمت 

 مي باشد.  44 ","کاما  
 باشند.  Unicodeباشد، فرمت ذخیره داده ها ارسالي باید بصورت  Windowsدر صورتیکه اطالعات تحت 

H .نشان دهنده فایل فهرست حقوق مي باشد 

K .نشان دهنده فایل خالصه فهرست حقوق مي باشد 

 YYYY رقمي مي باشد. 4نشان دهنده سال پرداخت لیست حقوق مي باشد که بصورت 

MM  نیز باید بصورت دو  28رقمي مي باشد.)ماههاي کمتر از  1نشان دهنده ماه پرداخت لیست حقوق مي باشد که بصورت

 نشان داده شود.( 82فروردین ماه با  )مثال: رقمي باشند.(

ایجاد شده  فایلهایي هستند که توسط برنامه هاي تحت ویندوز TXT.295282WKو  TXT.295282WHبعنوان مثال فایل 

 مي باشند. 2952اند و مربوط به فروردین ماه سال 

و در هر سطر  مي شوند. ( از هم جداComma Delimited)","در داخل فایلهاي فوق مقادیر فیلدهاي اطالعاتي با عالمت 

 { باشد.LF{}CRاطالعات یك رکورد وجود دارد جداکننده سطرها باید }

  blankمي بایست فیلد مربوطه را با رشته خالي بصورت یك نوع متني بود، تیاري اگر از در صورت  عدم تکمیل فیلد هاي اخ

که کاما در دو طرف آن قرار دارد تکمیل گردد و اگر فیلد از نوع عددي باشد، بصورت عدد صفر که کاما در دو طرف آن قرار 

 دارد تکمیل گردد. 

 مثال:

 د.نشان دهندة یك فیلد خالي مي باش  , ,براي فیلدهاي متني: 

 نشان دهندة یك فیلد صفر مي باشد.  ,8,براي فیلدهاي عددي: 

 

 : مهم اتنک 

 . عنوان جدا کننده اعداد استفاده کرد در کلیه اعداد استفاده شده نباید از کاما به. 2
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 مثال:

 2888888نگارش درست 

 888,888,2نگارش نادرست

 
 . اعداد منفي درج نگردد.1

 

درآمد در این صورت در فیلدهاي گردد.فیت باشد مشمول مالیات نميمثالً اگر حقوق کارمندي کمتر از میزان معا 

 مالیات قابل پرداخت ماه جاري باید عدد صفر درج گردد و 54مشمول مالیات حقوق پس از کسر معافیت موضوع ماده  

 نه عدد منفي.

 

 محتواي فایل لیست حقوق:

ق اولین سطر نشان دهنده مشخصات کارفرما و سطرهاي بعدي حاوي اطالعات حقوق کارکنان در ماه در فایل لیست حقو

 موردنظر مي باشد.

 :جزئیات ساختار سطر اول به شرح زیر مي باشد

ت کننده حقوق رقمي بدون خط تیره که مشخص کننده شماره پرونده پرداخ21(: کد TFNشماره پرونده مالیاتي ) -2

 گیرد. که طبق ضوابط و مقررات مدیریت پرونده به هر پرونده مالیاتي تعلق ميد.)کارفرما( مي باش

 اقدام نموده باشد. TFNتوجه: پرداخت کننده حقوق مي بایست قبالً نسبت به دریافت 

 

توسط سازمان امور  TFN: درصورتیکه کارفرما داراي چندین شعبه بوده و براي تمامي این شعب یك کد شعبه -1

مالیاتي صادر شده باشد و هر کدام از این شعب اطالعات لیست حقوق خود را بصورت جداگانه و توسط چك هاي 

جداگانه )و یا وجوه نقدي جداگانه( به اداره امور مالیاتي مربوطه تسلیم نمایند، از این کد جهت تفکیك شعبه هاي 

و عدد )دفتر مرکزي(  معرف اولین شعبه 2به عنوان مثال عدد  .رقمي 8ر کدي است حداکثرما استفاده مي شود وکارف

که معرف همان دفتر  2معرف شعبه دوم و ... مي باشد.در صورتیکه کارفرما هیچ شعبه اي نداشته باشد باید عدد  1

 مرکزي است، در این فیلد قرار داده شود.

روع شود و به ازاي هر شعبه یك شماره به آن اضافه شود. ش 2توجه: عدد قرار گرفته در این فیلد الزاما باید از 

 محتواي این فیلد هیچ ارتباطي به کد هاي شعب مختص کارفرما )مانند کد شعبه بانك ها( ندارد.

 

 ( مشخص کننده سال پرداخت/تخصیص حقوق مي باشد.2951رقمي )بطور مثال:  4سال: بصورت   -9

 اخت/تخصیص حقوق مي باشد.رقمي مشخص کننده ماه پرد1ماه: بصورت  -4

نوع شخصیت پرداخت کننده حقوق: کدي است یك رقمي بصورت یکي از کدهاي تعریف شده و طبق جدول    -8

 ( پیوست مي باشد.2)شماره 
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 1نوع شخص حقوقي پرداخت کننده حقوق: کدي است یك رقمي بصورت یکي از کدهاي موجود در جدول شماره  -1

 پیوست مي باشد.

حرف مي باشد.این آیتم در صورتي تکمیل مي گردد که کارفرما  28نده حقوق: حاوي حداکثر نام پرداخت کن -2

 شخص حقیقي باشد.

)پرداخت کننده حقوق( شخص حقیقي باشد نام خانوادگي و در  صورتي که کارفرما رد نام خانوادگي/نام شرکت: -5

گردد که در هر دو صورت باید  مي صورتي که شخص حقوقي در بخش دولتي و غیردولتي باشد، نام شرکت قید

 حرف باشد. 88شامل حداکثر 

حرف مي باشد. درصورتیکه کارفرما شعبه نداشته باشد عبارت  98نام شعبه: مشخص کننده نام شعبه است و حداکثر -3

 درج مي گردد. "دفتر مرکزي"

ي به هر شخص رقمي بدون خط تیره که طبق مقررات کد اقتصاد 21: کد (/شماره مليTINشماره اقتصادي ) -28

 رقم است وارد مي گردد.  28حقوقي پرداخت کننده حقوق تعلق مي گیرد و براي شخص حقیقي شماره ملي که 

)شماره اقتصادي( اقدام نموده  TINتوجه: پرداخت کننده حقوق )شخص حقوقي( مي بایست قبالً نسبت به دریافت 

 باشد.

 
 رقمي بدون خط تیره مي باشد. 28کد پستي:  مشخص کننده کد پستي کارفرما که یك کد  -22

رقم بوده و حاوي شماره تلفن به انضمام کد بین شهري مربوط به کارفرما مي  18شماره تلفن: حداکثر شامل   -21

 باشد.

 حرف باشد.  288آدرس: مشخص کننده آدرس کارفرما مي باشد.حداکثر   -29

 ي باشد.رقمي بدون خط تیره م 28)اول(: یك کد  شماره ملي صاحب امضاء مجاز  -24

 حرف مي باشد. 28)اول(: حداکثر  نام صاحب امضاء مجاز  -28

 حرف مي باشد. 88)اول(: حداکثر  نام خانوادگي صاحب امضاء مجاز  -21

 حرف مي باشد. 98)اول(: حداکثر سمت صاحب امضاء مجاز  -22

 رقمي بدون خط تیره مي باشد. 28)دوم(: یك کد شماره ملي صاحب امضاء مجاز  -25

 حرف مي باشد. 28دوم(: حداکثر از )نام صاحب امضاء مج  -23

 حرف مي باشد. 88)دوم(: حداکثر نام خانوادگي صاحب امضاء مجاز  -18

 حرف مي باشد. 98سمت صاحب امضاء مجاز )دوم(: حداکثر  -12

 
توجه: منظور از صاحب امضاء مجاز کساني هستند که برابر قانون و اساسنامه حق امضاء اوراق تعهد آور از جمله فهرست 

 قانون مالیاتهاي مستقیم را دارند. 51ماده موضوع 
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 صورتي که نوع اصلي پرداخت کننده حقوق شخص حقوقي باشد این آیتم الزامي است.در  *

رقم  28)شماره ملي( طول فیلد  رقم و براي اشخاص حقیقي 21)شماره اقتصادي( طول فیلد  براي اشخاص حقوقي **

 گرفته شود. در نظر

 الزامي است. 12تا  23در صورتي که شماره ملي امضاء کننده دوم وارد گردد آیتم هاي  ***

 

 

ف
دی

ر
 

 نام
 

 نوع

 

 طول
 

 توضیحات الزامي /  غیر الزامي
 

 بدون خط تیره الزامي 21 عددي شماره پرونده  2

  الزامي 8 عددي کد شعبه  1

  الزامي 4 عددي سال  9

  الزامي 1 عددي ماه  4

  الزامي 2 حرفي نوع شخصیت پرداخت کننده حقوق 8

نوع  شخص حقوقي  پرداخت کننده  1

 حقوق

 * الزامي 2 حرفي

در صورتي که شخص  الزامي 28 حرفي نام پرداخت کننده حقوق 2

 حقیقي باشد

نام خانوادگي  پرداخت کننده حقوق  5

 /شرکت 

  الزامي 88 حرفي

  الزامي 98 حرفي نام شعبه  3

 **بدون خط تیره الزامي ** عددي شماره اقتصادي/شماره ملي  28

 بدون خط تیره الزامي 28 عددي کد پستي  22

  الزامي 18 عددي تلفن  21

  الزامي 288 حرفي آدرس  29

 بدون خط تیره  الزامي 28 عددي شماره ملي  صاحب امضاء مجاز)اول( 24

  الزامي 28 حرفي نام  صاحب امضاء مجاز)اول( 28

  الزامي 88 حرفي امضاءمجاز)اول(نام خانوادگي صاحب  21

  الزامي 98 حرفي سمت   صاحب امضاء مجاز)اول( 22

 بدون خط تیره غیر الزامي 28 حرفي شماره ملي  صاحب امضاءمجاز)دوم( 25

 *** غیر الزامي 28 حرفي نام  صاحب امضاء مجاز)دوم( 23

نام خانوادگي   صاحب امضاء  18

 مجاز)دوم(

 *** غیر الزامي 88 حرفي

 *** غیر الزامي 98 حرفي سمت   صاحب امضاء مجاز)دوم( 12
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 سطرهاي بعدي فایل لیست حقوق حاوي اطالعات لیست حقوق ماه مربوطه به شرح زیر خواهد بود:

 

رقمي بدون خط تیره مي باشد. )شماره گذرنامه فقط براي اتباع  28: شماره حقوق بگیر/شماره گذرنامه شماره ملي -2

 رقم سمت راست باید وارد شود.(  28رقم بیشتر باشد فقط  28خارجي است و اگر طول آن از 

 حرف مي باشد. 28نام حقوق بگیر: حداکثر  -1

 حرف مي باشد. 88نام خانوادگي حقوق بگیر: حداکثر  -9

 مي باشد. حرف 28نام پدر: حداکثر  -4

 پیوست مي باشد. 9کد استخدام: حاوي یکي از کدهاي موجود در جدول شماره  -8

 مي باشد. رقمي و بدون خط تیره 28که یك کدکدپستي حقوق بگیر: کد پستي محل سکونت حقوق بگیر  -1

 حرف مي باشد. 98سمت یا شغل حقوق بگیر: حداکثر  -2

سنوات خدمت: عبارتست از سالهاي سابقه خدمت حقوق بگیر از بدو استخدام تاکنون که یك عدد حداکثر دو رقمي   -5

 مي باشد. 

 . پیوست مي باشد 4کد مدرك تحصیلي: حاوي یکي از کدهاي موجود در جدول شماره  -3

 پیوست مي باشد.  8کد رسته: حاوي یکي از کدهاي موجود در جدول شماره  -28

 پیوست مي باشد. 1عاف از مالیات: حاوي یکي از کدهاي موجود در جدول شماره کد اشخاص م -22

 پیوست مي باشد. 3کد ملیت: حاوي یکي از کدهاي موجود در جدول شماره  -21

که نشان دهندة  , ,حرف مي باشد.)در صورتي که ملیت ایراني باشد به صورت  18نام کشور خارجي: حداکثر حاوي  -29

 فیلد خالي مي باشد(

 پیوست مي باشد. 28یمه: حاوي یکي از کدهاي موجود در جدول شماره کد ب -24

 , ,پیوست بود این فیلد بصورت  28نام بیمه: چنانچه فیلد نوع بیمه حاوي یکي از کدهاي موجود در جدول شماره  -28

یمه ب انتخاب گردد این فیلد با نام "سایر"که نشان دهندة یك فیلد خالي مي باشد توصیف گردد و در صورتي که 

  حرف مي باشد پر مي گردد.  28مورد نظرکه حداکثر 

 رقمي مي باشد.21شماره بیمه/پرسنلي: شماره ایي حد اکثر   -21

توجه: در صورتیکه نوع بیمه تأمین اجتماعي انتخاب گردد، شماره تأمین اجتماعي تکمیل مي شود و در صورتیکه نوع 

بیمه خدمات درماني باشد شماره پرسنلي را در این قسمت وارد نمایید، در صورتي که سایر انتخاب گردد شماره بیمه 

توصیف  نشان دهندة یك فیلد خالي مي باشد که , ,صورت  انتخابي منظور گردد و در صورتي که بیمه نشده است به

 گردد. 

 

ل که به طور دائم حقوق ومزایاي مستمر پرداختي یا تخصیصي در ماه جاري: عبارتست از حقوق و مزایاي شغ -22

 رقم مي باشد. 28حد اکثر پرداخت مي شود.

 رقم مي باشد. 28کثر مبلغ اضافه کار و مزایاي غیرمستمر پرداختي یا تخصیصي  ماه جاري: حدا -25

 .رقم مي باشد 28سایر پرداختهاي معوقه سنوات قبل در ماه جاري: حداکثر  -23

 



 
 

  راهنمای تهیه فایل الکترونیکی در سیستم مکانیزه مالیات بر درآمد حقوقسازمان امور مالیاتی کشور       

1نسخه  | تهیه فایل الکترونیکی در سیستم مکانیزه مالیات بر درآمد حقوقراهنمای   9 

 
رقم مي باشد. این فیلد حاوي مجموع اعداد درج شده در  21کل مبالغ پرداختي یا تخصیصي نقدي: حداکثر جمع  -18

 مي باشد. 23و  25و  22فیلدهاي 

رقم  28: حداکثر 2( به نقل از جدول شماره 29و  28استثنا بندهاي )به  32کسر مي شود معافیت موضوع ماده  -12

 مي باشد.

( 29و  28 )به استثنا بندهاي 32مانده حقوق و مزایاي پرداختي یا تخصیصي ماه جاري پس از کسر معافیت ماده  -11

 18از فیلد  12رقم مي باشد. این فیلد حاصل تفاضل عدد درج شده در فیلد  28حداکثر  (2موارد  جدول شماره )

 مي باشد.

 رقم مي باشد. 28مبلغ پرداختي یا تخصیصي غیرنقدي: حداکثر  -19

 رقم مي باشد. 28(: حداکثر 59)بند الف ماده  مبلغ قابل احتساب بابت مسکن -14

 رقم مي باشد. 28(: حداکثر 59مبلغ قابل احتساب بابت اتومبیل )بند ب ماده  -18

مي باشد. این فیلد حاوي مجموع اعداد درج شده رقم  21داکثر تخصیصي غیرنقدي: ح یاجمع کل مبالغ پرداختي  -11

 مي باشد. 18و  14و  19در فیلدهاي 

مي باشد.  رقم  28(: حداکثر 32ماده  29مانده پرداختي یا تخصیصي غیرنقدي پس از کسر معافیت موضوع )بند  -12

 مي باشد. 11فیلد ( از عدد درج شده در 32ماده  29)بند  این فیلد حاصل تفاضل  معافیت موضوع

 رقم مي باشد. 28مبلغ پرداختي یاتخصیصي پاداش یا عیدي ساالنه در ماه جاري: حداکثر  -15

رقم مي باشد. این فیلد حاصل  28(: حداکثر 32ماده  28پاداش پس از کسر معافیت موضوع )بند   مانده عیدي و -13

 باشد.مي  15ازعدد درج شده در فیلد  32موضوع معافیت ماده  28تفاضل بند 

جمع کل مانده حقوق و مزایاي نقدي، غیرنقدي و عیدي و پاداش: این مقدار عبارت است از مجموع ردیفهاي  -98

 رقم مي باشد. 21حداکثر 13و12و11

 رقم مي باشد. 28(: حداکثر  5به نقل از جدول شماره یتها )کسر مي شود سایر معاف -92

رقم مي باشد. این فیلد حاصل  28: حداکثر54ه  درآمد مشمول مالیات حقوق پس از کسر معافیت موضوع ماد -91

 مي باشد. 98از فیلد ردیف  92فیلد ردیف  و 54تفاضل معافیت موضوع ماده 

 رقم مي باشد. 28مالیات قابل پرداخت ماه جاري: حداکثر  -99

م مي رق 28)ویژه مناطق کمتر توسعه یافته(: حداکثر 31مالیات قابل پرداخت پس از اعمال معافیت موضوع ماده  -94

 باشد.

 رقم مي باشد. 28حداکثر مبلغ درآمد اضافه پرداختي ماههاي قبل: -98

 رقم مي باشد. 28مبلغ مالیات اضافه پرداختي در ماههاي گذشته: حداکثر -91
انتخاب گردیده باشد   "2"عدد 1در مورد افرادي  تکمیل مي گردد که کد معافیت آنها از جدول شماره  94فیلد  تذکر :

 که  نشان دهندة مقدار صفر مي باشد توصیف گردد. ,8 ,مقادیر آن بصورت در غیر اینصورت 

 

 

 



 
 

  راهنمای تهیه فایل الکترونیکی در سیستم مکانیزه مالیات بر درآمد حقوقسازمان امور مالیاتی کشور       

1نسخه  | تهیه فایل الکترونیکی در سیستم مکانیزه مالیات بر درآمد حقوقراهنمای   10 

 

 

 آیتم هاي فوق طي جدول ذیل آورده شده اند:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
دی

ر
 

 نام

 

 نوع

 

 طول

 

الزامي /  

 غیر الزامي

 توضیحات

 

 بدون خط تیره الزامي 28 عددي شماره ملي 2

  الزامي 28 حرفي نام حقوق بگیر 1

  الزامي 88 حرفي بگیر نام خانوادگي حقوق 9

  الزامي 28 حرفي نام پدر 4

 9جدول شماره  الزامي 4 عددي کد نوع استخدام 8

 بدون خط تیره الزامي 28 عددي کد پستي 1

  الزامي 98 حرفي سمت یا شغل حقوق بگیر 2

  الزامي 1 عددي سنوات خدمت 5

 4جدول شماره  الزامي 4 عددي کد مدرك تحصیلي 3

 8جدول شماره  الزامي 4 عددي رستهکد  28

 1جدول شماره  الزامي 4 عددي کد معافیت مالیات حقوق بگیر 22

 3جدول شماره  الزامي 4 عددي کد ملیت 21

  غیر الزامي 18 حرفي نام کشور 29

 28جدول شماره الزامي 4 عددي کد نوع بیمه 24

 *** غیر الزامي 28 حرفي نام بیمه 28

 * الزامي 21 عددي بیمه/پرسنليشماره  21

  الزامي 28 عددي ريتخصیصي در ماه جا /حقوق ومزایاي مستمر پرداختي 22

مبلغ اضافه کار و مزایاي غیرمستمر پرداختي/ تخصیصي  25

 ماه جاري 

  الزامي 28 عددي

  الزامي 28 عددي سایر پرداختهاي معوقه سنوات قبل در ماه جاري  23

  الزامي 21 عددي پرداختي/ تخصیصي نقديجمع کل مبالغ  18

  32کسر مي شود معافیت موضوع ماده  12

 (29و  28) به استثناي بندهاي 

 2جدول شماره الزامي 28 عددي

مانده حقوق و مزایاي پرداختي / تخصیصي ماه جاري پس  11

 32از کسر معافیت هاي موضوع ماده 

  الزامي 28 عددي

 



 
 

  راهنمای تهیه فایل الکترونیکی در سیستم مکانیزه مالیات بر درآمد حقوقسازمان امور مالیاتی کشور       

1نسخه  | تهیه فایل الکترونیکی در سیستم مکانیزه مالیات بر درآمد حقوقراهنمای   11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در صورتیکه نوع بیمه تأمین اجتماعي انتخاب گردد، شماره تأمین اجتماعي تکمیل مي شود و در صورتیکه نوع بیمه خدمات  *

درماني باشد شماره پرسنلي را در این قسمت وارد نمایید، در صورتي که سایر انتخاب گردد شماره بیمه انتخابي منظور گردد و 

 که نشان دهندة یك فیلد خالي مي باشد توصیف گردد. , ,در صورتیکه بیمه نشده است به صورت 

در صورت پرداخت مبلغ مورد نظر درج آن الزامي است و در صورت عدم پرداخت به صورت یك عدد صفر که دو طرف آن  **

 نشان دهندة یك فیلد عددي خالي مي باشد. ,8,دارد تکمیل گردد. بعنوان مثال  ","

که نشان دهندة یك   , ,در غیر اینصورت با  انتخاب گردد پر کردن این فیلد الزامي مي باشد ودر صورتیکه نوع بیمه سایر ***

 پر مي گردد. فیلد خالي مي باشد

ف
دی

ر
 

 نام

 

 نوع

 

 طول

 

الزامي /  

 غیر الزامي

 توضیحات

 

 ** غیر الزامي 28 عددي مبلغ پرداختي/ تخصیصي غیرنقدي 19

 ** غیر الزامي 28 عددي (59مبلغ قابل احتساب بابت مسکن )بند الف ماده  14

 ** غیر الزامي 28 عددي (59مبلغ قابل احتساب بابت اتومبیل )بند ب ماده  18

 ** غیر الزامي 21 عددي کل مبالغ پرداختي / تخصیصي غیر نقديجمع  11

مانده پرداختي / تخصیصي غیرنقدي پس از کسر معافیت  12

 (32ماده  29موضوع )بند 

 ** غیر الزامي 28 عددي

مبلغ پرداختي / تخصیصي پاداش یا عیدي ساالنه در ماه  15

 جاري

 ** غیر الزامي 28 عددي

پس از کسر معافیت موضوع )بند   مانده عیدي وپاداش 13

 (32ماده  28

 ** غیر الزامي 28 عددي

جمع کل مانده حقوق و مزایاي نقدي، غیرنقدي و عیدي  98

 و پاداش 

  الزامي 21 عددي

 5جدول شماره غیر الزامي 28 عددي کسر مي شود سایر  معافیتها 92

درآمد مشمول مالیات حقوق پس از کسر معافیت ماده  91

54 

  الزامي 28 عددي

  الزامي 28 عددي مالیات قابل پرداخت ماه جاري 99

مالیات قابل پرداخت)ویژه مناطق کمتر توسعه یافته( پس  94

 31از کسر معافیت موضوع ماده 

 **** غیرالزامي 28 عددي

 ** غیر الزامي 28 عددي مبلغ درآمد اضافه پرداختي ماههاي قبل 98

 ** غیر الزامي 28 عددي پرداختي در ماههاي گذشتهمبلغ مالیات اضافه  91



 
 

  راهنمای تهیه فایل الکترونیکی در سیستم مکانیزه مالیات بر درآمد حقوقسازمان امور مالیاتی کشور       

1نسخه  | تهیه فایل الکترونیکی در سیستم مکانیزه مالیات بر درآمد حقوقراهنمای   12 

 

انتخاب گردیده باشد در غیر   "2"عدد 1در مورد افرادي  تکمیل مي گردد که کد معافیت آنها از جدول شماره  94فیلد  ****

 که  نشان دهندة محتوي فیلد مقدار صفر مي باشد. ,8,اینصورت مقادیر آن بصورت 

 محتواي فایل خالصه فهرست حقوق:

 این فایل حاوي اقالم اطالعاتي مربوط به خالصه لیست حقوق به شرح ذیل مي باشد:

 

رقمي بدون خط تیره که مشخص کننده شماره پرونده پرداخت کننده حقوق )کارفرما( مي باشد. 21د : کشماره پرونده -2

 طبق ضوابط و مقررات سازمان امور مالیاتي به هر پرونده مالیاتي تعلق مي گیرد.که 

 ( مشخص کننده سال پرداخت/تخصیص حقوق مي باشد.2951رقمي )بطور مثال :  4: بصورت سال -1

 رقمي مشخص کننده ماه پرداخت/تخصیص حقوق مي باشد. 1بصورت  :ماه -9

رقم مي باشد. )  28اش پرداختي/تخصیصي ماه جاري: حداکثر جمع حقوق و مزایاي نقدي، غیرنقدي، عیدي و پاد -4

 دریافتي تمامي حقوق بگیران از فایل لیست حقوق مي باشد( 15و  11، 18جمع کل ردیف 

)پس از کسر معافیت ها(: حداکثر  جمع حقوق و مزایاي نقدي، غیر نقدي، عیدي و پاداش مشمول مالیات ماه جاري -8

 مي باشد( قتمامي حقوق بگیران از فایل لیست حقو 91ف رقم مي باشد. )جمع کل ردی 28

 رقم مي باشد. 28: حد اکثر جمع مالیات متعلقه ماه جاري -1

موضوع ماده  ،%1)جریمه  جریمه عدم ارائه به موقع یا برخالف واقع تسلیم نمودن فهرست حقوق و خالصه فهرست -2

 رقم مي باشد. 28حقوق پرداختي: حد اکثر  (232

رقم   28( مالیات متعلقه: حداکثر 233، موضوع ماده %18به موقع مالیات حقوق )جریمه  و پرداخت جریمه عدم کسر -5

 مي باشد.

 رقم مي باشد. 28بدهي مالیات ماه جاري: حداکثر  -3

 رقم مي باشد.  22جمع حقوق و مزایاي نقدي، غیرنقدي و پاداش پرداختي تا ماه گذشته: حداکثر  -28

 22دي و پاداش مشمول مالیات تا ماه گذشته )پس از کسر معافیت ها(: حداکثر جمع حقوق ومزایاي نقدي، غیرنق -22

 رقم مي باشد. 

 رقم مي باشد. 22جمع مالیات متعلقه تا ماه گذشته: حداکثر -21

 232، موضوع ماده %1جمع جریمه عدم ارائه به موقع یا برخالف واقع تسلیم نمودن فهرست حقوق و خالصه )جریمه -29

 رقم مي باشد.  22کثر ا: حدماه گذشته ( تا

( تا ماه گذشته: حداکثر 233، موضوع ماده  %18)جریمه جمع جریمه عدم کسر و پرداخت به موقع مالیات حقوق -24

 رقم مي باشد.  22

 رقم مي باشد. 22بدهي مالیات تا ماه گذشته: حد اکثر  -28

دهنده سال و دو رقم نشان دهنده رقم نشان  4رقمي که  5تاریخ ثبت در دفتر روزنامه )تخصیص یا پرداخت(: بصورت  -21

ماه و دو رقم نشان دهنده روز مي باشد. این تاریخ نشان دهنده تاریخ تخصیص یا پرداخت حقوق طبق دفاتر روزنامه 

 مي باشد.



 
 

  راهنمای تهیه فایل الکترونیکی در سیستم مکانیزه مالیات بر درآمد حقوقسازمان امور مالیاتی کشور       

1نسخه  | تهیه فایل الکترونیکی در سیستم مکانیزه مالیات بر درآمد حقوقراهنمای   13 

 

 
 تعداد کل کارکنان: نشان دهنده تعداد کل حقوق بگیران اعم از ایراني و غیر ایراني در ماه مورد نظر مي باشد.   -22

 تابعیت غیر ایراني در ماه مورد نظر است. رکنان خارجي: نشان دهنده تعداد حقوق بگیران باتعداد کا -25

 پیوست مي باشد.  22نحوه پرداخت: حاوي یکي از کدهاي موجود در جدول شماره  -23

 رقمي است که نشان دهنده شماره سریال چك، در پرداخت غیر نقدي است. 1شماره ایي  شماره سریال چك: -18

 رقمي مي باشد و نشان دهنده تاریخ سررسید چك مي باشد.  5تاریخ چك: بصورت  -12

 پیوست مي باشد.  21کد نام بانك: حاوي یکي از کدهاي موجود در جدول شماره  -11

 حرف و نشان دهنده نام شعبه بانك صادر کننده چك مي باشد. 18نام شعبه: حداکثر  -19

 رقم مي باشد. 29حداکثر  شماره حساب: -14

 رقم مي باشد. 28داختي/ مبلغ چك: حداکثر مبلغ پر -18

 رقم مي باشد. 28مجموع درآمد اضافه پرداختي تا ماه جاري: حداکثر  -11

 رقم مي باشد. 28مجموع مالیات اضافه پرداختي تا ماه جاري: حداکثر  -12

 یتم هاي فوق طي جدول ذیل آورده شده اند:آ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
دی

ر
 

 نوع نام

 

 طول

 

الزامي 

 /غیرالزامي

 توضیحات

 بدون خط تیره الزامي 21 عددي شماره پرونده 2

  الزامي 4 عددي سال 1

  الزامي 1 عددي ماه 9

جمع حقوق و مزایاي نقدي، غیرنقدي  و پاداش پرداختي ماه  4

 جاري

  الزامي 28 عددي

جمع حقوق ومزایاي نقدي، غیرنقدي و پاداش مشمول مالیات  8

 ماه جاري

  الزامي 28 عددي

  الزامي 28 عددي متعلقه ماه جاريجمع مالیات  1

جریمه عدم تسلیم به موقع یا برخالف واقع تسلیم نمودن   2

 حقوق پرداختي ماه جاري %1خالصه فهرست 

 ( 232)موضوع ماده  

در صورت وجود قید  غیرالزامي 28 عددي

 شود

مالیات متعلقه %18جریمه عدم کسر و پرداخت به موقع مالیات  5

 ( 233ماده  ماه جاري ) موضوع

در صورت وجود قید  غیرالزامي 28 عددي

 شود

در صورت وجود قید  غیرالزامي 28 عددي بدهي مالیاتي ماه جاري 3

 شود

جمع حقوق و مزایاي نقدي، غیرنقدي و پاداش پرداختي تا ماه  28

 گذشته 

  غیرالزامي 22 عددي

جمع حقوق ومزایاي نقدي، غیرنقدي و پاداش مشمول تا  22

 مالیات ماه گذشته 

  غیرالزامي 22 عددي

  غیرالزامي 22 عددي جمع مالیات متعلقه تا ماه گذشته 21

جریمه عدم تسلیم به موقع یا برخالف واقع تسلیم نمودن  29

حقوق پرداختي ماه گذشته )موضوع ماده  %1خالصه فهرست 

232 ) 

در صورت وجود قید  غیرالزامي 22 عددي

 شود
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 در صورتیکه نحوه پرداخت غیر نقدي باشد الزامي است.  14الي  18آیتم هاي *

دو در صورت پرداخت مبلغ مورد نظر درج آن الزامي است و در صورت عدم پرداخت به صورت یك عدد صفر که  **

 نشان دهندة یك فیلد عددي خالي مي باشد. ,8,دارد تکمیل گردد. بعنوان مثال  ","طرف آن 

 

 توضیحات:  

 پیوسته  مانند حقوق پایه، حق عائله مندي و  . . . –همیشه  –عبارتست از درآمد نقدي دائم  :درآمد نقدي مستمر

 غیرپیوسته مانند اضافه کار، مأموریت و . .  –عبارتست از درآمد نقدي غیردائم  :درآمد نقدي غیر مستمر

 عبارتست از حقوق و مزایاي شغل که به طور دائم پرداخت مي شود.: شغل مستمر حقوق و مزایاي

 

 

 

 

ف
دی

ر
 

 نوع نام

 

 طول

 

الزامي 

 /غیرالزامي

 توضیحات

 %18جریمه عدم کسر و پرداخت به موقع مالیات  24

 (233متعلقه ماه گذشته )موضوع ماده 

در صورت وجود قید  غیرالزامي 22 عددي

 شود

در صورت وجود قید  غیرالزامي 22 عددي بدهي مالیاتي ماه گذشته 28

 شود

  الزامي  5 حرفي تاریخ ثبت در دفتر روزنامه )تخصیص/ پرداخت ( 21

  الزامي  1 عددي تعداد کل کارکنان 22

در صورت وجود قید  غیرالزامي  4 عددي تعداد کارکنان خارجي 25

 شود

 22جدول شماره الزامي  4 عددي نحوه پرداخت 23

 * غیرالزامي 1 حرفي شماره سریال چك 18

 * غیرالزامي 5 حرفي تاریخ چك 12

 *21جدول شماره غیرالزامي 4 عددي کدنام بانك 11

 * غیرالزامي 18 حرفي نام شعبه 19

 * غیرالزامي 29 عددي شماره حساب 14

  الزامي  28 عددي مبلغ پرداختي / یا مبلغ چك 18

 ** غیرالزامي  28 عددي مجموع درآمد اضافه پرداختي تا ماه جاري 11

 ** غیرالزامي  28 عددي مجموع مالیات اضافه پرداختي تا ماه جاري 12
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( مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان 88پنجاه درصد )%: 31بخشودگي ماده 

 کشور بخشوده مي شود.مدیریت و برنامه ریزي 

 

 2953( قانون مالیاتهاي مستقیم براي سال 58) و (54سقف معافیت مالیاتي موضوع مواد ) :ق.م.م 54معافیت موضوع ماده  

 ( ریال در سال تعیین گردید.81888888)و پانصد هزار  میلیونو دو مبلغ پنجاه 
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 مثال:

لیست حقوق ارائه مي نماید،  2955رایانه منش با دو نفر کارمند، براي اردیبهشت ماه سالفرض مي کنیم که شرکت خدمات 

 مشخصات کامل کارفرما )شرکت( بصورت جدول ذیل مي باشد:

 

کد معادل در جداول  مشخصات کارفرما عنوان اقالم اطالعاتي ردیف

 پیوست

  219481253821 شماره پرونده  2

  2 کد شعبه  1

  2955 سال  9

  81 ماه  4

 1 حقوقيشخص  نوع شخصیت پرداخت کننده حقوق 8

 1 بخش خصوصي نوع شخص حقوقي پرداخت کننده حقوق  1

  - نام کارفرما 2

  شرکت خدمات رایانه منش نام خانوادگي کارفرما /شرکت 5

  دفترمرکزي نام شعبه  3

  294852189248 شماره اقتصادي / شماره ملي  28

  8121882184 کد پستي  22

  99312521 تلفن  21

  خیابان فردوسي –تهران  آدرس 29

  9533293883 شماره ملي صاحب امضاء مجاز) اول( 24

  حمید نام صاحب امضاء مجاز )اول( 28

  خوش منش (ولا )صاحب امضاء مجازنام خانوادگي  21

  مدیر عامل سمت صاحب امضاء مجاز) اول(   22

  - شماره ملي صاحب امضاء مجاز)دوم( 25

  - نام صاحب امضاء مجاز)دوم( 23

  - نام خانوادگي صاحب امضاء مجاز)دوم( 18

  - سمت صاحب امضاء مجاز)دوم( 12
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  مشخصات لیست حقوق:

 

مشخصات حقوق بگیر  عنوان اقالم اطالعاتي ردیف

 اول

مشخصات حقوق بگیر 

 دوم

 5238951183 4533251883 شماره ملي  2

 سعید رسول نام  حقوق بگیر 1

 قهرماني زماني نام خانوادگي حقوق بگیر 9

 محمد حسین نام پدر  4

 (8روزمزد )کد= (4قراردادي )کد = نوع استخدام  8

 18491221948 2935215252 کد پستي  1

 خدماتي برنامه نویس سمت یا شغل  2

 سال2 سال1 سنوات خدمت  5

 (1زیر دیپلم )کد = (8کارشناس )کد = مدرك تحصیلي  3

 (5خدمات )کد= (8فناوري اطالعات )کد = رسته  28

 شاغل درمناطق کمتر (8عدم معافیت )کد = کد معافیت مالیات حقوق بگیر  22

 (2توسعه یافته  )کد =

 (1خارجي )کد = (2ایراني )کد = ملیت 21

 ترکیه  نام کشور  29

 (8سایر )کد = (2تأمین اجتماعي )کد = کد بیمه  24

 بیمه حافظ  نوع بیمه 28

 521842 2194812 شماره بیمه /پرسنلي 21

تخصیصي   در ماه  /حقوق ومزایاي مستمر پرداختي 22

 جاري

8888888 8888888 

مبلغ اضافه کار و مزایاي غیرمستمر پرداختي/ تخصیصي  25

 ماه جاري 

2888888 8 

 پرداختهاي  ماه جاريسایر  23

 ) در صورتي که مالیاتهاي آنها پرداخت نشده باشد( 

8 8 

 8888888 1888888 جمع کل مبالغ پرداختي/تخصیصي نقدي 18

) به استثناي  32کسر مي شود معافیت موضوع ماده  12

 ( 2(   ) جدول 29و  28بندهاي 

8 8 

 مانده حقوق و مزایاي پرداختي / تخصیصي ماه جاري 11

 32پس از کسر معافیت ماده 

1888888 8888888 
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 مشخصات حقوق بگیر دوم مشخصات حقوق بگیر اول عنوان اقالم اطالعاتي ردیف

 8 8 مبلغ پرداختي/ تخصیصي غیرنقدي 19

 8 8 (59مبلغ قابل احتساب بابت مسکن )بند الف ماده  14

 8 8 (59)بند ب ماده   مبلغ قابل احتساب بابت اتومبیل  18

 8 8 جمع کل مبالغ پرداختي / تخصیصي غیر نقدي 11

مانده پرداختي / تخصیصي غیرنقدي پس از کسر معافیت  12

 (32ماده  29موضوع )بند 

8 8 

مبلغ پرداختي / تخصیصي پاداش یا عیدي ساالنه در ماه  15

 جاري

8 8 

 

 مانده عیدي وپاداش پس از کسر معافیت موضوع  13

 (32ماده  28)بند  

8 8 

جمع کل مانده حقوق و مزایاي نقدي، غیرنقدي و عیدي و  98

 پاداش 

1888888 8888888 

 8 8 ( 5کسر مي شود سایر  معافیتها )جدول  92

 599994 2599994 54درآمد مشمول مالیات حقوق پس از کسر معافیت ماده  91

 59999 259999 مالیات قابل پرداخت ماه جاري 99

 42112 8 مالیات قابل پرداخت)ویژه مناطق کمتر توسعه یافته( 94

 8 8 مبلغ درآمد اضافه پرداختي در ماههاي گذشته 98

 8 8 مبلغ مالیات اضافه پرداختي در ماههاي گذشته 91

 

خواهد براي شرکت خدمات رایانه منش بصورت زیر 2955اطالعات جداول مذکور، فایل لیست حقوق اردیبهشت ماه با مالحظه

       TXT.295581WHنام فایل :    بود:

 محتویات فایل:       

 سطر اول:

,شرکت خدمات رایانه منش ,,219481253821,2,2955,81,1,1 دفتر مرکزي  , 294852189248 

,8121882184,  99312521 , خیابان فردوسي -تهران  ,  9533293883  ,,, ,,مدیر عامل,خوش منش,حمید,

 

 سطر دوم:

,برنامه نویس,4,2935215252,حسین,زماني,رسول,4533251883  1 ,8,8,8,2,,2,, 2194812 , 8888888 

,2888888,8,1888888, 8, 1888888 ,8, 8 ,8,8,8, 8 ,8,1888888,8,2599994,259999,8,8,8 

 

 سطر سوم: 

,بیمه حافظ,8,ترکیه,2,2,5,2,1,خدماتي,8,18491221948,محمد,قهرماني,سعید,523895183 521842 

,8888888,8,8,8888888,  8 ,8888888,8,8,8,8,8,8,8,8888888,8,599994,59999,42112,8,8 
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 اطالعات خالصه لیست حقوق

 

مقادیر اقالم  اقالم اطالعاتي  ردیف

 اطالعاتي

 219481253821 شماره پرونده  2

 2955 سال  1

 81 ماه  9

 22888888 اردیبهشتجمع حقوق و مزایاي نقدي ، غیرنقدي و پاداش پرداختي/تخصیصي ماه  4

 1111115 جمع حقوق ومزایاي نقدي، غیرنقدي و پاداش مشمول ماه اردیبهشت 8

 118888 جمع مالیات متعلقه ماه اردیبهشت 1

مالیات ماه  %1جریمه عدم تسلیم به موقع یا برخالف واقع تسلیم نمودن خالصه فهرست  2

 اردیبهشت

8 

 8 ماه اردیبهشت %18مالیات جریمه عدم کسر و پرداخت به موقع  5

 8 بدهي مالیات ماه اردیبهشت 3

 28888888 جمع حقوق و مزایاي نقدي، و غیرنقدي و پاداش پرداختي تا ماه گذشته  28

 2111115 جمع حقوق و مزایاي نقدي، غیرنقدي و پاداش مشمول تا ماه گذشته  22

 218888 جمع مالیات متعلقه ماه گذشته  21

حقوق پرداختي  %1جریمه عدم تسلیم به موقع یا برخالف واقع تسلیم نمودن خالصه لیست  29

 ماه گذشته 

8 

 8 حقوق پرداختي ماه گذشته  %1 8جریمه عدم کسر و پرداخت به موقع خالصه لیست 24

 8 بدهي مالیاتي ماه گذشته 28

 29558181 تاریخ ثبت دردفتر روزنامه )تخصیص/پرداخت(  21

 1 تعداد کل کارکنان  22

 8 تعداد کل کارکنان خارجي  25

 (1غیرنقدي)کد= نحوه پرداخت  23

 219481 شماره چك  18

 29558989 تاریخ چك 12

 (2بانك ملي )کد= نام بانك 11

 ارك نام شعبه بانك 19

 352121 شماره حساب 14

 11188 مبلغ پرداختي/ مبلغ چك  18

 8 پرداختي تا ماه جاريمجموع درآمد اضافه  11

 8 مجموع مالیات اضافه پرداختي تا ماه جاري 12
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براي شرکت خدمات رایانه منش بصورت  2955با مالحظه اطالعات جدول مذکور، فایل خالصه لیست حقوق اردیبهشت ماه 

     زیر خواهد بود:

 TXT.295581                                WK نام فایل:

 فایل: )این فایل فقط حاوي یك سطر مي باشد(محتویات 

219481253821,2955,81,22888888,1111115,118888,8,8,8,28888888,2111115,218888,8,8,8,295581

 352121,11188,8,8,ارك,81,1,8,1,219481,29558989,2

 

 

 شخصیت  کد حقوق پرداخت کننده شخصیت نوع

 پرداخت کننده
 2 حقیقيشخص 

 1 حقوقيشخص 

 2جدول شماره 
 

 کد شخص حقوقي  شخص حقوقي نوع
 2 وزارت خانه

 1 موسسه دولتي

 9 شرکت دولتي

 4 سایر دستگاههاي دولتي

 8 نهادهاي عمومي غیردولتي

 1 بخش خصوصي 

 2 سایر پرداخت کنندگان حقوق

 1جدول شماره 
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 نوع استخدام کد استخدام
 پیماني 2

 رسمي 1

 رسمي آزمایشي 9

 قراردادي 4

 روزمزد 8

 خریدخدمت 1

 مأمور 2

 ساعتي 5

 رسمي فصلي 3

 کارمزدي 28

 سایر 8

 9جدول شماره 
 

 

کد مدرك 

 تحصیلي

 مدرك تحصیلي

 بي سواد و کم سواد 2

 زیر دیپلم 1

 دیپلم 9

 فوق دیپلم 4

 کارشناسي 8

 کارشناسي ارشد 1

 دکتري یامعادل آن 2

 فوق دکتري یا معادل آن 5

 4جدول شماره
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 نوع رسته کد رسته
 اداري مالي 2

 آموزشي و فرهنگي 1

 امور اجتماعي 9

 فن آوري اطالعات 4

 بهداشت و درمان 8

 فني مهندسي 1

 خدمات 2

 کشاورزي و محیط زیست 5

 بازاریابي و فروش 3

 حراست ونگهباني 28

 کارگري 22

 ترابري 21

 تولیدي 29

 کنترل کیفي 24

 تحقیقات 28

 انبارداري 21

 قضات 22

 اعضاءهیأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي 25

 سایر 8

 8جدول شماره 
 

اشخاص کد 

 مالیات معاف از 

 شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتموضوع 

 ( 31معافیت مالیات موضوع ماده  %88)  شاغلین در مناطق کمتر توسعه یافته 2

 آزادگان 1

 انقالب اسالمي و جنگ تحمیلي جانبازان 9

 نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران اعم از نظامي و انتظاميپرسنل  4

 مشموالن قانون استخدامي وزارت اطالعات 8

 صنعتي –شاغلین در مناطق آزاد تجاري  1

 آزاده و جانباز 2

 بازنشسته، وظیفه و مستمري بگیر 5

 عدم معافیت 8

 1جدول شماره 
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کد معافیت ماده 

32 

)به استثناء 

و  28بندهاي 

29) 

)به استثناء  32موضوع معافیت مبالغي از درآمد هاي حقوق موضوع ماده 

 (29و  28بندهاي 

 (32ماده  1هزینه سفر مربوط به شغل  )بند  2

 (32ماده  1فوق العاده مسافرت )بند  1

 (32ماده  3معالجه و امثال آن  )بند وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدني و  9

 (32ماده  8پایان خدمت در زمان بازنشستگي )بند  4

 (32ماده  8خسارت اخراج  )بند  8

 (32ماده  8بازخرید خدمت در زمان بازنشستگي )بند  1

 (32ماده  8حق سنوات در زمان بازنشستگي  )بند  2

بازنشستگي یا از کارافتادگي که به حقوق حقوق ایام مرخصي استفاده نشده که در زمان  5

 (32ماده  8بگیر پرداخت مي شود )بند 

 عائله و اوالد )فقط در بخش دولتي مشمول مالیات نمي گردد( 3

 (32ماده  5مسکن واگذاري در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران)بند  28

 اختیار ماموران کشوري گذارده شودخانه هاي سازماني که با اجازه قانوني در  22

 (32ماده  22)بند 

وجوهي که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان حقوق بگیر یا افراد تحت تکفل آنها        21

 (32ماده  21مي پردازد به استنادمدارك مثبته )بند 

 2جدول شماره 
 

 

کد سایر 

 معافیتها

 سایر معافیت ها

برنامه سوم توسعه )موضوع وام مسکن کارکنان طي  قانون 293بند الف ماده  2

 (59-23سالهاي 

2 (، 292بیمه خدمات درماني )ماده  1
7
بیمه تأمین اجتماعي موضوع بخشنامه  

 (292)ماده   2/22/59مورخ -23425/5849شماره

 5جدول شماره 
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 کد ملیت ملیت
 2 ایراني

 1 خارجي

 3جدول شماره
 

 کد بیمه نوع بیمه
 2 تامین اجتماعي

 1 خدمات درماني

 9 بیمه نشده

 8 سایر

 28جدول شماره 
 

 

کد نحوه  نحوه پرداخت

 پرداخت
 2 نقدي

 1 غیرنقدي

 9 ارائه لیست بدون پرداخت مالیات

 22جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  راهنمای تهیه فایل الکترونیکی در سیستم مکانیزه مالیات بر درآمد حقوقسازمان امور مالیاتی کشور       

1نسخه  | تهیه فایل الکترونیکی در سیستم مکانیزه مالیات بر درآمد حقوقراهنمای   25 

 

 

 نام بانك کد بانك
 بانك ملي ایران 2

 بانك صادرات 1

 بانك ملت 9

 بانك سپه 4

 کشاورزيبانك  8

 بانك رفاه کارگران 1

 بانك توسعه صادرات 2

 بانك مسکن 5

 بانك تجارت 3

 بانك پارسیان 28

 بانك اقتصاد نوین 22

 بانك پاسارگاد 21

 بانك سرمایه 29

 بانك سامان 24

 بانك صنعت و معدن 28

 پست بانك ایران 21

 بانك کارآفرین 22

 بانك توسعه تعاون 25

 انصاربانك  23

 بانك سینا 18

 بانك ایران و اروپا 12

 بانك تات 11

 بانك دي 19

 بانك شهر 14

 سایر 8

 21جدول شماره 

 


