
 

 

 ایرائی موسوی حمیدرضا سید
 اداری عدالت دیوان صالحیت در دعاوی مالیاتی، دعاوی متخصص

 اداری دادرسی و

 عدلیه وکیل وکالی گروه
تخصصی  دیگر از سویقضا و  با دستگاهاشخاص حقیقی و حقوقی تعامل ینده ارشد فزاز یکسو امروزه 

دیوان مرتبط با موضوعات  نشر بصورت تخصصی به های مختلف حقوقی، وجود پایگاهی کهبودن حوزه

آید به حساب می مهجور و مغفول نسبتاًحوزۀ که  قضائی اداریو سایر مراجع قضائی و شبه عدالت اداری

 شود.بیش از پیش احساس می بپردازد،

اقدام مشاوره ارائه به های حقوقی در تمامی حوزهسسات حقوقی، ؤمتعلق به مهای اینترنتی غالب پایگاه

و پاسخگوی نیازهای تخصصی در حوزه دیوان عدالت  زندپردامیحقوقی در تمام موضوعات کنند و می

 .دنباشاداری نمی

ارائۀ مشاورۀ حقوقی توسط وکالی نا آشنا به مسائل حقوق اداری، ضمن آنکه موجب تضییع حقوق مردم 

حالی است که  این در .دهدمیقابل توجهی کاهش میزان ه را نیز ب رضایت مردم از سیستم قضاییشده، 

، روند رسیدگی چطور آغاز خواهد شداز کجا شان رسیدگی به شکایت و دعاویبدانند  وکلین حق دارندم

زمان و  تا بتوانندبینی باشد  خواهد بود و نتیجه حاصل از این روند تا مقدار قابل قبولی قابل پیش

 های خود را مدیریت کنند. هزینه

 متشکل از وکالی متخصص حوزۀ دیوان عدالت اداری،« وکیل عدلیه»گروه وکالی ما در ، این نقیصهدرک  با

 وکالیرا با استفاده از نظرات و تجربیات  (https://vakiladlie.com) آن شدیم تا سایت وکیل عدلیه بر

رسانی تخصصی در این زمینه و دعاوی دیوان عدالت اداری و با رویکردی مشتمل بر اطالع دعاوی متخصص

 اندازی نماییم.راه، کاربردی عموم مردم پاسخگویی به نیازهای

وکیل عدلیه با داشتن تیمی متشکل از متخصصان حقوق اداری، آمادگی آن را دارد که در تمامی مراحل 

و اخذ رأی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و  حضور در جلسات دادرسیمشاوره، طرح دعوا، 

 همراه موکلین محترم باشد.شبه قضائی اداری، 

 

 عدلیه وکیل با ارتباط های راه
 09121959018: موسوی حمیدرضا سید

 mousavi_hamidreza@yahoo.com: ایمیل

 @seyed_hamidreza_mousavi: اینستاگرام
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 (۳۱) ماده موضوع مستقیم های مالیات قانون اصالحی( ۱۳۲) ماده اجرایی نامه آیین

 کشور مالی نظام ارتقای و پذیر رقابت تولید موانع رفع قانون

 ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ تاریخ تا اصالحات با وزیران هیأت ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ جلسه مصوب
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 جایگزین زیر متن :۱۳۹۴ مصوب کشور مالی نظام ارتقای و پذیر رقابت تولید موانع رفع قانون ۳۱ ماده

 حذف آن های تبصره و مذکور قانون( ۱۳۸) ماده و شود می آن های تبصره و مستقیم های مالیات قانون( ۱۳۲) ماده

 :گردد می

 یا تولیدی واحدهای در دولتی غیر حقوقی اشخاص معدنی و تولیدی  های فعالیت از ناشی ابرازی درآمد -۱۳۲ ماده

 قرارداد یا صادر برداری بهره پروانه آنها برای ربط ذی های وزارتخانه  طرف از ماده این اجرای تاریخ از که معدنی

 اشخاص گردشگری اقامتی مراکز و هاهتل ها، بیمارستان خدماتی درآمدهای همچنین و شود می منعقد فروش و استخراج

 تاریخ از شود، می صادر مجوز یا برداری بهره پروانه آنها برای ربط ذی قانونی مراجع طرف از مذکور تاریخ از که یادشده

 صفر نرخ با سال ده مدت به یافته توسعه کمتر مناطق در و سال پنج مدت به فعالیت یا استخراج یا برداری بهره شروع

 .باشد می مالیات مشمول

 و اسناد قانونی، دفاتر اظهارنامه، تسلیم به مکلف آن مشمول مؤدیان که است روشی صفر نرخ با مالیات از منظور -الف

 سازمان به شده مشخص مواعد در و قانون این در مقرر ترتیب به خود درآمدهای برای مورد، حسب حسابداری مدارک

 مؤدیان مالیات مشمول درآمد تعیین و اظهارنامه بررسی به مکلف نیز مذکور سازمان و باشند می کشور مالیاتی امور

 نرخ با آنها مالیات مؤدیان، مالیات مشمول درآمد تعیین از پس و است مذکور اظهارنامه و مدارک مستندات، براساس

 .شود می محاسبه صفر

 نفر پنجاه از بیش دارای که ماده این موضوع مراکز سایر و خدماتی و تولیدی واحدهای برای صفر نرخ با مالیات -ب

 درصد پنجاه حداقل را خود شاغل کار نیروی قبل سال به نسبت هرسال معافیت، دوره در چنانچه باشند شاغل کار نیروی

 همچنین و شاغل کار نیروی تعداد. شود می اضافه سال یک کارکنان افزایش سال هر ازای به دهند، افزایش( ۵۰%)

 به مربوط مدارک و اسناد ارائه و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تأیید با واحد هر در کار نیروی اشتغال افزایش

 سال در مذکور افزایش حداقل از کار نیروی کاهش صورت در. شود می محقق کارکنان اجتماعی تأمین بیمه فهرست

 که افرادی. شود می وصول و مطالبه کاهش، سال در متعلق مالیات باشند، کرده استفاده بند این مالیاتی مشوق از که بعد

 .گردد نمی محسوب کاهش شوند می مستعفی و بازخرید بازنشسته،

 هایشهرک در واقع ماده این موضوع مذکور اقتصادی واحدهای برای صفر نرخ با مالیات محاسبه برخورداری دوره -پ

 در اقتصادی ویژه مناطق یا صنعتی هایشهرک استقرار صورت در و سال دو مدت به اقتصادی ویژه مناطق یا صنعتی

 .یابد می افزایش سال سه مدت به یافته، توسعه کمتر مناطق

 مناطق سایر و آزاد مناطق در فعال حقوقی و حقیقی اشخاص برای مالیاتی معافیت هرگونه از برخورداری شرط -ت

 سود حساب و ترازنامه شامل حقوقی اشخاص مالیاتی اظهارنامه. است قانونی مقرر موقع در مالیاتی اظهارنامه تسلیم کشور

 .شود می تهیه مالیاتی امور سازمان توسط که است ای نمونه طبق زیان و

 از حمایت دوره بر عالوه ماده این موضوع واحدهای در اقتصادی های گذاری سرمایه افزایش و تشویق منظور به -ث

 حمایت مورد زیر شرح به مناطق سایر و یافته کمترتوسعه مناطق در گذاری سرمایه مورد، حسب صفر نرخ با مالیات طریق

 :گیرد می قرار

 :یافته توسعه کمتر مناطق در -۱
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 مشمول درآمد جمع که زمانی تا ماده این صدر در مذکور صفر نرخ با مالیات محاسبه دوره از بعد هایسال مالیات

-نرخ با متعلقه مالیات آن، از بعد و شود می محاسبه صفر نرخ با برسد، شده پرداخت و ثبت سرمایه دوبرابر به واحد مالیات

 .شود می دریافت و محاسبه آن های تبصره و قانون این( ۱۰۵) ماده در مقرر های

 :مناطق سایر در -۲

 درصد پنجاه و صفر نرخ با ماده این صدر در مذکور مالیات محاسبه دوره از بعد هایسال مالیات( %۵۰) درصد پنجاه

. شود می دریافت و محاسبه آن های تبصره و مستقیم هایمالیات قانون( ۱۰۵) ماده در مقرر هاینرخ با مانده باقی( ۵۰%)

 از بعد و یابد می ادامه شود، شده پرداخت و ثبت سرمایه معادل واحد، مالیات مشمول درآمد جمع که زمانی تا حکم این

 دریافت و محاسبه آن های تبصره و قانون این( ۱۰۵) ماده در مقرر هاینرخ با متعلقه مالیات( %۱۰۰) درصد صد آن،

 .شود می

 اشخاص. باشند می برخوردار بند این( ۲) و( ۱) جزءهای مالیاتی مشوق از دولتی، غیر حقوقی اشخاص نقلوحمل درآمد

 مشوق از مجدد گذاری سرمایه صورت در اند، شده تأسیس اصالحیه این از قبل که ماده این موضوع دولتی غیر حقوقی

 .کنند استفاده توانند می ماده این

 مذکور واحدهای نوسازی و بازسازی توسعه، تأسیس، منظور به ربط ذی قانونی مراجع مجوز با که گذاری سرمایه هرگونه

 .است بند این حکم لمشمو شود، می هزینه زمین استثنای هب ثابت های دارایی ایجاد برای

 و حمل واحدهای رد دولتی غیر حقوقی اشخاص گذاری سرمایه مورد در ،(ت) بند انتهای در مذکور زمین استثنای -ج

 مراجع از صادرشده قانونی مجوزهای در شده تعیین میزان به صرفاً گردشگری اقامتی مراکز و هاهتل ها، بیمارستان نقل،

 .باشد نمی جاری صالح، ذی

 افزایش برای ماده این مالیاتی مشوق از که مذکور اشخاص شده پرداخت و ثبت سرمایه میزان کاهش درصورت -چ

 .شود می وصول و مطالبه آن های جریمه و متعلق مالیات باشند، کرده استفاده سرمایه

 سازمان مجوز با خارجی گذاران سرمایه مشارکت با ماده این موضوع شده انجام گذاری سرمایه که درصورتی -ح

 گذاری سرمایه مشارکت( %۵) درصد پنج هر ازای به باشد شده انجام ایران فنی و اقتصادی هایکمک و گذاری سرمایه

 درصد پنجاه تا حداکثر و شده پرداخت و ثبت سرمایه نسبت به ماده این مشوق به( %۱۰) درصد ده میزان به خارجی

 .شود می اضافه( ۵۰%)

 نشان با محصوالت تولید به نسبت ایران در داخلی تولیدی واحدهای ظرفیت از استفاده با که خارجی هایشرکت -خ

 قرارداد انعقاد تاریخ از نمایند صادر را تولیدی محصوالت از( %۲۰)درصد بیست حداقل که درصورتی کنند اقدام معتبر

 در و بوده ماده این حکم مشمول مذکور تولیدی واحد صفر نرخ با مالیات محاسبه دوره در ایرانی تولید واحد با همکاری

 فروش از حاصل ابرازی درآمد به نسبت مالیاتی نرخ در تخفیف( %۵۰) درصد پنجاه از مذکور، دوره اتمام صورت

 .باشند می برخوردار ماده این در مذکور مدت در تولیدی محصوالت

 و یکصد شعاع در مستقر معدنی و تولیدی واحدهای درآمد شامل ماده این موضوع هایمشوق و مالیاتی صفر نرخ -د

 و ها استان سایر مراکز کیلومتریسی و اصفهان استان مرکز کیلومتری پنجاه و تهران استان مرکز کیلومتری بیست

 .شود نمی مسکن و نفوس سرشماری آخرین اساس بر جمعیت نفر زارهسیصد از بیش دارای شهرهای
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 از حال هر در جمهور رئیس فناوری و علمی معاونت و ربط ذی های وزارتخانه تأیید با اطالعات فناوری تولیدی واحدهای

 .باشند می برخوردار ماده این امتیاز

 مناطق استثنای به صنعتی هایشهرک و اقتصادی ویژه مناطق کلیه در مستقر معدنی و تولیدی واحدهای مالیات همچنین

 و شود می محاسبه صفر نرخ با تهران استان مرکز کیلومتری بیست و یکصد شعاع در مستقر هایشهرک و اقتصادی ویژه

 .باشند می برخوردار ماده این موضوع مالیاتی هایمشوق از

 قرار شهر یا استان چند یا دو محدوده در که تولیدی واحدهای یا صنعتی هایشهرک و اقتصادی ویژه مناطق خصوص در

 پیشنهاد با قانون این تصویب از پس ماهسه حداکثر که است ای نامه آیین موجب به محدوده تعیین مالک گیرند، می

 و کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان و دارایی و اقتصادی امور و تجارت و معدن صنعت، های وزارتخانه مشترک

 .رسد می وزیران هیأت تصویب به و تهیه زیست محیط حفاظت سازمان

 توسط ساله،پنج برنامه هر در اول ماهه سه در دهستان و بخش شهرستان، استان، شامل یافته توسعه کمتر مناطق فهرست -ذ

 و بیکاری نرخ هایشاخص لحاظ با دارایی و اقتصادی امور وزارت همکاری با کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 قبلی برنامه فهرست جدید، فهرست ابالغ تا و رسد می وزیران هیأت تصویب به و شود می تهیه تولید در گذاری سرمایه

 کمتر مناطق هایمشوق احتساب برای اعتبار مناط ربط، ذی قانونی مراجع تأیید با فعالیت شروع تاریخ. باشد می معتبر

 .است یافته توسعه

 ذخا ربط ذی قانونی مراجع از برداری بهره پروانه ماده این اجرای از قبل که جهانگردی و ایرانگردی تأسیسات کلیه -ر

 درآمد بر مالیات( %۵۰) درصد پنجاه پرداخت از ماده این شدن االجراء الزم تاریخ از پس سال شش مدت تا باشند کرده

 .نیست مجری کشور از خارج به گردشگر اعزام از حاصل درآمد به نسبت بند این حکم. باشند می معاف ابرازی

 محل از که ربط ذی قانونی مراجع از مجوز دارای زیارتی و گردشگری دفاتر ابرازی درآمد( %۱۰۰) درصد صد -ز

 مالیات مشمول مالیاتی صفر نرخ با باشد شده تحصیل سوریه و عراق عربستان، به زائر اعزام یا خارجی گردشگران جذب

 .باشد می

 در حکم این. باشد می شده کتمان درآمدهای جزبه ابرازی درآمد شامل صرفاً قانون این موضوع صفر نرخ با مالیات -ژ

 .است مجری قوانین سایر و قانون این در منظور صفر نرخ با مالیاتی احکام کلیه مورد

 دارای صنعتی و تولیدی واحدهای در تعاونی و خصوصی حقوقی اشخاص پژوهشی و تحقیقاتی های هزینه معادل -س

 عالی آموزش و پژوهشی مراکز یا هادانشگاه با منعقده قرارداد قالب در که ربط ذی های وزارتخانه از برداری بهره پروانه

 چهارچوب در که پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، های وزارتخانه از قطعی مجوز دارای

-دانشگاه پژوهشی شورای تصویب به آن ساالنه پیشرفت گزارش اینکه بر مشروط شود، می انجام کشور علمی جامع نقشه

 از کمتر آنها معدنی و تولیدی های فعالیت از حاصل ابرازی درآمد ناخالص و برسد مربوطه تحقیقاتی مراکز یا و ها

 مذکور هزینه انجام سال ابرازی مالیات( %۱۰) درصد ده میزان به حداکثر نباشد، ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد پنج

 پذیرفته مالیاتی قبول قابل هزینه عنوان به مذکور، اشخاص مالیات حساب به منظورشده مبلغ معادل. شود می بخشوده

 .شد نخواهد

 صنعت، دارایی، و اقتصادی امور وزرای تصویب به کشور مالیاتی امور سازمان پیشنهاد با بند این اجرائی دستورالعمل

 .رسد می پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، تجارت، و معدن
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 ابتدای از ماده این در مذکور موجود قوانین بر مازاد مالیاتی صفر نرخ با محاسبه و مالیاتی های معافیت کلیه -۱ تبصره

 .شود می اجراء ۱۳۹۵ سال

 توسط قانون ابالغ از پس ماه شش مدت ظرف حداکثر آن بندهای و ماده این موضوع اجرائی نامه آیین -۲ تبصره

 به و شود می تهیه کشور مالیاتی امور سازمان همکاری با تجارت و معدن صنعت، و دارایی و اقتصادی امور های وزارتخانه

 .رسد می وزیران هیأت تصویب

 

 و معدن صنعت، و دارایی و اقتصادی امور های انهخوزارت مشترک پیشنهاد به ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ جلسه در وزیران هیأت

 مستقیم، های مالیات قانون اصالحی( ۱۳۲) ماده( ۲) تبصره استناد به و کشور مالیاتی امور سازمان همکاری با و تجارت

 ماده اجرایی نامه آیین ۱۳۹۴ مصوب کشور مالی نظام ارتقای و پذیر رقابت تولید موانع رفع قانون( ۳۱) ماده موضوع

 :کرد تصویب زیر شرح به را یادشده

 

 کلیات :اول فصل

 :روندمی کاربه مربوط مشروح معانی در زیر اصطالحات نامهآیین این در -۱ ماده

 .آن بعدی اصالحات و -۱۳۶۶ مصوب - مستقیم هایمالیات قانون: قانون -الف

-ذی قانونی مرجع از فروش و استخراج قرارداد یا و برداری بهره پروانه دارای واحدهای: معدنی و تولیدی واحدهای -ب

 .معادن از استخراج و برداریبهره یا و مشخص محصول تولید منظور به ربط

-بهره پروانه دارای که افزارنرم خدمات دهندههئارا و کنندهتولید واحدهای: اطالعات وریافن تولیدی واحدهای -پ

 .باشندمی ربطذی قانونی مرجع از برداری

 مالیاتی امور اداره به تسلیمی اظهارنامه در مؤدی توسط شدهابراز خدمات هئارا یا و کاال فروش ارزش: ابرازی درآمد -ت

 .قانونی مقرر موعد در

 عنوان به و ذیربط قانونی مراجع توسط مربوط هایدستورالعمل و مقررات رعایت با که مجوزی: برداریبهره پروانه -ث

. شوندنمی تلقی برداریبهره پروانه حکم در دیگر عناوین توسط صادره مجوزهای سایر. شودمی صادر برداریبهره پروانه

 پروانه عنوان به آن اعتبار مدت در موقت برداریبهره هایپروانه همچنین و معین مدت دارای برداریبهره هایپروانه

 .شوندمی پذیرفته برداریبهره

 تأسیس، برای گذاریسرمایه انجام منظور به ربطذی قانونی مراجع طرف از که کتبی ایاجازه: گذاریسرمایه مجوز -ج

 نقلوحمل و گردشگری اقامتی مراکز ها،هتل ها،بیمارستان خدماتی معدنی، تولیدی، واحد نوسازی و بازسازی ،توسعه

 .شودمی صادر( ثابت هایدارایی سایر و زمین تفکیک به) ثابت دارایی ایجاد برای

 واحد در آنکه از اعم) ساختمان احداث یا ساختمان و زمین خرید مانند اقداماتی مجموعه: اقتصادی گذاریسرمایه -چ

 بر فنی دانش نقلیه، وسایط خرید آالت،ماشین و تأسیسات تجهیزات، نصب و خرید ،(باشد شده خریداری زمین یا و قبلی

 .اقتصادی گذاریسرمایه و ربطذی مراجع از صادره مجوز اساس

 دارای موجود واحدهای نوسازی و بازسازی توسعه، بابت شده انجام اقتصادی گذاریسرمایه: مجدد گذاریسرمایه -ح

 .مورد حسب ذیربط قانونی مراجع از صنعتی فعالیت مجوز یا برداریبهره پروانه
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 فعالیت مجوز یا فروش و استخراج قرارداد یا برداریبهره پروانه صدور تاریخ: فعالیت و استخراج برداری،بهره شروع -خ

 شروع مورد، حسب نقلوحمل و گردشگری و اقامتی مراکز ها،هتل ها،بیمارستان خدماتی و معدنی تولیدی، واحدهای

 در جداگانه طوربه فعالیت یا استخراج یا برداریبهره تاریخ کهآن مگر گردد،می تلقی فعالیت یا استخراج یا برداریبهره

 .باشد گردیده قید آنها

 مجوزهای یا ربطذی قانونی مراجع از برداریبهره پروانه اخذ از پس که واحدهایی: گردشگری اقامتی مراکز و هاهتل -د

-مهمان متل، هتل، شامل مربوط مقررات و قوانین رعایت با و گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان از الزم

 هایهاردوگا و هامجتمع سنتی، هایاقامتگاه و گردیبوم هایاقامتگاه مسافرها،خانه و زائرسراها آپارتمان، هتل پذیر،

 تأسیس سالمت هایدهکده راهی، بین رفاهی خدمات هایمجتمع در واقع اقامتی سیساتأت بیمارستان، هتل گردشگری،

 .نمایندمی فعالیت و

 که تجارت و معدن صنعت، وزارت تأیید مورد خارجی المللیبین شدهشناخته محصوالت: معتبر نشان با محصوالت -ذ

 .باشد شده اعالم مذکور وزارتخانه الکترونیکی درگاه در

 ((.ایجاده و ریلی) زمینی و دریایی هوایی،) مسافر و بار نقل و حمل: نقل و حمل -ر

 

 اطالعات وریافن تولیدی و معدنی تولیدی، واحدهای: دوم فصل

 معدنی یا تولیدی واحدهای در دولتی غیر حقوقی اشخاص معدنی و تولیدی هایفعالیت از ناشی ابرازی درآمد -۲ ماده

 فروش و استخراج قرارداد یا و صادر برداریبهره پروانه آنها برای ربطذی قانونی مراجع طرف از ۱۳۹۵ سال ابتدای از که

 ده مدت به یافتهتوسعه کمتر مناطق در و سالپنج مدت به فروش و استخراج یا برداریبهره شروع تاریخ از شودمی منعقد

 .باشدمی مالیات مشمول صفر نرخ با سال

 علمی معاونت تأیید با ربطذی قانونی مراجع از برداریبهره پروانه دارای اطالعات وریافن تولیدی واحدهای -۱ تبصره

 مشمول برداریبهره شروع تاریخ از اطالعات، وریافن تولید بر مبنی ربطذی قانونی مراجع سایر و جمهوررییس وریافن و

 .باشندمی ماده این حکم

 محصوالت تولید از حاصل درآمدهای شامل اطالعات وریافن تولیدی واحدهای صفر نرخ با مالیات محاسبه -۲ تبصره

 تسری پشتیبانی از حاصل درآمدهای قبیل از مذکور واحدهای درآمدهای سایر به و باشدمی برداریبهره پروانه موضوع

 .ندارد

 استثنای به) تهران استان مرکز کیلومتری بیست و یکصد شعاع در مستقر معدنی و تولیدی واحدهای درآمد -۳ تبصره

 هااستان سایر مراکز کیلومتری سی و اصفهان استان مرکز کیلومتری پنجاه و( سمنان و قم های استان صنعتی هایشهرک

 نرخ به مالیات محاسبه مشمول مسکن، و نفوس سرشماری آخرین اساس بر جمعیت نفر هزار سیصد از بیش شهرهای و

-می ماده این صفر نرخ مشمول کشور نقاط تمام در اطالعات وریافن تولیدی واحدهای. باشندنمی مذکور ماده صفر

 .شندبا

 واحدهای استثنای به صنعتی هایشهرک یا اقتصادی ویژه مناطق در مستقر معدنی و تولیدی واحدهای -۴ تبصره

 مرکز کیلومتری بیست یکصدو شعاع در مستقر صنعتی هایشهرک یا اقتصادی ویژه مناطق در مستقر معدنی و تولیدی

 محاسبه برخورداری دوره و باشندمی ماده این موضوع مالیاتی صفر نرخ مشمول(( ۳) تبصره رعایت با) تهران استان
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 ویژه مناطق یا صنعتی هایشهرک استقرار صورت در و سال هفت مدت به مذکور واحدهای برای صفر نرخ با مالیات

 .بود خواهد سال سیزده مدت به یافتهتوسعه مترک مناطق در اقتصادی

 و ضایعات فروش از حاصل درآمدهای همچنین و برداریبهره پروانه در مندرج ظرفیت بر مازاد تولید -۵ تبصره

 نرخ با مالیات محاسبه دوره در معدنی و تولیدی واحدهای برداریبهره پروانه موضوع محصوالت کارمزدی تولیدات

 .باشندمی ماده این صفر نرخ با مالیات مشمول مقررات رعایت با مالیاتی، صفر

 باشند، شاغل کار نیروی نفر پنجاه از بیش دارای برداریبهره زمان در که معدنی و تولیدی واحدهای -۶ تبصره

 دهند، افزایش درصد پنجاه حداقل قبل سال به نسبت را خود شاغل کار نیروی سال هر معافیت، دوره در هکصورتیدر

 به مربوط مدارک و اسناد هئارا و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تأیید صورت در کارکنان، افزایش سال هر ازای به

( صفر نرخ با مالیات محاسبه از برخورداری دوره) آنان معافیت دوره به سال یک کارکنان، اجتماعی تأمین بیمه فهرست

 افزایش حداقل از کار نیروی کهصورتیدر سال هر در کار نیروی افزایش از پس معافیت، دوران در. گردد می اضافه

 حداقل از کار نیروی کاهش صورت در همچنین. یافت نخواهد افزایش مربوط معافیت مدت یابد، کاهش مذکور

 و بازخرید بازنشسته، که افرادی استثنای به) مشوق این از برخورداری از بعد سال در( درصد پنجاه) مذکور افزایش

 سال در متعلق مالیات اند، کرده استفاده تبصره این مالیاتی مشوق از که معدنی و تولیدی واحدهای( میشوند مستعفی

 .شود می وصول و مطالبه کاهش،

 با محصوالت تولید به نسبت ایران در داخلی تولیدی واحدهای ظرفیت از استفاده با که خارجی های شرکت -۳ ماده

 تاریخ از نمایند صادر را سال هر در تولیدی محصوالت از درصد بیست حداقل کهدرصورتی نمایند، اقدام معتبر نشان

 تولید بابت مذکور، تولیدی واحد صفر نرخ با مالیات محاسبه دوره در ایرانی تولیدی واحد با همکاری قرارداد

 مالیاتی معافیت دوره اتمام موارد در و باشند می مربوط سال در صفر نرخ با مالیات محاسبه مشمول مزبور محصوالت

 تولیدی محصوالت فروش از حاصل ابرازی درآمد به نسبت مالیاتی نرخ در تخفیف درصد پنجاه از ایرانی، تولیدی واحد

 و صنعتی های شهرک در و سال ده یا پنج معادل) مذکور ماده( پ) بند و قانون اصالحی( ۱۳۲) ماده در مذکور مدت در

 .گردند می برخوردار( مورد حسب سال سیزده یا هفت معادل اقتصادی ویژه مناطق

 ماده( پ) بند رعایت با مورد حسب سال ده یا پنج مدت به ماده این موضوع مشوق از استفاده مدت حداکثر -۱ تبصره

 در خارجی شرکت تولیدی، واحد صفر نرخ با مالیات محاسبه دوره اتمام صورت در. باشد می قانون اصالحی( ۱۳۲)

 .بود خواهد مالیات محاسبه نرخ در تخفیف درصد پنجاه مشمول مانده باقی مدت ادامه

 و ترازنامه و مالیاتی اظهارنامه تسلیم جمله از قانون در مندرج تکالیف رعایت به مکلف خارجی شرکت -۲ تبصره

 .باشد می موضوعه مقررات سایر و زیان و سود صورت

 .است اعمال قابل قانون، اصالحی( ۱۳۲) ماده( د) بند مفاد رعایت با ماده این موضوع مالیاتی مشوق -۳ تبصره

 

 گردشگری اقامتی مراکز و ها هتل ها، بیمارستان خدماتی واحدهای: سوم فصل

 ابتدای از که دولتی غیر حقوقی اشخاص گردشگری اقامتی مراکز و هاهتل ها،بیمارستان خدماتی درآمدهای -۴ ماده

 به فعالیت شروع تاریخ از شود،می صادر مجوز یا برداریبهره پروانه آنها برای ربطذی قانونی مراجع طرف از ۱۳۹۵ سال

 .باشند می مالیات مشمول صفر نرخ با سال ده مدت به یافتهتوسعه کمتر مناطق در و سال پنج مدت
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 ویژه مناطق در مستقر ماده این موضوع خدماتی واحدهای برای صفر نرخ با مالیات محاسبه برخورداری دوره -۱ تبصره

 مناطق در صنعتی های شهرک و اقتصادی ویژه مناطق استقرار صورت در و سال هفت صنعتی هایشهرک یا اقتصادی

 .باشد می سال سیزده مدت به یافتهتوسعه کمتر

 اقامتی مراکز و ها هتل ها، بیمارستان خدماتی واحدهای خصوص در نامهآیین این( ۲) هماد( ۶) تبصره حکم -۲ تبصره

 .است مجری نیز گردشگری

 اخذ ربطذی قانونی مراجع از برداری بهره پروانه ۱۳۹۵ سال از قبل که جهانگردی و ایرانگردی تأسیسات کلیه -۵ ماده

 پنجاه پرداخت از( ۱۴۰۰ سال تا) قانون اصالحی( ۱۳۲) ماده شدن االجراالزم تاریخ از پس سال شش تا باشند، کرده

 به گردشگر اعزام از حاصل درآمد استثنای به جهانگردی و ایرانگردی هایفعالیت بابت ابرازی درآمد بر مالیات درصد

 .باشند می معاف کشور، از خارج

 این معافیت مشمول جهانگردی و ایرانگردی تأسیسات فعالیت از حاصل درآمد ماده، این مقررات اجرای در -تبصره

 .بود نخواهد مذکور تأسیسات واگذاری از حاصل درآمد به تسری قابل و بوده ماده

 گردشگران جذب محل از که ربطذی قانونی مراجع از مجوز دارای زیارتی و گردشگری دفاتر ابرازی درآمد -۶ ماده

 .باشد می مالیات مشمول مالیاتی صفر نرخ با باشد شده تحصیل سوریه و عراق عربستان، به زائر اعزام یا خارجی

 

 گذاریسرمایه: چهارم فصل

 خدماتی و معدنی تولیدی، واحدهای) دولتی غیر حقوقی اشخاص توسط شدهانجام اقتصادی گذاری سرمایه -٧ ماده

 برای ربط،ذی قانونی مراجع از گذاری سرمایه مجوز با( نقلوحمل و گردشگری اقامتی مراکز ها، هتل ها، بیمارستان

 منعقد فروش و استخراج قرارداد یا صادر مجوز یا برداری بهره پروانه آنها برای بعد به ۱۳۹۵/۱/۱ تاریخ از که واحدهایی

 :گیرد می قرار حمایت مورد زیر شرح به مورد حسب صفر نرخ از برخورداری بر عالوه شود، می یا شده

 با مالیات محاسبه دوره از بعد هایسال مالیات شده،انجام اقتصادی گذاریسرمایه معادل ،یافتهتوسعه کمتر مناطق در -۱

 با برسد، شده پرداخت و ثبت سرمایه برابر دو میزان به حداکثر واحد مالیات مشمول درآمد جمع که زمانی تا صفر نرخ

 .شود می محاسبه صفر نرخ

 با مالیات محاسبه دوره از بعد های سال مالیات درصد پنجاه شده،انجام اقتصادی گذاریسرمایه معادل مناطق، سایر در -۲

 صفر نرخ با برسد شده پرداخت و ثبت سرمایه میزان به حداکثر واحد مالیات مشمول درآمد جمع که زمانی تا صفر نرخ

 .شود می محاسبه

 نخواهد ماده این موضوع مشوق مشمول معدنی و تولیدی واحدهای در زمین بابت شده انجام گذاری سرمایه -۱ تبصره

 شده انجام گذاری سرمایه گردشگری، اقامتی مراکز و ها هتل ها، بیمارستان نقل، و حمل واحدهای درخصوص لیکن بود،

 موضوع مشوق مشمول صالحذی مراجع از صادره قانونی مجوزهای در شده تعیین متراژ بهای میزان به صرفاً زمین بابت

 .باشد می ماده این

 ربطذی مراجع از را الزم قانونی مجوز گذاری سرمایه شروع از قبل بایست می ماده این موضوع واحدهای -۲ تبصره

 .باشند نموده اخذ
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 اقامتی مراکز ها، هتل ها، بیمارستان خدماتی و معدنی تولیدی، واحدهای) دولتی غیر حقوقی اشخاص -۳ تبصره

 هاآن فعالیت مجوز یا فروش و استخراج قرارداد یا برداری بهره پروانه صدور و تأسیس تاریخ که( نقلوحمل و گردشگری

 مجدد گذاریسرمایه صورت در ماده، این صدر اشخاص همچنین و باشد ۱۳۹۵ سال از قبل ذیربط قانونی مراجع سوی از

 دارا را ماده این( ۲) و( ۱) بندهای مطابق مالیاتی مشوق از برخورداری امکان آن، پرداخت و سرمایه افزایش به مشروط و

 امکان آمده عمل به سرمایه افزایش با متناسب شده انجام گذاری سرمایه معادل سرمایه افزایش عدم صورت در. باشند می

 .دارند را مشوق این از برخورداری

 استفاده ماده این مالیاتی مشوق از که مذکور اشخاص شده پرداخت و ثبت سرمایه کاهش صورت در -۴ تبصره

 .شود می وصول و مطالبه کاهش، سال در متعلق مالیات اند، کرده

 سازمان مجوز با خارجی گذاران سرمایه مشارکت با ماده این موضوع شده انجام گذاری سرمایه که درصورتی -۵ تبصره

 گذاری سرمایه مشارکت درصد پنج هر زایا به باشد شده انجام ایران فنی و اقتصادی های کمک و گذاری سرمایه

 اضافه درصد پنجاه تا حداکثر و شده پرداخت و ثبت سرمایه نسبت به ماده این مشوق به درصد ده میزان به خارجی

 .شود می

 مالیاتی صفر نرخ از برخورداری صورت در ماده این موضوع واحدهای ایجاد بابت شدهانجام گذاری سرمایه -۶ تبصره

 .شد نخواهد برخوردار ماده این موضوع حمایت از قانون اصالحی(  ۱۳۲)  ماده صدر موضوع

 

 مقررات سایر: پنجم فصل

 .باشند نمی صفر نرخ با مالیات محاسبه مشمول شده، کتمان درآمدهای -٨ ماده

 مناطق فهرست قانون، اصالحی( ۱۳۲) ماده موضوع واحدهای استقرار محل نمودن تلقی یافتهتوسعه کمتر مبنای -۹ ماده

 پنجاه حداقل انجام. باشد می مجدد گذاری سرمایه یا فعالیت شروع تاریخ در وزیران هیأت مصوب یافتهتوسعه کمتر

 زمان صورتاین غیر در. گردد می محسوب فعالیت شروع مجوز، صدور تاریخ از سال سه مدت در گذاری سرمایه درصد

 .گردد می تلقی فعالیت شروع استخراج، یا برداری بهره شروع

 یا فعالیت استخراج، برداری، بهره شروع زمان در قانون اصالحی( ۱۳۲) ماده موضوع واحدهای کهصورتیدر -تبصره

 منطقه، از یافتگیتوسعه عدم رفع باشند، شده واقع یافتهتوسعه کمتر مناطق در مورد حسب مجدد گذاری سرمایه مجوز

 همچنین. بود نخواهد یادشده ماده موضوع مالیاتی های مشوق و صفر نرخ با مالیات محاسبه مدت کاهش در موثر

 کمتر مناطق در مورد حسب مجدد گذاری سرمایه مجوز یا فعالیت استخراج، برداری، بهره شروع تاریخ در که واحدهایی

 از برخورداری امکان گردد اضافه یافتهتوسعه کمتر مناطق فهرست به بعداً مناطق آن چنانچه باشند، نشده واقع یافته توسعه

 .داشت نخواهند را یافته توسعه کمتر مناطق مزایای

 مالیاتی های مشوق و صفر نرخ با مالیات محاسبه اعمال امکان مجوز، یا و برداری بهره پروانه ابطال صورت در -۱٠ ماده

 .داشت نخواهد وجود ابطال تاریخ از نامه،آیین این موضوع



  11/  مستقیم های مالیات قانون اصالحی( 132) ماده اجرایی نامه آیین

 

 

 مشوق از استفاده با که گردشگری اقامتی مراکز و ها هتل ها، بیمارستان خدماتی و معدنی تولیدی، واحدهای -۱۱ ماده

 نخواهند را مذکور ماده صدر صفر نرخ از برخورداری امکان اند، شده ایجاد قانون اصالحی( ۱۳۲) ماده( ث) بند موضوع

 .داشت

 برای فعالیت مجوز یا معدنی و تولیدی واحدهای برای برداری بهره پروانه صادرکننده ذیربط قانونی مراجع -۱۲ ماده

 های پروانه از نسخه یک مکلفند قانون، اصالحی( ۱۳۲) ماده موضوع گذاری سرمایه مجوز همچنین و خدماتی واحدهای

 به تغییرات درج زمان در را بعدی تغییرات و صدور زمان در را صادره گذاری سرمایه مجوز یا فعالیت مجوز برداری، بهره

 .نمایند ارسال کشور مالیاتی امور سازمان برای الکترونیکی صورت

 و فهرست متقاضی، درخواست تاریخ از روز پانزده ظرف است موظف اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت -۱۳ ماده

 باالی اقتصادی واحدهای نکارکنا اجتماعی تأمین بیمه فهرست براساس تولیدی واحدهای شاغل کار نیروی وضعیت

. نمایند ارسال کشور مالیاتی امور سازمان به را نتیجه و بررسی را باشند، داشته افزایش درصد پنجاه از بیش که نفر پنجاه

 مراکز سایر و خدماتی معدنی، و تولیدی واحدهای شاغل کار نیروی تعداد به( آنالین) برخط دسترسی امکان همچنین

 صادرکننده های خانهوزارت و کشور مالیاتی امور سازمان برای را آنها بعدی تغییرات و قانون اصالحی( ۱۳۲) ماده موضوع

 .نماید فراهم فعالیت مجوز یا برداری بهره پروانه

 از بعد به ۱/۱/۱۳۹۵ تاریخ از که مستقیم های مالیات قانون اصالحی( ۱۳۲) ماده صدر موضوع واحدهای -۱۴ ماده

 یا برداری بهره شروع تاریخ ولی گردیده فعالیتصادر مجوز یا برداری بهره پروانه هاآن برای ذیربط قانونی مراجع طرف

 .شود می تعیین ۱/۱/۱۳۹۵ تاریخ از هاآن مالیاتی صفر نرخ از برخورداری دوره شروع باشد ۱/۱/۱۳۹۵ از قبل هاآن فعالیت

 جهانگیری اسحاق -جمهور رئیس اول معاون


