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 تهران استان و شهر مالیاتی امور  مخاطبان/ ذینفعان

 ادارات کل امور مالیاتی

 کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات موضوع

انواع » الزم االجرا می باشد و جایگزین شدن عبارت 1395آن از ابتدای سال  281که براساس ماده  1394/04/31قانون مالیات های مستقیم به موجب اصالحیه مورخ  137نظر به اصالح ماده 

مصوب شورای عالی بیمه درخصوص بیمه های زندگی و اصالحات بعدی آن  68در ماده مذکور، بدینوسیله ضمن ارسال آیین نامه شماره  «بیمه عمر» به جای عبارت «زندگی بیمه های عمر و

 مقرر می دارد:

های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیات حقوق بیمه شدگان  کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه پرداختی بابت انواع بیمه -1
سط کارفرمایان ذیربط و با ارائه اسناد مربوط فاقد سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر که پرداخت حقوق آنان معموال به صورت ماهیانه صورت می پذیرد، تو

 ست.اشکال قانونی ا

قانون تامین اجتماعی و  29، 28، 7، 3ضوع مواد کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفا با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه مو
د با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی درمانی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانن

 آنان و قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند.

مه های درمانی تکمیلی نموده و ماهیانه سهم حق بیمه چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود با موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد انواع بیمه های عمر و زندگی و بی
ز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرست های حقوق و ارائه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به موسسات بیه پرداخت نمایند، در این صورت نی

 گواهی موسسه بیمه به اداره امور مالیاتی مربوط، نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان اقدام نمایند.

ماده یاد شده، همچنین حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه درمانی تکمیلی که حقوق بگیر شخصا نسبت به انعقاد قرارداد  مرجع اقدام درخصوص احتساب و کسر هزینه های مذکور در -2
حقوق بگیران می توانند پس از پایان سال انجام خواهد بود و و پرداخت حق بیمه اقدام می نماید از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیران، اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات بر درآمد حقوق آنان 

را  137مالیات حقوق، استفاده از تسهیالت مقرر در ماده هزینه با ارائه گواهی و اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی دریافت کننده 
 درخواست نمایند.

لیاتی که مالیات آنان به صورت ساالنه ق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی مذکور در ماده یاد شده از مودیان فصل مالیات بر درآمد مشاغل و سایر منابع ماکسر هزینه ها، ح -3
این صورت متقاضیان می توانند اسناد و مدارک مربوط به موارد مزبور را پس از پایان سال  محاسبه می شود به عهده اداره امور مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه منبع مالیاتی مربوط خواهد بود،که در

 انجام هزینه تحویل اداره امور مالیاتی موصوف نمایند.

پوشش خطر اصلی انواع بیمه های عمر و زندگی موضوع  : حق بیمه انواع بیمه ها عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود و صرفا حق بیمه پرداختی بابت1تذکر 
ه های مزبور آیین نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمه های پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیم 2بندهای )الف، ب،ج، د( ماده 
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