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مشوق هاي مالياتي سرمايه گذاري
مشوقهاي مالياتي ،بخشي از مجموعه قوانين مالياتهاي مستقيم ميباشد که به جهت ايجاد انگيزه در امر توسعه سرمايهگذاري (در مناطق مختلف و باالخص نواحي توسععه نياتتعه  ،توسععه و بازسعازي
واحدهاي موجود ،توسعه صادرات محصوالت توليدي ،حمايت از واحدهاي طراحي ،مهندسي و طراحي مونتاژ و تمرکز زدايي صنعتي تدوين و به مورد اجرا گذارده شده است .عمده حمايعتهعاي بعه عمع

آمده در چارچوب مواد قانوني عبارتند از:
ماده :18

درآمد حاص از کليه تعاليتهاي کشاورزي ،دامپروري ،پرورش ماهي و زنبورعس و پرورش طيور ،صيادي و ماهيگيري ،نوغانداري ،احياء مراتع و جنگع هعا ،باغعات و اشعجار از هعر قبيع و نخعي ت از
پرداخت ماليات معاف ميباشند.
ماده : 831
درآمد ابرازي ناشي از تعاليت هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که از تاريخ اجعراي ايعن معاده از طعرف وزارتخانعه هعاي ي ربعر بعراي آنهعا پروانعه بهعره
برداري صادر يا قرارداد استخراج و تروش منعقد مي شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان ها ،هت ها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص ياد شده که از تاريخ مذکور از طعرف مراجعع قعانوني
ي ربر براي آنها پروانه بهره برداري يا مجوز صادر مي شود ،از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج يا تعاليت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه ياتته به مدت ده سال با نعر صع ر مشعمول

ماليات مي باشد.

الف ع منظور از ماليات با نر ص ر روشي است که مؤديان مشمول آن مکلف به تسليم اظهارنامه ،دتاتر قانوني ،اسناد و مدارک حسابداري حسب معورد ،بعراي درآمعدهاي خعود بعه ترتيعب مقعرر در ايعن
قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالياتي کشور مي باشند و سعازمان معذکور نيعز مکلعف بعه بررسعي اظهارنامعه و تعيعين درآمعد مشعمول ماليعات مؤديعان براسعا

مسعتندات ،معدارک و

اظهارنامه مذکور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان ،ماليات آنها با نر ص ر محاسبه مي شود.
ب ع ماليات با نر ص ر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراکز موضوع اين ماده که داراي بيش از پنجاه ن ر نيروي کار شعاغ باشعند چنانچعه در دوره معاتيعت ،هعر سعال نسعبت بعه سعال قبع

نيروي کار شاغ خود را حداق پنجاه درصد ( %۰۵اتزايش دهند ،به ازاي هر سال اتزايش کارکنان يک سال اضاته مي شود .تعداد نيروي کار شاغ و همچنين اتزايش اشتغال نيعروي کعار در هعر
واحد با تأييد وزارت تعاون ،کار و رتاه اجتماعي و ارائه اسناد و مدارک مربوط به تهرست بيمه تأمين اجتماعي کارکنان محقق مي شود .در صورت کاهش نيروي کار از حعداق اتعزايش معذکور در سعال
بعد که از مشوق مالياتي اين بند است اده کرده باشند ،ماليات متعلق در سال کاهش ،مطالبه و وصول مي شود .اترادي که بازنشسته ،بازخريد و مستع ي مي شوند کاهش محسوب نمي گردد.
پ ع دوره برخورداري محاسبه ماليات با نر ص ر براي واحدهاي اقتصادي مذکور موضوع اين ماده واقع در شهرک هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به معدت دو سعال و در صعورت اسعتقرار شعهرک

هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق کمتر توسعه ياتته ،به مدت سه سال اتزايش مي يابد.

ت ع شرط برخورداري از هر گونه معاتيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي تعال در منعاطق آزاد و سعاير منعاطق کشعور تسعليم اظهارنامعه مال يعاتي در موقعع مقعرر قعانوني اسعت .اظهارنامعه ماليعاتي
اشخاص حقوقي شام ترازنامه و حساب سود و زيان طبق نمونه اي است که توسر سازمان امور مالياتي تهيه مي شود.
ث ع به منظور تشويق و اتزايش سرمايه گذاري هاي اقتصادي در واحدهاي موضوع اين ماده ع وه بر دوره حمايت از طريق ماليات با نر ص ر حسب مورد ،سرمايه گذاري در مناطق کمتر توسعه ياتتعه

و ساير مناطق به شرح زير مورد حمايت قرار مي گيرد:
8ع در مناطق کمتر توسعه ياتته:

ماليات سال هاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نر ص ر مذکور در صدر اين ماده تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات واحد به دو برابر سرمايه ثبت و پرداخت شده برسعد ،بعا نعر صع ر محاسعبه
مي شود و بعد از آن ،ماليات متعلقه با نر هاي مقرر در ماده ( 8۰%اين قانون و تبصره هاي آن محاسبه و درياتت مي شود.
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1ع در ساير مناطق:

پنجاه درصد ( %۰۵ماليات سال هاي بعد از دوره محاسبه ماليات مذکور در صدر اين ماده بعا نعر صع ر و پنجعاه درصعد ( %۰۵بعاقي مانعده بعا نعر هعاي مقعرر در معاده () 8۰%قعانون ماليعات هعاي
مستقيم و تبصره هاي آن محاسبه و درياتت مي شود .اين حکم تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات واحعد ،مععادل سعرمايه ثبعت و پرداخعت شعده شعود ،ادامعه معي يابعد و بععد از آن ،صعد درصعد

( 8۰۰۵ماليات متعلقه با نر هاي مقرر در ماده ( 8۰%اين قانون و تبصره هاي آن محاسبه و درياتت مي شود.

درآمد حم و نق اشخاص حقوقي غيردولتي ،از مشوق مالياتي جزهاي ( 8و ( 1اين بند برخوردار مي باشند .اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع اين ماده که قب از اين اص حيه تأسعيس شعده انعد،
در صورت سرمايه گذاري مجدد از مشوق اين ماده مي توانند است اده کنند.
هر گونه سرمايه گذاري که با مجوز مراجع قانوني ي ربر به منظور تأسيس ،توسعه ،بازسازي و نوسازي واحدهاي مذکور براي ايجاد دارايي هاي ثابت به استثناي زمين هزينه مي شود ،مشعمول حکعم
اين بند است.
ج ع استثناي زمين مذکور در انتهاي بنعد (ت  ،در معورد سعرمايه گعذاري اشعخاص ح قعوقي غيردولتعي در واحعدهاي حمع و نقع  ،بيمارسعتان هعا ،هتع هعا و مراکعز اقعامتي گردشعگري صعرتا بعه ميعزان
تعيين شده در مجوزهاي قانوني صادر شده از مراجع ي ص ح ،جاري نمي باشد.
چ ع در صورت کاهش ميزان سرمايه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالياتي اين ماده براي اتزايش سرمايه است اده کرده باشند ،ماليعات متعلعق و جريمعه هعاي آن مطالبعه و وصعول

مي شود.

ح ع در صورتي که سرمايه گذاري انجام شده موضوع اين ماده با مشارکت سرمايه گذاران خارجي با مجوز سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصعادي و تنعي ايعران انجعام شعده باشعد بعه ازاي هعر
پنج درصد ( %۵مشارکت سرمايه گذاري خارجي به ميزان ده درصد ( 8۰۵به مشوق اين ماده به نسبت سرمايه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد ( %۰۵اضاته مي شود.
ع شرکت هاي خارجي که با است اده از ظرتيت واحدهاي توليدي داخلي در ايران نسبت به توليد محصوالت با نشعان معتبعر اقعدام کننعد در صعورتي کعه حعداق بيسعت درصعد ( 1۰۵از محصعوالت
توليدي را صادر نمايند از تاريخ انعقاد قرارداد همکاري با واحد توليد ايراني در دوره محاسبه ماليات با نر ص ر واحد توليدي مذکور مشمول حکم اين ماده بعوده و در صعورت اتمعام دوره معذکور ،از

پنجاه درصد ( %۰۵تخ يف در نر مالياتي نسبت به درآمد ابرازي حاص از تروش محصوالت توليدي در مدت مذکور در اين ماده برخوردار مي باشند.

د ع نر ص ر مالياتي و مشوق هاي موضوع اين ماده شام درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يکصد و بيست کيلومتري مرکعز اسعتان تهعران و پنجعاه کيلعومتري مرکعز اسعتان اصع هان و
سي کيلومتري مراکز ساير استان ها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار ن ر جمعيت براسا

آخرين سرشماري ن و

و مسکن نمي شود.

واحدهاي توليدي تناوري اط عات با تأييد وزارتخانه هاي ي ربر و معاونت علمي و تناوري رئيس جمهور در هعر حعال از امتيعاز ايعن معاده برخعوردار معي باشعند .همچنعين ماليعات واحعدهاي توليعدي و
معدني مستقر در کليه مناطق ويژه اقتصادي و شهرک هاي صنعتي به استثناي مناطق ويژه اقتصادي و شهرک هاي مستقر در شعاع يکصد و بيست کيلومتري مرکز استان تهران با نر ص ر محاسبه معي

شود و از مشوق هاي مالياتي موضوع اين ماده برخوردار مي باشند.
در خصوص مناطق ويژه اقتصادي و شهرک هاي صنعتي يا واحدهاي توليدي که در محدوده دو يا چند استان يا شهر قرار مي گيرند ،م ک تعيين محدوده به موجب آيعين نامعه اي اسعت کعه حعداکثر سعه
ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي صنعت ،معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشعور و سعازمان ح اظعت محعير زيسعت تهيعه و بعه
تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ع تهرست مناطق کمتر توسعه ياتته شام استان ،شهرستان ،بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنجساله ،توسر سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور با همکاري وزارت امور اقتصعادي
و دارايي با لحاظ شاخص هاي نر بيکاري و سرمايه گذاري در توليد تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد و تا اب غ تهرست جديعد ،تهرسعت برنامعه قبلعي معتبعر معي باشعد .تعاريخ شعروع
تعاليت با تأييد مراجع قانوني ي ربر ،مناط اعتبار براي احتساب مشوق هاي مناطق کمتر توسعه ياتته است.
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ر ع کليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي که قب از اجراي اين ماده پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ي ربر اخذ کرده باشند تا مدت شش سعال پعس از تعاريخ الزم االجعرا شعدن ايعن معاده از
پرداخت پنجاه درصد ( %۰۵ماليات بر درآمد ابرازي معاف مي باشند .حکم اين بند نسبت به درآمد حاص از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجري نيست.
ز ع صد درصد ( 8۰۰۵درآمد ابرازي دتاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ي ربر که از مح جذب گردشگران خارجي يعا اععزام زائعر بعه عربسعتان ،ععراق و سعوريه تحصعي شعده
باشد با نر ص ر مالياتي مشمول ماليات مي باشد.

ژ ع ماليات با نر ص ر موضوع اين قانون صرتا شام درآمد ابرازي به جز درآمدهاي کتمان شده مي باشد .اين حکم در مورد کليه احکام مالياتي با نر ص ر منظور در اين قانون و ساير قوانين مجعري
است.
ع معادل هزينه هاي تحقيقاتي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي داراي پروانه بهره بعرداري از وزارتخانعه هعاي ي ربعر کعه در قالعب قعرارداد منعقعده بعا
دانشگاه ها يا مراکز پژوهشي و آموزش عالي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه هاي علوم ،تحقيقات و تناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي که در چارچوب نقشه جامع علمي کشور انجام مي شعود،
مشروط بر اينکه گزارش پيشرتت ساالنه آن به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه ها و يا مراکز تحقيقاتي مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاص از تعاليت هعاي توليعدي و مععدني آنهعا کمتعر از
پنج ميليارد ( %۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ريال نباشد ،حداکثر به ميزان ده درصد ( 8۰۵ماليات ابرازي سال انجام هزينه مذکور بخشوده مي شود .معادل مبلغ منظور شده به حساب ماليات اشعخاص معذکور،
به عنوان هزينه قاب قبول مالياتي پذيرتته نخواهد شد.

دستورالعم اجرايي اين بند با پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور به تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي ،صنعت ،معدن و تجارت ،علوم ،تحقيقات و تناوري و بهداشت ،درمعان و آمعوزش پزشعکي

مي رسد.
تبصره 8ع کليه معاتيت هاي مالياتي و محاسبه با نر ص ر مالياتي مازاد بر قوانين موجود مذکور در اين ماده از ابتداي سال  83۳%اجرا مي شود.
تبصره 1ع آيين نامه اجرايي موضوع اين ماده و بندهاي آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از اب غ قانون توسر وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت ،معدن و تجارت بعا همکعاري سعازمان
امور مالياتي کشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده : 833
 8۰۰درصد درآمد شرکت هاي تعاوني روستايي،عشايري ،کشاورزي،صيادان ،کارگري ،کارمندي ،دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آن ها از ماليات معاف است.
ماده : 831

درآمد حاص از تعليم و تربيت مدار

غير انت اعي اعم از ابتدايي،راهنمايي،متوسطه،تني و حرته اي،دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي غير انت اعي و مهد کودک ها در منعاطق کمتعر توسععه ياتتعه و

روستاها درآمد موسسات نگه داري معلولين هني و حرکتي ب ابت نگه داري اشخاص مذکور کعه حسعب معورد داراي پروانعه تعاليعت از مراجعع يعربر هسعتند  ،همچنعين درآمعد باشعگاهها و موسسعات
ورزشي داراي مجوز از وزارت ورزش و جوانان حاص از تعاليت هاي منحصرا ورزشي از پرداخت ماليات معاف است.
ماده :831

آن قسمت از سود ابرازي شرکتهاي تعاوني و خصوصي که براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تکمي واحدهاي موجود صنعتي و نوسازي و يا تکمي واحدهاي موجعود صعنعتي و مععدني خعود بعا ايجعاد
واحدهاي جديد صنعتي يا معدني در آن سال مصرف گردد از  %۰درصد ماليات متعلق موضوع ماده  8۰%اين قانون معاف خواهد بود مشروط بر اين که قب اجعازه توسععه يعا تکميع يعا ايجعاد واحعدهاي
صنعتي و يا معدني جديد در قالب طرح سرمايهگذاري معين از وزارتخانه يربر تحصي شده باشد در صورتيکه هزينه اجراي طرح يا طرحهاي ياد شده در هر سال مازاد بعر سعود ابعرازي همعان سعال
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باشد و يا از هزينه طرح سرمايهگذاري کمتر باشد شرکت ميتواند از معاتيت مذکور در محاسبه ماليات سود ابرازي سالهاي بعد حداکثر بعه معدت  3سعال و بعه ميعزان معازاد معذکور و يعا بعاقيمانعده
هزينه اجراي طرح بهرهمند شود.
ماده  831مکرر:

اشخاصي که آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ع طرح و سرمايه در گردش ب نگاه هاي توليدي را در قالعب عقعود مشعارکتي تعراهم نماينعد ،مععادل حعداق سعود معورد انتظعار عقعود مشعارکتي مصعوب

شوراي پول و اعتبار از پرداخت ماليات بر درآمد معاف مي شوند و براي پرداخت کننده سود ،معادل سود پرداختي مذکور به عنوان هزينه قاب قبول مالياتي تلقي مي شود.
تبصره 8ع است اده کننده از معاتيت موضوع اين ماده تا دو سال نمي تواند آورده نقدي را از بنگاه توليدي خارج کند .در صعورت کعاهش آورده نقعدي ،بعه ميعزان ارزش روز معاتيعت اسعت اده شعده،
ماليات سال خروج آورده نقدي ،اضاته مي شود.
تبصره 1ع تشخيص تحقق به کارگيري آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ع طرح يا سرمايه در گردش با اداره امور مالياتي حوزه مربوط است.
ماده : 83۳
ل تعاليت هاي انتشاراتي و مطبوعاتي ،ترهنگي و هنري که به موجب مجوز وزارت ترهنگ و ارشاد اس مي انجام مي شوند،از پرداخت ماليات معاف است.
ماده :818

الف  8۰۰درصد درآمد حاص از صادرات و محصوالت تمام شده کاالهاي صنعتي و محصوالت بخش کشاورزي (شام محصوالت زراعي ،باغي و دامي و طيور و شي ت و جنگ و مرتع و صنايع تبعديلي
و تکميلي آن و  %۰درصد درآمد حاص از صادرات ساير کاالهايي که بهمنظور دستياتتن به ا هداف صعادرات کاالهعاي غيرن تعي بعه خعارج از کشعور صعادر معيشعوند از شعمول ماليعات مععاف هسعتند.
تهرست کاالهاي مشمول اين ماده در طول هر برنامه به پيشنهاد وزارتخانههاي اموراقتصادي و دارائي ،بازرگاني ،جهاد کشاورزي و وزارتخانههاي صنعتي به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ب  8۰۰درصد درآمد حاص از صادرات کاالهاي مختلف که به صورت ترانزيت به ايران وارد شده يا ميشوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام کعاري بعر روي آن صعادر معيشعوند از شعمول ماليعات
معاف است.
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