
دستورالعمل کسر حق بیمه حقوق بگیران بابت بیمه عمر و بیمه های 
سازمان امور  ۸۳/۱۱/۷مورخ  ۴۳۸۵/۲۱۱/ ۱۹۴۱۸درمانی )بخشنامه 

 )مالیاتی کشور

 

مورخ  ۴۳۸۵/۲۱۱/ ۱۹۴۱۸دستورالعمل کسر حق بیمه حقوق بگیران بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی )بخشنامه 
  )سازمان امور مالیاتی کشور ۸۳/۱۱/۷

قانون مالیات های ۱۳۷،چون در خصوص اجرای حکم ماده ۱/۲/۱۳۸۱مورخ ۴/۳۰-۴۰۰۶/۱۰۰۸۱پیرو بخشنامه شماره 

و اصالحیه های بعدی آن،خصوصًاحق بیمه پرداختی حقوق بگیران بابت بیمه عمر و ۱۳۶۶مستقیم مصوب اسفندماه 
درمانی که معمواًلبصورت مستمر و اقساط ماهیانه انجام می شود،از طرف ادارات امور مالیاتی، کارفرمایان بیمه های 

 :و مؤدیان مالیاتی سؤاالتی مطرح شده است،لذا موارد زیر را یادآور می گردد

حقوق  کسر حق بیمه های درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر شخص -۱
بگیری )به استثنای بیمه های عمر و پس انداز که قابل کسر نمی باشد( از درآمد حقوق بیمه شدگان سازمان تأمین 

اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمه گر،که پرداخت حقوق آنان معمواًلبه صورت ماهیانه صورت 
است و آنها می توانند با ضمیمه نمودن اسناد مربوط به فهرست  می پذیرد،توسط کارفرمایان ذیربط فاقد اشکال قانونی

 .حقوق پرداختی در احتساب درآمد مشمول مالیات حقوق،کسور یاد شده را منظور نمایند

کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می توانند صرفًابا کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق  -۲
کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند  بگیران بیمه شده و

با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود،از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرست 
 .ایندهای حقوق،تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط مالیات متعلق را محاسبه نم

چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود با مؤسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد بیمه عمر  -۳

و بیمه های درمانی تکمیلی نموده و ماهیانه سهم حق بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به مؤسسات 
تند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرست بیمه پرداخت نمایند،در این صورت نیز مجاز هس

های حقوقی تسلیمی به اداره امور مالیاتی مربوط و ضمیمه نمودن گواهی مؤسسه بیمه به آن،نسبت به کسر حق 

 .بیمه پرداختی از درآمد حقوق آنان اقدام نمایند

انبخشی معلوالن و بیماران خاص و صعب مرجع اقدام در خصوص کسر هزینه های درمانی و مراقبت و تو -۴

العالج،پرداختی توسط حقوق بگیران بابت معالجه خود و افراد تحت تکفل آنان،اداره امور مالیاتی محل دریافت مالیات 

بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگیران می توانند پس از پایان سال انجام هزینه با ارائه نسخ اصلی گواهی و 
مدارک تأیید شده مربوط به هزینه های مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی ذیربط درخواست  اسناد و

 .رابنمایند۱۳۷استفاده از تسهیالت مقرر در ماده 

در خصوص مؤدیان فصل مالیات بر درآمد مشاغل و سایر منایع مالیاتی که مالیات  ۱۳۷کسر هزینه های مقرر در ماده  -۵
صورت ساالنه محاسبه می شود به عهده اداره امور مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه منبع مالیاتی مربوط خواهد آنان به 

بود،که دراین صورت متقاضیان می توانند اسناد و مدارک مربوط به هزینه های مورد بحث را پس از پایان سال انجام 
 .هزینه تحویل اداره امور مالیاتی موصوف نمایند

 .ق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر افراد تحت تکفل،مشمول این مقررات نخواهد بودح: ۱تذکر 

الزم به یاد آوری است نسخ برابر اصل شده یا المثنی یا کپی مورد قبول واقع نخواهدشد و در خواست استرداد : ۲تذکر 

ؤدی بابت مالیات با رعایت مواد مؤدی بعد از قطعیت مالیات نیز منع قانونی ندارد،که در این صورت اضافه پرداختی م
 .قانون مالیات های مستقیم قابل استرداد خواهد بود ۲۴۳و ۲۴۲

 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور -غالمرضاحیدری کردزنگنه
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 ۴۰۰۶/۱۰۰۸۱/۴/۳۰شماره : 

 ۰۱/۰۲/۱۳۸۱تاریخ : 

قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۷رخی از مامورین تشخیص مالیات اجرای حکم ماده بقرار اطالعات واصله ب
مبنی بر کسر هزینه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودیان مالیاتی را علیرغم ارائه اسناد و مدارک و  ۶۶ماه 

کنندگان وجوه مزبور نموده و با انجام  گواهیهای الزم از سوی مودیان ذینفع ، موکول به اخذ تاییدیه مجدد از دریافت
مکاتبات غیر ضرور. عالوه بر ایجاد وقفه در امور رسیدگی و قطعیت پرونده های مالیاتی موجبات سرگردانی و نارضایتی 

 .مودیان محترم و اتالف وقت متصدیان امور درمانی و مراجع ذیصالح را نیز فراهم مینماید

یاد شده ارائه گواهی دریافت  ۱۳۷ی برخورداری این قبیل از تسهیالت مالیاتی ماده نظر به اینکه تنها شرط مقرر برا
وجه توسط توسط موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران بوده و در موارد معالجات خارج از کشور گواهی پرداخت هزینه 

درمان و آموزش  توسط مقامات رسمی دولت جمهوری اسالمی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت ،
پزشکی کافی میباشد ، لذا جهت ایجاد رویه واحد و تسریع جریان امور و اجرای صحیح قانون مقرر میدارد ، مامورین 

مالیاتی ذیربط بمحض دریافت نسخ اصلی اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های درمانی مودی و افراد تحت 

ایران و با پرداخت هزینه پزشکی در خارج از کشور و ضبط آنها در پرونده  تکفل وی منضم به گواهی دریافت وجه در
مالیاتی مربوطه نسبت به کسر هزینه های مورد بحث از درآمد مشمول مالیات سال مربوطه اقدام الزم معمول و از 

ک ارائه شده توسط مکاتبات تکراری و غیر ضروری جدًا خودداری نمایند ، بدیهی است در موارد خاص که اسناد و مدار
مودی مخدوش ، قلم خورده ، ناخوانا و یا فاقد مهر و امضا گواهی دریافت کنندگان وجوه و یا مراجع ذیصالح و یا حاکی 

از تکرار هزینه های مشابه برای یک موضوع توسط مودی باشد ، استعالم آن مورد خاص با اطالع رئیس امور مالیاتی 

 .پس از رفع اشکال بالمانع خواهد بود محل در اسرع وقت و اقدام الزم

 عیسی شهسوارخجسته

 


