
  مشوقهای مالیاتی سرمایه گذاری

 مشوق هاي مالیاتي سرمایه گذاري

مالیاتمشوق قوانین مجموعه از بخشی مالیاتی، میهای مستقیم بههای که باشد

سرمایه توسعه امر در انگیزه باالخصجهتایجاد مناطقمختلفو گذاری)در

 موجود، واحدهای بازسازی و توسعه نیافته(، توسعه صادراتنواحی توسعه

و مونتاژ طراحی و مهندسی واحدهایطراحی، حمایتاز تولیدی، محصوالت

هایبهتمرکززداییصنعتیتدوینوبهمورداجراگذاردهشدهاست.عمدهحمایت

 :عملآمدهدرچارچوبموادقانونیعبارتنداز

:18ماده 

فعالیت کلیه از حاصل پرورشدرآمد دامپروری، کشاورزی، وهای ماهی

نوغان احیاءمراتعوزنبورعسلوپرورشطیور،صیادیوماهیگیری، داری،

.باشندها،باغاتواشجارازهرقبیلونخیالتازپرداختمالیاتمعافمیجنگل

: 831  ماده

ابرازیناشیازفعالیتهای تولیدیومعدنیاشخاصحقوقیغیردولتیدرآمد

وزارتخانهازطرفیکهازتاریخاجرایاینمادهدرواحدهایتولیدییامعدن

هایذیربطبرایآنهاپروانهبهرهبرداریصادریاقرارداداستخراجوفروش

منعقدمیشودوهمچنیندرآمدهایخدماتیبیمارستانها،هتلهاومراکزاقامتی

ربطگردشگریاشخاصیادشدهکهازتاریخمذکورازطرفمراجعقانونیذی

بهره تاریخشروع از میشود، مجوزصادر بردارییا بهره پروانه برایآنها

سالودرمناطقکمترتوسعهیافتهبهبردارییااستخراجیافعالیتبهمدتپنج

.سالبانرخصفرمشمولمالیاتمیباشدمدتده

لفبهالفـمنظورازمالیاتبانرخصفرروشیاستکهمؤدیانمشمولآنمک

برای مورد، حسب حسابداری مدارک و اسناد قانونی، دفاتر اظهارنامه، تسلیم

شدهبهسازماندرآمدهایخودبهترتیبمقرردراینقانونودرمواعدمشخص

امورمالیاتیکشورمیباشندوسازمانمذکورنیزمکلفبهبررسیاظهارنامهو

مستندات،مدارکواظهارنامهمذکورتعییندرآمدمشمولمالیاتمؤدیانبراساس



صفر نرخ با آنها مالیات مؤدیان، مالیات مشمول درآمد تعیین از پس و است

.محاسبهمیشود

بـمالیاتبانرخصفربرایواحدهایتولیدیوخدماتیوسایرمراکزموضوع

ماده دواین در چنانچه باشند شاغل نیرویکار نفر پنجاه دارایبیشاز رهکه

معافیت،هرسالنسبتبهسالقبلنیرویکارشاغلخودراحداقلپنجاهدرصد

سالاضافهمیشود.افزایشدهند،بهازایهرسالافزایشکارکنانیک(%۰۵)

تعدادنیرویکارشاغلوهمچنینافزایشاشتغالنیرویکاردرهرواحدباتأیید

ارائ اجتماعیو کارورفاه فهرستوزارتتعاون، ومدارکمربوطبه اسناد ه

از درصورتکاهشنیرویکار اجتماعیکارکنانمحققمیشود. تأمین بیمه

حداقلافزایشمذکوردرسالبعدکهازمشوقمالیاتیاینبنداستفادهکردهباشند،

بازنشسته، افرادیکه میشود. ووصول مطالبه کاهش، سال مالیاتمتعلقدر

.فیمیشوندکاهشمحسوبنمیگرددبازخریدومستع

اقتصادی واحدهای برای صفر نرخ با مالیات محاسبه برخورداری دوره ـ پ

واقعدرشهرکهایصنعتییامناطقویژهاقتصادیبهمذکورموضوعاینماده

مدتدوسالودرصورتاستقرارشهرکهایصنعتییامناطقویژهاقتصادی

.سالافزایشمییابدیافته،بهمدتسهدرمناطقکمترتوسعه

تـشرطبرخورداریازهرگونهمعافیتمالیاتیبرایاشخاصحقیقیوحقوقی

فعالدرمناطقآزادوسایرمناطقکشورتسلیماظهارنامهمالیاتیدرموقعمقرر

و مالیاتیاشخاصحقوقیشاملترازنامهوحسابسود اظهارنامه قانونیاست.

.بقنمونهایاستکهتوسطسازمانامورمالیاتیتهیهمیشودزیانط

واحدهای در اقتصادی های گذاری سرمایه افزایش و تشویق منظور به ـ ث

ماده این نرخصفرحسبموضوع حمایتازطریقمالیاتبا دوره بر عالوه

وسایرمناطقبهشرحزیر یافته گذاریدرمناطقکمترتوسعه سرمایه مورد،

:موردحمایتقرارمیگیرد

:ـدرمناطقکمترتوسعهیافته۱

نرخصفرمذکوردرصدراین مالیاتبا محاسبه ازدوره مالیاتسالهایبعد

ثبتوماده سرمایه برابر دو به مالیاتواحد مشمول درآمد جمع که زمانی تا



تمتعلقهباشدهبرسد،بانرخصفرمحاسبهمیشودوبعدازآن،مالیاپرداخت

اینقانونوتبصرههایآنمحاسبهودریافتمی(%۱۰نرخهایمقرردرماده)

.شود

:ـدرسایرمناطق۲

مالیاتسالهایبعدازدورهمحاسبهمالیاتمذکوردرصدر(۰۵%درصد)پنجاه

نرخصفروپنجاهاینماده )با ۰۵%درصد نرخهایمقرردر( با باقیمانده

ودریافتمی (%۱۰)ماده هایآنمحاسبه تبصره و قانونمالیاتهایمستقیم

شود.اینحکمتازمانیکهجمعدرآمدمشمولمالیاتواحد،معادلسرمایهثبتو

مالیاتمتعلقه(۱۰۰۵شدهشود،ادامهمییابدوبعدازآن،صددرصد)پرداخت

هایآنمحاسبهودریافتاینقانونوتبصره(%۱۰بانرخهایمقرردرماده)

.میشود

(۲و)(۱درآمدحملونقلاشخاصحقوقیغیردولتی،ازمشوقمالیاتیجزهای)

کهقبلاینبندبرخوردارمیباشند.اشخاصحقوقیغیردولتیموضوعاینماده

اند،درصورتسرمایهگذاریمجددازمشوقاین ازایناصالحیهتأسیسشده

.استفادهکنندمیتوانندماده

مجوزمراجعقانونیذیربطبه منظورتأسیس،هرگونهسرمایهگذاریکهبا

ثابت های دارایی ایجاد برای مذکور واحدهای نوسازی و بازسازی توسعه،

.استثنایزمینهزینهمیشود،مشمولحکماینبنداستبه

درموردسرم استثنایزمینمذکوردرانتهایبند)ت(، ایهگذاریاشخاصجـ

حقوقیغیردولتیدرواحدهایحملونقل،بیمارستانها،هتلهاومراکزاقامتی

شدهدرمجوزهایقانونیصادرشدهازمراجعگردشگریصرفًابهمیزانتعیین

.ذیصالح،جارینمیباشد

شدهاشخاصمذکورکهازچـدرصورتکاهشمیزانسرمایهثبتوپرداخت

برایافزایشسرمایهاستفادهکردهباشند،مالیاتمتعلقولیاتیاینمادهمشوقما

.جریمههایآنمطالبهووصولمیشود



صورتی در ـ انجامح گذاری سرمایه مادهکه این موضوع مشارکتشده با

سرمایهگذارانخارجیبامجوزسازمانسرمایهگذاریوکمکهایاقتصادیو

مشارکتسرمایهگذاری(۵%درصد)ازایهرپنجشدهباشدبهفنیایرانانجام

بهنسبتسرمایهثبتوبهمشوقاینماده(۱۰۵درصد)خارجیبهمیزانده

.اضافهمیشود(۰۵%درصد)پرداختشدهوحداکثرتاپنجاه

خـشرکتهایخارجیکهبااستفادهازظرفیتواحدهایتولیدیداخلیدرایران

صورتینسبت در کنند اقدام معتبر نشان با محصوالت تولید حداقلبه که

)بیست ۲۰۵درصد انعقاد( تاریخ از نمایند صادر را تولیدی محصوالت از

قراردادهمکاریباواحدتولیدایرانیدردورهمحاسبهمالیاتبانرخصفرواحد

اینماده تولیدیمذکورمشمولحکم درصورتاتمام و ازبوده مذکور، دوره

)پنجاه ۰۵%درصد از( ابرازیحاصل درآمد نرخمالیاتینسبتبه تخفیفدر

.برخوردارمیباشندفروشمحصوالتتولیدیدرمدتمذکوردراینماده

ماده این موضوع های مشوق و مالیاتی صفر نرخ ـ واحدهاید درآمد شامل

کیلومتریمرکزاستانتهرانوتولیدیومعدنیمستقردرشعاعیکصدوبیست

و ها استان سایر سیکیلومتریمراکز و اصفهان استان کیلومتریمرکز پنجاه

شهرهایدارایبیشازسیصدهزارنفرجمعیتبراساسآخرینسرشمارینفوس

.ومسکننمیشود

معاونت و ربط ذی های وزارتخانه تأیید با اطالعات فناوری تولیدی واحدهای

ف و مادهناوریرئیسعلمی این امتیاز از حال هر در میجمهور برخوردار

ویژه مناطق کلیه در مستقر معدنی و تولیدی واحدهای مالیات همچنین باشند.

اقتصادیوشهرکهایصنعتیبهاستثنایمناطقویژهاقتصادیوشهرکهای

رمحاسبهمستقردرشعاعیکصدوبیستکیلومتریمرکزاستانتهرانبانرخصف

.برخوردارمیباشندمیشودوازمشوقهایمالیاتیموضوعاینماده

درخصوصمناطقویژهاقتصادیوشهرکهایصنعتییاواحدهایتولیدیکه

درمحدودهدویاچنداستانیاشهرقرارمیگیرند،مالکتعیینمحدودهبهموجب

آییننامهایاستکهحداکثرسهماهپسازتصویباینقانونباپیشنهادمشترک

اقتص امور تجارتو و معدن هایصنعت، سازمانوزارتخانه و دارایی ادیو



مدیریتوبرنامهریزیکشوروسازمانحفاظتمحیطزیستتهیهوبهتصویب

.هیأتوزیرانمیرسد

ذـفهرستمناطقکمترتوسعهیافتهشاملاستان،شهرستان،بخشودهستاندر

ریزیسه برنامه و مدیریت سازمان توسط پنجساله، برنامه هر در اول ماهه

ه با نرخکشور شاخصهای لحاظ با دارایی و اقتصادی امور وزارت مکاری

تصویبهیأتوزیرانمیبیکاریوسرمایهگذاریدرتولیدتهیهمیشودوبه

ابالغفهرستجدید،فهرستبرنامهقبلیمعتبرمیباشد.تاریخشروع رسدوتا

احتساب برای اعتبار مناط ربط، ذی قانونی مراجع تأیید با هایفعالیت مشوق

.مناطقکمترتوسعهیافتهاست

پروانهبهرهمادهرـکلیهتأسیساتایرانگردیوجهانگردیکهقبلازاجرایاین

سالپسازتاریخبرداریازمراجعقانونیذیربطاخذکردهباشندتامدتشش

ماده این شدن االجرا پنجاهالزم پرداخت )از ۰۵%درصد درآمد( بر مالیات

ابرازیمعافمیباشند.حکماینبندنسبتبهدرآمدحاصلازاعزامگردشگربه

.خارجازکشورمجرینیست

درآمدابرازیدفاترگردشگریوزیارتیدارایمجوز(۱۰۰۵زـصددرصد)

ازمراجعقانونیذیربطکهازمحلجذبگردشگرانخارجییااعزامزائربه

نرخصفرمالیاتیمشمولمالیاتعربستان،عراقوسوریهتح صیلشدهباشدبا

.میباشد

جز به ابرازی درآمد شامل قانونصرفًا این موضوع نرخصفر مالیاتبا ـ ژ

شدهمیباشد.اینحکمدرموردکلیهاحکاممالیاتیبانرخصفردرآمدهایکتمان

.منظوردراینقانونوسایرقوانینمجریاست

هایتحقیقاتیوپژوهشیاشخاصحقوقیخصوصیوتعاونیسـمعادلهزینه

درواحدهایتولیدیوصنعتیدارایپروانهبهرهبرداریازوزارتخانههایذی

ربطکهدرقالبقراردادمنعقدهبادانشگاههایامراکزپژوهشیوآموزشعالی

بهداش و فناوری و تحقیقات علوم، های وزارتخانه از قطعی مجوز ت،دارای

درمانوآموزشپزشکیکهدرچارچوبنقشهجامععلمیکشورانجاممیشود،

تصویبشورایپژوهشیدانشگاهمشروطبراینکهگزارشپیشرفتساالنهآنبه



هاویامراکزتحقیقاتیمربوطهبرسدوناخالصدرآمدابرازیحاصلازفعالیت

ریالنباشد،(۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰%)میلیاردهایتولیدیومعدنیآنهاکمترازپنج

ده میزان به )حداکثر ۱۰۵درصد مذکور( هزینه انجام سال ابرازی مالیات

مذکور، اشخاص مالیات حساب به شده منظور مبلغ معادل شود. می بخشوده

.عنوانهزینهقابلقبولمالیاتیپذیرفتهنخواهدشدبه

 سازمان پیشنهاد با بند این اجرایی بهدستورالعمل کشور مالیاتی تصویبامور

و تحقیقات علوم، تجارت، و معدن صنعت، دارایی، و اقتصادی امور وزرای

.فناوریوبهداشت،درمانوآموزشپزشکیمیرسد

ـکلیهمعافیتهایمالیاتیومحاسبهبانرخصفرمالیاتیمازادبرقوانین۱تبصره

.اجرامیشود%۱۱۵ازابتدایسالموجودمذکوردراینماده

 آییننامهاجراییموضوعاینماده۲تبصره وبندهایآنحداکثرظرفمدتـ

داراییوشش اقتصادیو هایامور توسطوزارتخانه قانون ابالغ پساز ماه

صنعت،معدنوتجارتباهمکاریسازمانامورمالیاتیکشورتهیهمیشودو

.وزیرانمیرسدتصویبهیأتبه



: 833اده م

،کشاورزی،صیادان۱۰۰ روستایی،عشایری تعاونی های شرکت درآمد درصد

ازمالیات ،کارگری،کارمندی،دانشجویانودانشآموزانواتحادیههایآنها

.معافاست

:  831ماده 

از اعم انتفاعی غیر مدارس تربیت و تعلیم از حاصل درآمد

ابتدایی،راهنمایی،متوسطه،فنیوحرفهای،دانشگاههاومراکزآموزشعالیغیر

درآمدموسساتمهد کودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاهاانتفاعیو

سبموردنگهداریمعلولینذهنیوحرکتیبابتنگهداریاشخاصمذکورکهح

دارایپروانهفعالیتازمراجعذیربطهستند،همچنیندرآمدباشگاههاوموسسات



های فعالیت از حاصل جوانان و ورزش وزارت از مجوز دارای ورزشی

.منحصراورزشیازپرداختمالیاتمعافاست

:831ماده 

شرکت ابرازی سود از قسمت وآن توسعه برای که خصوصی و تعاونی های

تکمیلباز یا و نوسازی و صنعتی واحدهایموجود تکمیل یا نوسازی و سازی

معدنی ایجادواحدهایجدیدصنعتییا واحدهایموجودصنعتیومعدنیخودبا

 از مصرفگردد سال آن 0۰در ماده موضوع مالیاتمتعلق این۱۰0درصد

این بر مشروط بود معافخواهد تکمقانون یا توسعه اجازه قباًل ایجادکه یا یل

سرمایه طرح قالب در جدید معدنی یا و صنعتی ازواحدهای معین گذاری

ذی صورتیوزارتخانه در باشد شده تحصیل یاربط طرح اجرای هزینه که

هاییادشدهدرهرسالمازادبرسودابرازیهمانسالباشدویاازهزینهطرح

سرمایه کمطرح میگذاری شرکت باشد ازتر محاسبهتواند در مذکور معافیت

سالوبهمیزانمازادمذکور۱هایبعدحداکثربهمدتمالیاتسودابرازیسال

.مندشودماندههزینهاجرایطرحبهرهویاباقی

مکرر:831  ماده

درگردش سرمایه طرحو ـ نقدیبرایتأمینمالیپروژه آورده اشخاصیکه

ودمشارکتیفراهمنمایند،معادلحداقلسودموردبنگاههایتولیدیرادرقالبعق

انتظارعقودمشارکتیمصوبشورایپولواعتبارازپرداختمالیاتبردرآمد

معافمیشوندوبرایپرداختکنندهسود،معادلسودپرداختیمذکوربهعنوان

.هزینهقابلقبولمالیاتیتلقیمیشود

تادوسالنمیتواندآوردهتموضوعاینمادهکنندهازمعافیـاستفاده۱تبصره

درصورتکاهشآورده کند. تولیدیخارج بنگاه از میزاننقدیرا به نقدی،

.ارزشروزمعافیتاستفادهشده،مالیاتسالخروجآوردهنقدی،اضافهمیشود

کارگیریآوردهنقدیبرایتأمینمالیپروژهـطرحـتشخیصتحققبه۲تبصره

.اسرمایهدرگردشباادارهامورمالیاتیحوزهمربوطاستی

:  831ماده 



فعالیتهایانتشاراتیومطبوعاتی،فرهنگیوهنریکهبهموجبمجوز ل(

وزارتفرهنگوارشاداسالمیانجاممیشوند،ازپرداختمالیاتمعافاست.

:818ماده 

 محصوال۱۰۰الف( و صادرات از حاصل درآمد کاالهایدرصد شده تمام ت

صنعتیومحصوالتبخشکشاورزی)شاملمحصوالتزراعی،باغیودامیو

درصددرآمد0۰طیوروشیالتوجنگلومرتع(وصنایعتبدیلیوتکمیلیآنو

به که کاالهایی سایر صادرات از دستحاصل اهدافصادراتمنظور به یافتن

شوندازشمولمالیاتمعافهستند.میکاالهایغیرنفتیبهخارجازکشورصادر

وزارتخانه پیشنهاد به برنامه درطولهر اینماده هایفهرستکاالهایمشمول

هایصنعتیبهخانهاموراقتصادیودارائی،بازرگانی،جهادکشاورزیووزارت

.رسدوزیرانمیتصویبهیأت

 ب۱۰۰ب( که مختلف کاالهای صادرات از حاصل درآمد صورتدرصد ه

شوندوبدونتغییردرماهیتیاباانجامکاریبرترانزیتبهایرانواردشدهیامی

.شوندازشمولمالیاتمعافاسترویآنصادرمی

 


