
م 4070جدول وضعیت توزیع درآمد کشور فرضی در سال   
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 بخش چهارم:فصل دوم

 نحوه ی بکارگیری نرخ های مالیاتی در حل مسائل

(نرخ تصاعدی تقسیم می شود و نرخ تصاعدی هم به 0(نرخ ثابت 4دو دسته کلی نرخ های مالیاتی به 

(نرخ تصاعدی طبقه ای تقسیم می شوند.0(نرخ تصاعدی کلی 4دو دسته   

:نرخ ثابت  

در این نوع نرخ مالیاتی0 همه ی افراد با یک درصد معین مالیات می پردازند و هرچه درآمد یا دارایی 

میزان مالیات پرداختی هم متناسب با آن بیشتر و یا کمتر می شود0 در حالی که بیشتر یا کمتر شود0 

 نرخ مالیات همچنان ثابت است.



 

قرار است مالیات بدهد, در  %40 تومان با نرخ ثابت 405550555مثال: اگر شخصی با درآمد ماهانه ی 

مالیات می دهد, اما  %40تومان بشود, همچنان با نرخ  400550555صورتی که درآمدش افزایش یابد و 

 مقدار مالیاتش افزایش می یابد.

=مالیات ماهانه درآمد ماهیانه×   نرخ ثابت 

405550555×  %40 =مالیات ماهانه  =4050555 

 0000555= 400550555×%40 =مالیات ماهانه جدید

 

 فرمول های مورد استفاده در نرخ ثابت مالیاتی

 

=درآمد مشمول مالیات ماهانه کل درآمد ماهانه –معافیت مالیات   

=مالیات ماهانه درآمد مشمول مالیات× نرخ ثابت مالیاتی   

 مثال:
تومان درآمد دارد, محاسبه کنید. 004050555* مالیات ماهانه شخصی را که ماهیانه     

* مانده خالص درآمد ماهانه این شخص چقدر است؟    

7550555درآمد های تا  معاف از پرداخت مالیات  

05%  نرخ ثابت مالیاتی 

 

 

 

( تصاعدی طبقه ای0(تصاعدی کلی 4نرخ تصاعدی همانطور که قبلنا به آن شاره کردیم به دو دسته   

 تقسیم می شود.

(تصاعد کلی:1  

 

در این نوع مالیات تمام درآمد شخص با نرخ جدید محاسبه می شود.: نرخ تصاعد کلی  

 نکته:

مالیاتی نداریم و تمام درآمد شخص مشمول نرخ جدید یا همان نرخی ( در نرخ تصاعد کلی معافیت 4

 که مربوط به طبقه ی درآمدی فرد است؛ می شود.

( در این نرخ0 با اندکی تغییر )کاهش یا افزایش( در درآمد  یا دارایی افراد0 میزان مالیات او به شدت 0

 تغییر می کند.



 

 مثال:

تومان دارد. 004550555فردی ماهانه   

 الف( براساس جدول روبه رو مالیات ماهانه ی این فرد را محاسبه کنید.

تومان افزایش یابد0 میزان مالیات جدید او را به دست آورید 4550555ب( اگر درآمد او   

 )تمامی قیمت ها برحسب تومان است(

. 
7050555درآمد های تا  معاف از مالیات  A 

45بانرخ% 400550555درآمدهای تا    B 

05بانرخ% 004550555درآمدهای تا    C 

05بانرخ% 004550555درآمدهای بالاتر از    D 

 

توجه کنید: همان طور که قبلا گفتیم دراین نرخ0 معافیت مالیاتی نداریم. یعنی فقط کسانی از پرداخت 

شان  تومان باشد. بقیه ی افراد تمام درآمد7050555مالیات معاف هستندکه درآمد انها کمتر یا مساوی 

تومان درآمدش باشد. تمام درآمدش مشمول  7040555مشمول مالیات می شود. یعنی اگر فردی 

 مالیات می شود.

 

(تصاعد طبقه ای2  

 

طبقه اول با در این نرخ0 درآمد فرد به طبقات مختلف دسته بندی می شود و ابتدا : تصاعد طبقه ای

ا نرخ طبقات بعدی محاسبه می شود.ب نرخ آن طبقه محاسبه و سپس مازاد درآمد در طبقات بعد  

 نکات مهم:

( در این نرخ مالیاتی با اندکی افزایش یا کاهش در درآمد یا دارایی فرد0 مالیات او به شدت تغییر نمی 4

 کند.

( این نرخ مالیاتی اثر زیادی در تعدیل درآمد و ثروت افرد جامعه دارد و نرخ عادلانه ای است.0  

مالیاتی)مانندنرخ ثابت( معافیت مالیاتی نیز می تواند وجودداشته باشد0 که برای همه ( در این نرخ 0

 منظور می شود.

استفاده می  "نسبت به مازاد"برای تشخیص نرخ تصاعدی طبقه ای از تصاعدی کلی0 از واژه ی( 0

 شود.

( در محاسبه مالیات کارمندان از نرخ تصاعدی طبقه ای استفاده می شود.0  



 

:مثال  

 باتوجه به جدول فرضی زیر:

تومان دارد0 محاسبه کنید. 306770777الف( مالیات ماهانه فردی را که درآمد ماهانه ای برابر   

 ب( مانده خالص ماهانه او چقدر است؟

 ج( نام نرخ مالیاتی مورد استفاده چیست؟

. این معافیت داشت توجه: همانطور که قبلا گفته شد0 در این نرخ مالیاتی می توان معافیت مالیاتی

.برای همه درآمد ها در نظر گرفته شود  

 )تمامی قیمتی ها برحسب تومان است(

 

تومان405550555درامدهای تا معاف از پرداخت مالیات  A 

405550555نسبت به مازاد % 40بانرخ تومان000550555درآمدهای تا   B 

000550555نسبت به مازاد % 05بانرخ تومان005550555تادرآمدهای    C 

005550555نسبت به مازاد % 00بانرخ تومان005550555درآمدهای بالاتر از    D 

 

 

 

 

 نکته مهم:

( است. %05( خمس مالیات اسلامی با نرخ ثابت ) 4  

(زکات مالیات اسلامی با نرخ تصاعدی است.0  

 

 

 

 
 


