مشوقهای مالیاتی سرمایه گذاری
مشوق هاي مالیاتي سرمایه گذاري
مشوقهای مالیاتی ،بخشی از مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم میباشد که به

جهت ایجاد انگیزه در امر توسعه سرمایهگذاری (در مناطق مختلف و باالخص
نواحی توسعه نیافته) ،توسعه و بازسازی واحدهای موجود ،توسعه صادرات
محصوالت تولیدی ،حمایت از واحدهای طراحی ،مهندسی و طراحی مونتاژ و
تمرکززداییصنعتیتدوینوبهمورداجراگذاردهشدهاست.عمدهحمایتهایبه

عملآمدهدرچارچوبموادقانونیعبارتنداز:
ماده  :18
درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی ،دامپروری ،پرورش ماهی و
زنبورعسل و پرورش طیور ،صیادی و ماهیگیری ،نوغانداری،احیاء مراتع و
ها،باغاتواشجارازهرقبیلونخیالتازپرداختمالیاتمعافمیباشند .


جنگل
ماده  : 831
درآمدابرازیناشیازفعالیتهای تولیدیومعدنیاشخاصحقوقیغیردولتی
درواحدهایتولیدییامعدنیکهازتاریخاجرایاینمادهازطرف وزارتخانه
هایذیربطبرایآنهاپروانهبهرهبرداریصادریاقرارداداستخراجوفروش
منعقدمیشودوهمچنیندرآمدهایخدماتیبیمارستانها،هتلهاومراکزاقامتی
گردشگریاشخاصیادشدهکهازتاریخمذکورازطرفمراجعقانونیذیربط
برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود ،از تاریخ شروع بهره
بردارییااستخراجیافعالیتبهمدتپنج سالودرمناطقکمترتوسعهیافتهبه
مدتدهسالبانرخصفرمشمولمالیاتمیباشد .
الفـمنظورازمالیاتبانرخصفرروشیاستکهمؤدیانمشمولآنمکلفبه
تسلیم اظهارنامه ،دفاتر قانونی ،اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد ،برای
درآمدهایخودبهترتیبمقرردراینقانونودرمواعدمشخصشدهبهسازمان
امورمالیاتیکشورمیباشندوسازمانمذکورنیزمکلفبهبررسیاظهارنامهو
تعییندرآمدمشمولمالیاتمؤدیانبراساسمستندات،مدارکواظهارنامهمذکور

است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان ،مالیات آنها با نرخ صفر
محاسبهمیشود .
بـمالیاتبانرخصفربرایواحدهایتولیدیوخدماتیوسایرمراکزموضوع
این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره
معافیت،هرسالنسبتبهسالقبلنیرویکارشاغلخودراحداقلپنجاهدرصد
()%۰۵افزایشدهند،بهازایهرسالافزایشکارکنانیکسالاضافهمیشود.
تعدادنیرویکارشاغلوهمچنینافزایشاشتغالنیرویکاردرهرواحدباتأیید
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست
بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می شود .در صورت کاهش نیروی کار از
حداقلافزایشمذکوردرسالبعدکهازمشوقمالیاتیاینبنداستفادهکردهباشند،
مالیات متعلق در سال کاهش ،مطالبه و وصول می شود .افرادی که بازنشسته،
بازخریدومستعفیمیشوندکاهشمحسوبنمیگردد .
پ ـ دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی
مذکورموضوعاینمادهواقعدرشهرکهایصنعتییامناطقویژهاقتصادیبه
مدتدوسالودرصورتاستقرارشهرکهایصنعتییامناطقویژهاقتصادی
درمناطقکمترتوسعهیافته،بهمدتسهسالافزایشمییابد .
تـشرطبرخورداریازهرگونهمعافیتمالیاتیبرایاشخاصحقیقیوحقوقی
فعالدرمناطقآزادوسایرمناطقکشورتسلیماظهارنامهمالیاتیدرموقعمقرر
قانونی است .اظهارنامه مالیاتی اشخاصحقوقی شامل ترازنامه و حسابسود و
زیانطبقنمونهایاستکهتوسطسازمانامورمالیاتیتهیهمیشود .
ث ـ به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در واحدهای
موضوع این ماده عالوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب
مورد ،سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر
موردحمایتقرارمیگیرد :
۱ـدرمناطقکمترتوسعهیافته :
مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این
ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و

پرداخت شدهبرسد،بانرخصفرمحاسبهمیشودوبعدازآن،مالیاتمتعلقهبا
نرخهایمقرردرماده()۱۰%اینقانونوتبصرههایآنمحاسبهودریافتمی
شود .
۲ـدرسایرمناطق :
پنجاهدرصد()%۰۵مالیاتسالهایبعدازدورهمحاسبهمالیاتمذکوردرصدر
این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد ( )%۰۵باقی مانده با نرخ های مقرر در
ماده () ۱۰%قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن محاسبه و دریافت می
شود.اینحکمتازمانیکهجمعدرآمدمشمولمالیاتواحد،معادلسرمایهثبتو
پرداختشدهشود،ادامهمییابدوبعدازآن،صددرصد()۱۰۰۵مالیاتمتعلقه
بانرخهایمقرردرماده()۱۰%اینقانونوتبصره هایآنمحاسبهودریافت
میشود .
درآمدحملونقلاشخاصحقوقیغیردولتی،ازمشوقمالیاتیجزهای()۱و()۲
اینبندبرخوردارمیباشند.اشخاصحقوقیغیردولتیموضوعاینماده کهقبل
ازایناصالحیهتأسیسشدهاند،درصورتسرمایهگذاریمجددازمشوقاین
مادهمیتواننداستفادهکنند .
هرگونهسرمایهگذاریکهبامجوزمراجعقانونیذیربطبه منظورتأسیس،
توسعه ،بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی های ثابت
بهاستثنایزمینهزینهمیشود،مشمولحکماینبنداست .
جـاستثنایزمینمذکوردرانتهایبند(ت)،درموردسرمایهگذاریاشخاص
حقوقیغیردولتیدرواحدهایحملونقل،بیمارستانها،هتلهاومراکزاقامتی
گردشگریصرفاًبهمیزانتعیین شدهدرمجوزهایقانونیصادرشدهازمراجع
ذیصالح،جارینمیباشد .
چـدرصورتکاهشمیزانسرمایهثبتوپرداخت شدهاشخاصمذکورکهاز
مشوقمالیاتیاینماده برایافزایشسرمایهاستفادهکردهباشند،مالیاتمتعلقو
جریمههایآنمطالبهووصولمیشود .

ح ـ در صورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت
سرمایهگذارانخارجیبامجوزسازمانسرمایهگذاریوکمکهایاقتصادیو
فنیایرانانجامشدهباشدبه ازایهرپنج درصد()%۵مشارکتسرمایهگذاری
خارجیبهمیزانده درصد()۱۰۵بهمشوقاینماده بهنسبتسرمایهثبتو
پرداختشدهوحداکثرتاپنجاهدرصد()%۰۵اضافهمیشود .
خـشرکتهایخارجیکهبااستفادهازظرفیتواحدهایتولیدیداخلیدرایران
نسبت به تولید محصوالت با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی که حداقل
بیست درصد ( )۲۰۵از محصوالت تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد
قراردادهمکاریباواحدتولیدایرانیدردورهمحاسبهمالیاتبانرخصفرواحد
تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور ،از
پنجاه درصد ( )%۰۵تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از
فروشمحصوالتتولیدیدرمدتمذکوردراینمادهبرخوردارمیباشند .
د ـ نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای
تولیدیومعدنیمستقردرشعاعیکصدوبیستکیلومتریمرکزاستانتهرانو
پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و
شهرهایدارایبیشازسیصدهزارنفرجمعیتبراساسآخرینسرشمارینفوس
ومسکننمیشود .
واحدهای تولیدی فناوری اطالعات با تأیید وزارتخانه های ذی ربط و معاونت
علمی و فناوری رئیس جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می
باشند .همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه
اقتصادیوشهرکهایصنعتیبهاستثنایمناطقویژهاقتصادیوشهرکهای
مستقردرشعاعیکصدوبیستکیلومتریمرکزاستانتهرانبانرخصفرمحاسبه
میشودوازمشوقهایمالیاتیموضوعاینمادهبرخوردارمیباشند .
درخصوصمناطقویژهاقتصادیوشهرکهایصنعتییاواحدهایتولیدیکه
درمحدودهدویاچنداستانیاشهرقرارمیگیرند،مالکتعیینمحدودهبهموجب
آییننامهایاستکهحداکثرسهماهپسازتصویباینقانونباپیشنهادمشترک
وزارتخانه های صنعت ،معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان

مدیریتوبرنامهریزیکشوروسازمانحفاظتمحیطزیستتهیهوبهتصویب
هیأتوزیرانمیرسد .
ذـفهرستمناطقکمترتوسعهیافتهشاملاستان،شهرستان،بخشودهستاندر
سه ماهه اول در هر برنامه پنجساله ،توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص های نرخ
بیکاریوسرمایهگذاریدرتولیدتهیهمیشودوبه تصویبهیأتوزیرانمی
رسدوتاابالغفهرستجدید،فهرستبرنامهقبلیمعتبرمیباشد.تاریخشروع
فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی ربط ،مناط اعتبار برای احتساب مشوق های
مناطقکمترتوسعهیافتهاست .
رـکلیهتأسیساتایرانگردیوجهانگردیکهقبلازاجرایاینمادهپروانهبهره
برداریازمراجعقانونیذیربطاخذکردهباشندتامدتششسالپسازتاریخ
الزم االجرا شدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد ( )%۰۵مالیات بر درآمد
ابرازیمعافمیباشند.حکماینبندنسبتبهدرآمدحاصلازاعزامگردشگربه
خارجازکشورمجرینیست .
زـصددرصد()۱۰۰۵درآمدابرازیدفاترگردشگریوزیارتیدارایمجوز
ازمراجعقانونیذیربطکهازمحلجذبگردشگرانخارجییااعزامزائربه
عربستان،عراقوسوریهتحصیلشدهباشدبانرخصفرمالیاتیمشمولمالیات
میباشد .
ژ ـ مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز
درآمدهایکتمانشدهمیباشد.اینحکمدرموردکلیهاحکاممالیاتیبانرخصفر
منظوردراینقانونوسایرقوانینمجریاست .
سـمعادلهزینههایتحقیقاتیوپژوهشیاشخاصحقوقیخصوصیوتعاونی
درواحدهایتولیدیوصنعتیدارایپروانهبهرهبرداریازوزارتخانههایذی
ربطکهدرقالبقراردادمنعقدهبادانشگاههایامراکزپژوهشیوآموزشعالی
دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت،
درمانوآموزشپزشکیکهدرچارچوبنقشهجامععلمیکشورانجاممیشود،
مشروطبراینکهگزارشپیشرفتساالنهآنبهتصویبشورایپژوهشیدانشگاه

هاویامراکزتحقیقاتیمربوطهبرسدوناخالصدرآمدابرازیحاصلازفعالیت
هایتولیدیومعدنیآنهاکمترازپنج میلیارد( )%۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریالنباشد،
حداکثر به میزان ده درصد ( )۱۰۵مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور
بخشوده می شود .معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذکور،
بهعنوانهزینهقابلقبولمالیاتیپذیرفتهنخواهدشد .
دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب
وزرای امور اقتصادی و دارایی ،صنعت ،معدن و تجارت ،علوم ،تحقیقات و
فناوریوبهداشت،درمانوآموزشپزشکیمیرسد .
تبصره۱ـکلیهمعافیتهایمالیاتیومحاسبهبانرخصفرمالیاتیمازادبرقوانین
موجودمذکوردراینمادهازابتدایسال۱۱۵%اجرامیشود .
تبصره۲ـآییننامهاجراییموضوعاینماده وبندهایآنحداکثرظرفمدت
شش ماه پس از ابالغ قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و
صنعت،معدنوتجارتباهمکاریسازمانامورمالیاتیکشورتهیهمیشودو
بهتصویبهیأتوزیرانمیرسد .

ماده  : 833
۱۰۰درصد درآمد شرکت های تعاونی روستایی،عشایری ،کشاورزی،صیادان
،کارگری،کارمندی،دانشجویانودانشآموزانواتحادیههایآنهاازمالیات
معافاست .
ماده  : 831
درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از
ابتدایی،راهنمایی،متوسطه،فنیوحرفهای،دانشگاههاومراکزآموزشعالیغیر
انتفاعیومهد کودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها درآمدموسسات
نگهداریمعلولینذهنیوحرکتیبابتنگهداریاشخاصمذکورکهحسبمورد
دارایپروانهفعالیتازمراجعذیربطهستند،همچنیندرآمدباشگاههاوموسسات

ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان حاصل از فعالیت های
منحصراورزشیازپرداختمالیاتمعافاست .
ماده  :831
آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و
بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و نوسازی و یا تکمیل
واحدهایموجودصنعتیومعدنیخودباایجادواحدهایجدیدصنعتییامعدنی
در آن سال مصرف گردد از  0۰درصد مالیات متعلق موضوع ماده  ۱۰0این
قانون معاف خواهد بود مشروط بر اینکه قبالً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد
واحدهای صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایهگذاری معین از
وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد در صورتیکه هزینه اجرای طرح یا
طرحهاییادشدهدرهرسالمازادبرسودابرازیهمانسالباشدویاازهزینه

طرح سرمایهگذاری کمتر باشد شرکت میتواند از معافیت مذکور در محاسبه
مالیاتسودابرازیسالهایبعدحداکثربهمدت ۱سالوبهمیزانمازادمذکور

ماندههزینهاجرایطرحبهرهمندشود .


ویاباقی
ماده 831مکرر :
اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش
بنگاههایتولیدیرادرقالبعقودمشارکتیفراهمنمایند،معادلحداقلسودمورد
انتظارعقودمشارکتیمصوبشورایپولواعتبارازپرداختمالیاتبردرآمد
معافمیشوندوبرایپرداختکنندهسود،معادلسودپرداختیمذکوربهعنوان
هزینهقابلقبولمالیاتیتلقیمیشود .
تبصره۱ـاستفاده کنندهازمعافیتموضوعاینماده تادوسالنمیتواندآورده
نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند .در صورت کاهش آورده نقدی ،به میزان
ارزشروزمعافیتاستفادهشده،مالیاتسالخروجآوردهنقدی،اضافهمیشود .
تبصره۲ـتشخیصتحققبهکارگیریآوردهنقدیبرایتأمینمالیپروژهـطرح
یاسرمایهدرگردشباادارهامورمالیاتیحوزهمربوطاست .
ماده  : 831

ل)فعالیتهایانتشاراتیومطبوعاتی،فرهنگیوهنریکهبهموجبمجوز
وزارتفرهنگوارشاداسالمیانجاممیشوند،ازپرداختمالیاتمعافاست .
ماده  :818
الف)  ۱۰۰درصد درآمد حاصل از صادرات و محصوالت تمام شده کاالهای
صنعتیومحصوالتبخشکشاورزی(شاملمحصوالتزراعی،باغیودامیو
طیوروشیالتوجنگلومرتع)وصنایعتبدیلیوتکمیلیآنو0۰درصددرآمد
حاصل از صادرات سایر کاالهایی که بهمنظور دستیافتن به اهداف صادرات
میشوندازشمولمالیاتمعافهستند.
کاالهایغیرنفتیبهخارجازکشورصادر 
فهرست کاالهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانههای
خانههایصنعتیبه
اموراقتصادیودارائی،بازرگانی،جهادکشاورزیووزارت 

وزیرانمیرسد .

تصویبهیأت

ب)  ۱۰۰درصد درآمد حاصل از صادرات کاالهای مختلف که به صورت
ترانزیتبهایرانواردشدهیامیشوندوبدونتغییردرماهیتیاباانجامکاریبر

رویآنصادرمیشوندازشمولمالیاتمعافاست .


