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بند

ماده 2

(ب)

بند
(پ)

تبصره
1

ماده 3

ماده 4

شزح تکلیف

نوع
هشوق

دستگاه اجزایی

هالحظات

قد٣ز اغ٢اد تق٨دی «ا٣زاً تػ٤ی ٦خصا١هٍ ٣ »٦هساز دادٟ
آ ٟدز اختیاز اؾهااـ قَیَهو  ٣قَهٍ٤و خك٤قهو ٣
تقا١٣و عٚثْاز ٝ ٣تَاتالً تدْ٧از ت٢ٝ ٦ؾ٤ز تػ٤ی ٦تهد٧و
اؾااـ یاد ؾد ٥ت ٦دٙ٣ت

٣شازت ا٤ٝز اٍتكادی
 ٣دازایو

 ای ٠اغ٢اد قهسىاً ته٢ٝ ٦ؾه٤ز تػه٤ی ٦تهد٧واؾااـ یاد ؾد ٥ت ٦دٙ٣هت ٝه٤زد اغهتياد٥
ٍساز ٝوٕیسد.
 خٞـ ٝثٚل ا٣زاً تػ٤ی ٦خصا ٦ّ ٦١ت٤ٝ ٦خةایٝ ٠اد ٥قادز  ٣دز اختیاز عٚثْهازاٍ ٟهساز
ٝوٕیسد ،ت ٦قه٤زت خٞقهو هه خسخهو دز
ت٤دخ٧٦ای غ٤٢اتو دزج ٝوؾ٤د.

پههیؽتی٢ههو ا١تؿههاز ا٣زاً قههْ ُ٤اخههاز ٥تههٝ ٦یههصاٟ
ٝات٦اٙتيا٣ت ٝغاٙثات ٍغقو اؾااـ قَیَهو  ٣قَهٍ٤و
خك٤قو  ٣تقا١٣و اش دٙ٣ت  ٣ؾسّت٧ای دٙ٣تو  ٣تد٧و
ٍغقو ؾد ٥آ١ا ٟت ٦دٙ٣ت  ٣ؾسّت٧ای دٙ٣تو ،دز الیح٦
ت٤دخ ٦غاال٦١

٣شازت ا٤ٝز اٍتكادی
 ٣دازایو ،تاِ١
ٝسّصی ،غاشٝاٟ
ٝدیسیت ٣
تس١ا٦ٝزیصی،
ؾسّت٧ای دٙ٣تو

 ا٣زاً قْ ُ٤اخازٍ ،٥ات٘ ٝقا ٦ٚٝدز تهاشازثا٤١ی ٦اغت.
 آیی١٠ا ٦ٝاخسایو ١ح ٥٤ا١تؿاز ا٣زاً قهُْ٤اخاز ،٥تاشپسداخت غ٤د  ٣تضٞی ٠آ ٟقػة
٤ٝزد ت٤غهظ دٙ٣هت  ٣ؾهسّت٧های دٙ٣تهو
ذیزتظ ،ؽسه ٝدت ٝ 3ها ٥اش تهازی اتهالك
ایٍ ٠ا ،ٟ٤١ت ٦تك٤یة ٧یأت ٣شیساٝ ٟوزغد.

ٝاٙو

ؾسّت دٙ٣تهو ّه ٦ته ٦ایه ٠تستیهة خهایٖصی٠
تدْ٧از ٝوؾ٤د٤ٝ ،ؽو اغت ٝثٚل تد٧و تػ٤ی٦
ؾد ٥زا ت ٦قػاب دزآٝد فٝ٤ٞو ١صد خصا٦١دازی
ّ٘ ّؿ٤ز ٣ازیص ّ٢د.

ت٨ههاتس ٝغاٙثههات دٙ٣ههت اش اؾههااـ قَیَههو  ٣قَههٍ٤و
خك٤قو  ٣تقا١٣و تا تد٧و ؾسّت٧ای دٙ٣تو ت ٦آ٨١ا دز
ق٤زت دزخ٤اغت آ١اٟ

ؾسّت٧ای دٙ٣تو

ٝداش ت٤د ٟاخسای اقْا ٛغهٕ٦ا١ه ٦ایهٝ ٠هاد ٥دز ٝه٤زد
اؾااـ٨١ ،اد٧ا ٝ ٣ؤغػات فٝ٤ٞو میسدٙ٣تو  ٣تا٧ِ١ا

٣شازت ا٤ٝز اٍتكادی
 ٣دازایو

اخاش ٥تٍ٤و فٚٞیات اخسایو ٣قٝ ٗ٤غاٙثهات دٙ٣هت تها
ٝثٚل تد٧و ٍات٘ تػ٤ی( ٦دز ٤ٝازدی ّه٣ ٦اخهد ؾهسایظ
ٝرّ٤ز دز ٝاد )2(٥ایٍ ٠اٝ ٟ٤١وتاؾ٢د) ،تا پایها ٟغهاٗ
 ٣ 1395زىـ ٝحد٣دیت خس٣ج ٝدیسا ٟاؾااـ یاد ؾد٥
اش ّؿ٤ز تٙ ٦حاػ تد٧و٧ای ٝرّ٤ز  ٣دز غَو ٝثٚل یاد
ؾد٥

ز٣ی٦ای

٣شازت ا٤ٝز اٍتكادی
 ٣دازایو ،غاشٝاٟ
تأٝی ٠اختٞافو

غاشٝا ٟتأٝی ٠اختٞافو ْٚٝو اغهت تها پایهاٟ
غاٗ  1395اش ٤٢ٞٝؿ اٙاس٣ج ٤ٞ١دّ ٟازىسٝها ٣
تٍ٤یو اتصاز ٝ ٣اؾی٠آالت تٙ٤یهد ٝ ٣ه٤اد اٙ٣یه٦
خ٤ددازی ّ٢د.

ّٞههِ تهه٣ ٦اقههد٧ای تٙ٤یههدی دازای ٝدهه٤ش یهها پس٣ا١هه٦
ت٨س٥تسدازی اش ٝح٘ افتثازات ت٤دخ٧٦ای غ٤٢اتو ،تا 50
دزقد آ ٟتاهؽ اش ٧صی٢ه٧٦های تحَیَهاتو یها ازتَهای
٣ضقیت ٝحیظ شیػتو ّ٢ٝ ٦دس تّ ٦ػهة قهٌ اٝتیهاش
تٙ٤ید ّاال یا خدٝات یا ثثت اختساؿ اش ٝساخـ ذیقهال
داخٚو یا تی ٠اٚٚٞٙو ؾد ٥اغت.

ٝاٙو

٣شازتاا٧٦١ای ا٤ٝز
اٍتكادی  ٣دازایو،
ق٢قتٝ ،قد٣ ٟ
تدازت ،خ٨اد
ّؿا٣زشی

آیی١ ٠ا ٦ٝاخسایو ایٝ ٠اد ٥ؽسه ٝدت ٝ 3ا ٥اش
تازی اتالك ایٍ ٠ا ٟ٤١ت ٦تك٤یة ٧یهأت ٣شیهساٟ
ٝوزغد.

ههه
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ماده 5

اداز ٥غاشٝإ ٟػتسؼ ٤١ ٣غاشی ق٢ایـ ایهسا ،ٟغهاشٝاٟ
ت٤غق٤١ ٣ ٦غاشی ٝقاد ٣ ٟق٢ایـ ٝقد١و ایسا ،ٟغهاشٝاٟ
ق٢ایـ ّ٤چِ  ٣ؾه٨سُ٧های قه٢قتو ایهسا ،ٟؾهسّت
ؾه٨سُ٧های ّؿهها٣زشی  ٣غهاشٝا ٟت٤غهق٦ای ذیزتههظ
پتس٣ؾیٞو دز ٣شازت ١يهت ،تساغهاظ ٍها ٟ٤١تأغهیع ٣
اغاغ٢ا ٦ٝخ٤د( غاشٝا ٟذیزتظ)

ز٣ی٦ای

ماده 6

ا١تَاٗ تد٧و٧ای ؾسّت٧ای دٙ٣تو ت ٦تد٧و دٙ٣ت ّه٦
تا تأیید غاشٝا ٟقػاتسغو ١اؾو اش تْاٙیو ٍا١٤١و ته٤د٥
 ٣تههس اغههاظ قْههٍ ٜهها١٤١و ،دٙ٣ههت ٝدههاش تهه ٦تضههٞی٠
تاشپسداخت آ٨١ا ؾد٥اغت ٞ٧ ٣چ٢ی ٠تد٧و ؾسّت٧های
ٝادز تاككو ١اؾو اش تق٨دات دزیاىت تػ٨یالت تهسای
اخسای عس ٧ا  ٣پس٣ض٧٥ای غسٝایٕ٦رازی ّ ٦تقداً غه٨اٛ
آ٨١ا یا ته ٦ؾهْ٘ دازایهو دز چهازچ٤ب َٝهسزات ٍها١٤١و
ٝست٤ط ٣إراز ؾدٙ ٥هیْ ٠تق٨هدات ٝهرّ٤ز ته ٦ؾهسّت
خدیداٙتأغیع ٢ٝتَ٘ ٖ١سدیهد ٥اغهت  ٣غه٨ا ٛآ٨١ها تها
زفایت َٝسزات ٍا١٤١و ٝست٤ط ٣إراز ؾد ٥اغت.

ٝاٙو

ماده 7

اخاش ٥خسیدازی ّاال٧ا  ٣خدٝات ١اؾو اش اخسای عس ٧ا
 ٣پس٣ض٧٥ها  ٣ىقاٙیهت٧های ٝه٤زد ٣إهرازی ،دز قه٤زت
ضس٣زت تا غَو ٧صی ٦٢یها ٍیٞهت تٞها ٛؾهد ٥تها فَهد
ٍسازداد تٝ ٦دت ٢ٝدزج دز ٝصاید ٥یها ٢ٝاٍكه ٦اش تاهؽ
میسدٙ٣تو  ٣دزق٤زت فد١ ٛیاش ت ٦خسید ،اخاش ٥ت ٦تاؽ
میسدٙ٣تو تسای ت٨س٥تسدازی یا ىس٣ؼ دز داخ٘  ٣یا خازج

مالی

دستگاه اجزایی

غاشٝإ ٟػتسؼ ٣
٤١غاشی ق٢ایـ ایسا،ٟ
غاشٝا ٟت٤غق٣ ٦
٤١غاشی ٝقاد٣ ٟ
ق٢ایـ ٝقد١و ایسا،ٟ
غاشٝا ٟق٢ایـ
ّ٤چِ ،ؾ٨سُ٧ای
ق٢قتو ایسا ،ٟؾسّت
ؾ٨سّ٨ای ّؿا٣زشی،
غاشٝا ٟت٤غق٦ای
ذیزتظ پتس٣ؾیٞو

هالحظات

دغتٖا٧٥ای ٝصته٤ز اش ؾهٍ ٗ٤ٞه٤ا١یٝ ٠هدیسیت
خدٝات ّؿ٤زی ٝ ٣حاغثات فٝ٤ٞو ّؿه٤ز ته٦
خص دز ٤ٝازدی ّ ٦اش ت٤دخه ٦فٞهٝ٤و اغهتياد٥
ٝوّ٢٢دٝ ،ػتث٢و ت٤د ٣ ٥تػسی ٍ٤ا١ی ٠ت ٦ایه٠
غاشٝا٧ٟاٝ ،ػتٚص ٛذّس ١ا ٛاغت.

 ای ٠تد٧و٧ا عثٌ ٝاد )1(٥ایٍ ٠ها٣ ٟ٤١یا اش ٝح٘ افتثازات ٝكه٤ب ٝسته٤ط دز
ٍ٤ا١ی ٠ت٤دخ ٦غ٤٢اتو تػ٤یٝ ٦وٕسد١د.
٣شازت ا٤ٝز اٍتكادی  -غهسٝای ٦دٙ٣ههت دز ؾههسّت٧ههای ٝههادز
 ٣دازایو ،غاشٝاٟ
تاككهههو ٝستههه٤طٝ ،قهههادٗ ٝثهههاٙل
تد٧و٧ای ا١تَهاٗ یاىته٤ٝ ٦ضه٤ؿ ایه٠
قػاتسغو ،ؾسّت٨ای
ٝاد ٥ت ٦دٙ٣ت ،اىصایؽ ٝویاتد.
دٙ٣تو ،ؾسّت٧ای
 ٕصازؼ اخسای ایٝ ٠اد٧ ٥س ٝ 6ها ٥یهِٝادز تاككو
تههاز تههّٞ ٦یػههی ٟ٤تس١اٝهه ٣ ٦ت٤دخهه٣ ٦
ٝحاغثات ٝدٚهع  ٣دیه٤اٝ ٟحاغهثات
ّؿ٤ز ازغاٗ ٝوؾ٤د.

غاشٝاٝ ٟدیسیت ٣
تس١ا٦ٝزیصی،
٣شازتاا٧٦١ا ٣
ؾسّت٧ا ٝ ٣ؤغػات
دٙ٣تو

 دز ٝهه٤ازدی ّهه ٦عههس ٧هها ،پههس٣ض٧٥هها ٣ىقاٙیت٨ههای ٝهه٤زد ٣إههرازی ىاٍههد ت٤خیهه٦
اٍتكادی اغت ١ ٣یاش ته ٦پسداخهت ّٞهِ
دازدٝ ،یصاّٞ ٟهِ دز إٓ٨هو ٢ٝاٍكه ٦یها
ٝصاید ٥دزج ٝوؾ٤د.
 زفایت ؾهسایظ زٍهاتتو  ٣تسٕهصازی ٝصایهد٥فٝ٤ٞو تسای خسیدازا ٟعس ٧ا ،پهس٣ض٧٥ها ٣
ىقاٙیت٧ا  ٣تسٕصازی ٢ٝاٍك ٦فٝ٤ٞو تهسای
ىس٣ؾهه٢دٕاّ ٟاال٧هها  ٣خههدٝات ١اؾههو اش
اخسای عس ٧ا ،پس٣ض٧٥ا  ٣ىقاٙیت٧ا اٙصاٝهو
اغت.
 آیی١٠ا ٦ٝاخسایو ایٝ ٠اد ٥ؽهسه ٝهدت 2ٝا ٥پع اش اتالك ایهٍ ٠ها ٟ٤١ته ٦تكه٤یة
٧یأت ٣شیساٝ ٟوزغد.
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هزجغ

ػنوان

استناد

شزح تکلیف

تد٣ی ٠آیی١٠ا ٦ٝغاٝا١د٧و تثٚینات ّاال٧ا  ٣خدٝات تها
٧ده قٞایت اش ایداد  ٣تَ٤یت ١ؿا(ٟتس١د)٧ای تدهازی
داخٚو ٝحك٤الت ق٢قتو  ٣خ٤ؾ٧٦ای قادزاتو

ماده 8

بند
(الف)
ماده 9

بند(ب)

٣ق٣ ٗ٤خ٤ٝ ٦زد ٝغاٙث ٦تاؽ خك٤قو یها تقها١٣و دز
ٍثاٗ ىس٣ؼ ٝحك ٗ٤یا ازائ ٦خدٝت یا قهد٣ز ٝده٤ش یها
پس٣ا١هه ٦تههیؽ اش ٝ 1یٚیههازد زیههاٗ اش غههسٝایٕ٦ههرازا،ٟ
تٙ٤یدّ٢٢ههههدٕا ،ٟقههههادزّ٢٢دٕا٣ ،ٟازدّ٢٢ههههدٕا٣ ٟ
پیٞاْ١ازا ٟایسا١هو ته ٦قه٤زت َ١هد  ٣یها اٍػهاعو  ٣یها
ٝدتداز یْدها دز قه٤زت دزخ٤اغهت ٝتَاضهو تاهؽ
خك٤قو یا تقا١٣و

نوع
هشوق

ز٣ی٦ای

مالی

اضههاىٞ١ ٦هه٤دٝ ٟقههادٗ ١ههسد غهه٤د تههاْ١و تههسای ٝههدت
اٍػههاط یهها پسداخههت یْدهها تههٝ ٦ثٚههل َ١ههدی ٝهه٤زد
ٝغاٙثههه ٦دز قههه٤زت دزخ٤اغهههت تهههسای پسداخهههت
اٍػاعو یا ٝدتداز یْدا تسای ٝدت تیؽ اش ٝ 3ا٥

ماده 11

اْٝاٙ ٟن ٤یها تنییهس یها ٝتٍ٤هو یها فغهو تهٝ ٦اغهثٌ
ّههسدٍ ٟسازداد٧هها ،تق٨ههدات ،ت٤اىَههات٣ ،إههرازی٧هها،
ٝد٤ش٧هها  ٣پس٣ا١هه٧٦ههای ٍهها١٤١و قههادز ؾههد ٥دزقهه٤زت
٣خ٤د ٝد٤ش ٍا١٤١و یا تكسیح دز ٍسازداد

ز٣ی٦ای

ماده 11

اخاش ٥خسید میسَ١دی  ٣یا اٍػاعو ّاال٧های ٝه٤زد ١یهاش
عس ٧ای ت ِٚٞدازایهو٧های غهسٝای٦ای تها غهَو 30
دزقههد افتثههاز ٝكهه٤ب عههس  ٣تح٤یهه٘ تهه ٦پیٞاْ١ههازاٟ
عس ٧ای ٝرّ٤ز ت ٦ف٤٢ا ٟتاؿو اش غّ ٜ٨ازىسٝا

مالی

دستگاه اجزایی

هالحظات

٣شازتاا٧٦١ای
ق٢قتٝ ،قد٣ ٟ
تدازت ،خ٨اد
ّؿا٣زشی ،ازتثاعات
 ٣ى٢ا٣زی اعالفات،
ىس ٣ ٔ٢٧ازؾاد
اغالٝو ،قدا ٣
غیٞای خ٤٨ٞزی
اغالٝو ایساٟ

آیی١٠ا ٦ٝاخسایو ایٝ ٠اد ٥تا ا٧هداه شیهس ت٨یه٦
ٝوٕسدد:
1ه اىصایؽ زٍاتتپریسی ّاال٧ای داخٚو
2ه تس٣یح ىسٝ ٔ٢٧كسه ّاال٧ای داخٚو
3ه تس٣یح تنری ٦غاٜٙ
4ه خٕ٤ٚیسی اش تدٕ٘ٞسایو
 -5تؿهه٤یٌ تٙ٤یدّ٢٢ههدٕا ،ٟقههادزّ٢٢دٕا٣ ٟ
١ؿا٧ٟای تستس
6ه ٝحد٣دغاشی تثٚیل ّاال٧ای خازخو

دغتٖا٧٥ای ٤ٝض٤ؿ
ٝادٍ )5( ٥اٟ٤١
ٝدیسیت خدٝات
ّؿ٤زی ٝ ٣اد)5( ٥
ٍاٝ ٟ٤١حاغثات
فٝ٤ٞو ّؿ٤ز ٣
داز١دٕا ٟزدیو دز
ٍ٤ا١ی ٠ت٤دخ٦
غ٤٢اتو

آیی١٠ا ٦ٝاخسایو ایٝ ٠اد ٥ت٤غظ ٣شازتاا٧٦١های
اٝهه٤ز اٍتكههادی  ٣دازایههو  ٣قهه٢قتٝ ،قههد٣ ٟ
تدازت  ٣غاشٝاٝ ٟدیسیت  ٣تس١ا٦ٝزیصی قداّثس
تا ٝدت ٝ 2ا ٥پع اش اتالك ایٍ ٠ا ٟ٤١ت ٦تك٤یة
٧یأت ٣شیساٝ ٟوزغد.

کلیه دستگاههای
اجرائی موضوع
بنذ( الف)

ت ٦میس اش ٤ٝازد ٝست٤ط ت ٦دزآٝد٧ای فٞهٝ٤و ٣
غایس ٝه٤ازد ّه ٦عثهٌ ٍه٤ا١یٝ ٠سته٤ط ٣قهٗ٤
ٝوٞ١ای٢د.

دغتٖا٧٥ای اخسایو
٤ٝض٤ؿ ٝاد)5(٥
ٍاٝ ٟ٤١دیسیت
خدٝات ّؿ٤زی ٣
ٝادٍ )5(٥اٟ٤١
ٝحاغثات فٝ٤ٞو
ّؿ٤ز ،ؾسّت٧ا ٣
ٝؤغػات ا١تيافو
٣اتػت ٦ت ٦دٙ٣ت
غاشٝاٝ ٟدیسیت ٣
تس١ا٦ٝزیصی،
دغتٖا٨٧ای اخسایو
ٝدسی عس ٧ای
ت ِٚٞدازایو٧ای
غسٝای٦ای دازای
زدیو افتثازی دز
ٍ٤ا١ی ٠ت٤دخ ٦غ٤٢اتو

دز ق٤زت فد٣ ٛخه٤د ٝده٤ش اٍهداٝات ٝهرّ٤ز
ٝػتٚص ٛخٚة زضایت اؾااـ ذی١يـ ٝوتاؾد.

-

-

غ٤د ٝتق ٦َٚت ٦خسید ایهّ ٠اال٧ها ّه ٦دز
ٍههسازداد پههیؽ تی٢ههو ؾههد ٥اغههت ت٤غههظ
ّازىسٝا پسداخت ٝوؾ٤د.
آیی١٠ا ٦ٝاخسایو ایٝ ٠اد ٥تا ٝ 3ا ٥پع اش
تك٤یة ایٍ ٠ا ٟ٤١ت ٦تك٤یة ٧یأت ٣شیساٟ
ٝوزغد.

ادازه کل اموز اقتصادی و دازائی استان آذزبایجان غسبی
دبیسخانه مسکز خدمات سسمایهگرازی استان آذزبایجان غسبی
هشوقهای سزهایهگذاری قانون رفغ هوانغ تولید رقابتپذیز و ارتقای نظام هالی کشور
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ػنوان

ماده 12

ماده 12

هزجغ
استناد

شزح تکلیف

نوع
هشوق

دستگاه اجزایی

هالحظات

مالی

ّٚی٣ ٦شازتاا٧٦١ا ٣
غاشٝا٧ٟا ٝ ٣ؤغػات
دٙ٣تو ّٚ ٣ی٦
داز١دٕا ٟف٤٢ا٣ ٟ
زدیو دز ٍ٤ا١ی٠
ت٤دخّ ّ٘ ٦ؿ٤ز

 تهههسای ١يهههت ٕ ٣هههاش ٝ ٣یقا١هههات ٕهههاشی ٣ىسآ٣زد٧٥ای ١يتو ّ ٣اال٧ها  ٣خهدٝات ٍاته٘
قادزات یا ٣ازدات تٍ ٦یٞت٧ای قادزاتو یا
٣ازداتو ت١ ٦سد ز٣ش ازش تهاشاز آشاد یها ٝقهادٗ
زیاٙو آ ٟتا اقتػاب قَ ً٤دٙ٣تو  ٣ف٤ازل
ٍا١٤١و  ٣غایس ٧صی٧٦٢ای ٝتق ٣ ٦َٚتسای غایس
٤ٝازد تا ٍیٞت٧ای میسیازا٦١ای تها اقتػهاب
قَهه ً٤دٙ٣تههو  ٣فهه٤ازل ٍهها١٤١و  ٣غههایس
٧صی٧٦٢ای ٝتق٦َٚ
 ازٍاٝ ٛرّ٤ز دز ایٝ ٠اد٧ ٥س غا ٦ٙتها غهَو١سد ت٤ز ٛغاٗ ٍث٘ تقدی٘ ٝوٕسدد.
 پسداخت اق٘  ٣غ٤د غسٝایٕ٦رازی  ٣قًَ٤دٙ٣تو  ٣ف٤ازل ٍا١٤١و  ٣غهایس ٧صی٢ه٧٦های
ٝتق ٦َٚیها ٢ٝهاىـ اٍهدا٤ٝ ٛضه٤ؿ ایهٝ ٠هاد٥
ت٤غظ دٙ٣ت

تبصره دز ا٤ٙ٣یههت ٍههسازداد ٟعههس ٧ههای دازای ت٤خیهه ٦ى٢ههو ٣
اٍتكادی ایٝ ٠اد ٥دز پسداخت تػ٨یالت ازشی  ٣زیاٙو
2

رویهای

ق٢د ً٣ت٤غقٚٝ ٦و ٣
تا٧ِ١ای فا٘ٝ

ههه

تق٨د تاشپسداخت اق٘  ٣غه٤د غهسٝایٕ٦هرازی  ٣قَهً٤
تبصره دٙ٣تو  ٣ف٤ازل ٍا١٤١و  ٣غایس ٧صی٢ه٧٦های ٝتقَٚه ٦یها
٢ٝهاىـ  ٣ف٤ایههد قاقه٘ اش اٍهههداٝات ت٤غهظ دٙ٣ههت ،دز
3
٤ٝازدی ّ ٦غسٝایٕ٦رازی یا اٍداٝات اؾهااـ ٤ٝضه٤ؿ
ایٝ ٠اد٢ٝ ٥دس ت ٦اىصایؽ دزآٝد فٞهٝ٤و  ٣یها ّها٧ؽ
٧صی٧٦٢ای فٝ٤ٞو ؾ٤د.

مالی

کلیه وزارتخانهها ٣
غاشٝا٧ٟا ٝ ٣ؤغػات
دٙ٣تو ّٚ ٣ی٦
داز١دٕا ٟف٤٢ا٣ ٟ
زدیو دز ٍ٤ا١ی٠
ت٤دخّ ّ٘ ٦ؿ٤ز

 قَٝ ً٤تق ٌٚت ٦غسٝایٕ٦راز یا اٍدا٢٢ّ ٛد٥اش ٝح٘ اىهصایؽ دزآٝهد قهاٗ یها آتهو یها
ّا٧ؽ ٧صی٧٦٢ا پسداخت ٝوٕسدد.
 دز ٤ٝازدی ّه ٦دز اثهس غهسٝایٕ٦هرازی یهااٍهههداٝات ٤ٝضههه٤ؿ ایهههٝ ٠هههاد ،٥دزآٝهههد
دغتٖا٧٥ای اخسایو یا ؾسّت٧های دٙ٣تهو
ّا٧ؽ یاتدٝ ،قادٗ ّا٧ؽ دزآٝد دغهتٖا-٥
٧ای اخسایو یا ؾهسّت٨ای دٙ٣تهو ،ت٤غهظ
دٙ٣ت خثسا ٟخ٤ا٧د ؾد.

اخاش ٥ت ٦ا١قَاد ٍسازداد تها غهَو ٝ 100یٚیهازد دالز ته٦
ق٤زت ازشی ٧ 500 ٣صاز ٝیٚیازد زیاٗ ت ٦ق٤زت زیهاٙو
دز ٤ٝازدی ّ ٦غسٝایٕ٦رازی یا اٍدا ٛاؾهااـ قَیَهو
یا قَهٍ٤و خهازخو یها داخٚهو تها ا٤ٙ٣یهت تاهؽ٧های
خك٤قو یا تقا١٣و ت ٦تٙ٤ید ،قادزات ،ازتَهای ّیيیهت،
قسى ٦خ٤یو یا ّا٧ؽ ٧صی ٦٢دز تٙ٤ید ّاال یا خهدٝت ٣
شٝا ٣ ٟت٨ث٤د ّیيیت ٝحیظ شیػت  ٣یا ّها٧ؽ تٚيهات
خا١و ٝ ٣اٙو ٝوا١داٝد.

دز ا٤ٙ٣یت ٍساز داد ٟغسٝایٕ٦رازا١و ّه ٦دز اخهسای
تبصره
ایٝ ٠اد١ ،٥يت خاٝ ،ٛیقا١ات ٕاشی  ٣یا ىسا٣زد٧٥ای
5
١يتو زا تسای تػ٤ی ٦تق٨دات دٙ٣ت ٍثٝ ٗ٤وّ٢٢د.

رویهای

ّٚی٣ ٦شازتاا٧٦١ا ٣
غاشٝا٧ٟا ٝ ٣ؤغػات
دٙ٣تو ّٚ ٣ی٦
داز١دٕا ٟف٤٢ا٣ ٟ
زدیو دز ٍ٤ا١ی٠
ت٤دخّ ّ٘ ٦ؿ٤ز

ههه

ادازه کل اموز اقتصادی و دازائی استان آذزبایجان غسبی
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ػنوان

هزجغ

ّٚی٣ ٦شازتاا٧٦١ا ٣
غاشٝا٧ٟا ٝ ٣ؤغػات
دٙ٣تو ّٚ ٣ی٦
داز١دٕا ٟف٤٢ا٣ ٟ
زدیو دز ٍ٤ا١ی٠
ت٤دخّ ّ٘ ٦ؿ٤ز

دز ق٤زت تٞای٘ ،غسٝایٕ٦راز ٝوت٤ا١د ّهاال یها
خدٝت تٙ٤ید یا قسى ٦خ٤یو ؾد ٥زا دز داخ٘ یا
خازج ت ٦ىس٣ؼ تسغا١د.

٣شازت ١يت ٣
ؾسّت٧ای دٙ٣تو
تاتق ٦ذیزتظ

ٝؿس٣ط ت ٦پسداخت  ٣تػ٤ی٣ ٦خ١ ٥٤يت خها٣ ٛ
ٝیقا١ات ٕاشی خسیدازی ؾد ٥تح٤یٚو تٍ ٦یٞت
٧س تؿْ 95 ٦دزقهد تح٤یه٘ ز٣ی ّؿهتو(ى٤ب
خٚههیح ىههازظ)  ٣تهه ٦قهه٤زت َ١ههدی یهها افتثههاز
اغ٢ادی ٝ 1ا ٦٧ت ٦ؾسّت دٙ٣تو ذیزتظ تاتقه٦
٣شازت ١يت اغت.

اخههاش ٥اغههتياد ٥اش اتصاز٧ههای تؿهه٤یَو ٍ ٣یٞههت٧ههای
تسخیحو ١ػثت ت ٦غایس زٍثا دز تأٝی ٠غه٤خت  ٣غهایس
١یاش٧ا تسای تؿ٤یٌ ّؿتو٧ای خازخو ت ٦غ٤ختٕیسی

٣شازت ١يت ٣
دغتٖا٧٥ای اخسایو
ٝستثظ

ههه

ماده 14

ٝػتث٢و ت٤دٝ ٟقهاٝالت  ٣دزیاىهت٧ها  ٣پسداخهت٧های
٤ٝض٤ؿ ا١تؿاز ا٣زاً ت٨اداز دغتٖا٧٥ای اخسایو تا تأییهد
خصا٦١دازی ّ٘ ّؿ٤ز اش زفایت تؿسیيات َٝسز دز ٍهاٟ٤١
ٝحاغثات فٝ٤ٞو ّؿ٤ز ٤ٍ ٣ا١یٝ ٠ست٤ط ت٢ٝ ٦اٍكهات ٣
ٝصاید٧٥ا دز ٤ٝازدی ّ ٦خسید ،ىهس٣ؼ  ٣اخهاز ٥دازایهو،
خص ٣الی٢يِ اتصاز تأٝیٝ ٠اٙو اغت.

رویهای

٣شازت ا٤ٝز اٍتكادی
 ٣دازایو ،دغتٖا٧٥ای
اخسایو ٤ٝض٤ؿ ٝاد٥
(ٍ )5اٝ ٟ٤١دیسیت
خدٝات ّؿ٤زی

 غَو دزآٝد٧ای ٤ٝض٤ؿ ا١تؿاز ا٣زاً ت٨ادازٝرّ٤ز دز ایٝ ٠هاد ٥ضهٍ ٠ٞه٤ا١ی ٠ت٤دخه٦
غ٤٢اتو تقییٝ ٠وؾ٤د.
 آیههی١٠اٝهه ٦اخسایههو ایههٝ ٠ههاد ٥تهها ا٤ٙ٣یههتتاؽ٧های تٙ٤یهدی ،ؽهسه ٝهدت ٝ 3ها ٥اش
تازی اتهالك ایهٍ ٠ها ٟ٤١ته ٦تكه٤یة ٧یهأت
٣شیساٝ ٟوزغد.

ماده 15

اضاى ٦ؾهد ٟقه٢د ً٣ضهٞا١ت غهسٝایٕ٦هرازی قه٢ایـ
ّ٤چِ ،ق٢د ً٣قٞایت اش تحَیَهات  ٣ت٤غهق ٦قه٢ایـ
اْٙتس١٣یههِ ،قهه٢ایـ دزیههایو  ٣تیٞهه ٦غههسٝایٕ٦ههرازی
ىقاٙیههت٧ههای ٝقههد١و  ٣قهه٢د ً٣قٞایههت اش ت٤غههق٦
غسٝایٕ٦رازی دز تاؽ ّؿا٣زشی ،ته ٦خهص (ٝ )11هاد٥
(ٍ )12هههاٝ ٟ٤١اٙیهههات تهههس ازشؼ اىهههص٣دٝ ٥كههه٤ب
 ٣1387/2/17اقالقات تقدی آ ٣ ٟتثكسٝ ٥هاد)145(٥
ٍاٝ ٟ٤١اٙیات٧ای ٝػتَیٝ ٣ ٜػهتث٢و ؾهد ٟاش ؾهٗ٤ٞ
٤ٝاد(ٍ )76( ٣ )41( ،)40( ،)39اٝ ٟ٤١حاغثات فٞهٝ٤و
ّؿ٤ز ٝك٤ب  ٣ 1366/6/1اقالقات تقدی آٟ

ٝاٙو

ادامه
ماده 12

استناد

شزح تکلیف

نوع

دستگاه اجزایی

هالحظات

اخاش ٥ت ٦خسیدازی آب ،تسًٕ ،اش  ٣ىسآ٣زد٧٥های ١يتهو ٣
غایس ّاال٧ا  ٣خدٝات یازا٦١ای تٙ٤یهد یها قهسى ٦خه٤یو
تبصره ؾد ٥تٍ ٦یٞت٧ای قادزاتو یا ٣ازداتو (تسای غ٤خت) ٣
تسای غایس ٤ٝازد تهٍ ٦یٞهت٧های میسیازا١ه٦ای یها تهسای
7
غسٝایٕ٦رازی دز ٧س اغتا٧ ٣ ٟس ؾ٨سغتا ٟتسای ایدهاد
اؾتناٗ  ٣اخسای عس ٧ای ت ِٚٞدازایو٧ای غسٝای٦ای

هشوق

ٝاٙو

ٝداش ته٤دّٚ ٟیه ٦پاالیؿهٖا٧٥های ّؿه٤ز تهس قهادزات
ىسآ٣زد٧٥ای ١يتو ٝاشاد تس ١یاش داخٚو

ماده 13

ز٣ی٦ای

ماده 13

تبصره
3

غاشٝا ٟا٤ٝز ٝاٙیاتو
 ٣ق٢د٧ً٣ای
ذیزتظ

ههه

ادازه کل اموز اقتصادی و دازائی استان آذزبایجان غسبی
دبیسخانه مسکز خدمات سسمایهگرازی استان آذزبایجان غسبی
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ػنوان

هزجغ
استناد

شزح تکلیف

ت٢ٝ ٦ؾ٤ز ّ ِٞته ٦تهأٝیَ١ ٠هدیٖ٢و تهسای قٞایهت اش
٣اقد٧ای تٙ٤یدی  ٣تػ٨ی٘ دز ٣قٝ ٗ٤غاٙثات غسزغید
ٕرؾت ٦تا٧ِ١ا  ٣یا ٝؤغػات ٝاٙو  ٣یها افتثهازی دازای
ٝد٤ش اش ای٣ ٠اقد٧ا اٍداٝات شیس ا١داٝ ٛوؾ٤د:
اٙههو -دز قهه٤زت دزخ٤اغههت ٝتَاضههوٝ ،ت٢اغههة تهها
تاشپسداخت ٧س تاؽ اش تػ٨یالت پسداختو ت٣ ٦اقد٧ای
تٙ٤یدی ،آشادغاشی ٣ثیَ٧٦ای ٝاشاد  ٣یها تثهدی٘ ٣ثیَه٦
ٝت٢اغة تا ٝیصا ٟتاٍیٞا١د ٥تػ٨یالت
ب١٤٢ٞٝ -یههت دزیاىههت ّ٣اٙههت تالفههصٗ اش تػهه٨یالت
ٕیس١دٕا٣ ٣ ٟثیَٕ ٦رازا ٟتاتت ٣ثائٌ دز ز ٠٧تا٧ِ١ها ٣
ٝؤغػات افتثازی دٙ٣تو  ٣خك٤قو
ج -اٙحههاً تثكههس )4(٥تههٝ ٦ههاد٣ ٥اقههدٍ ٥هها ٟ٤١اقههال
ٝاد )34(٥اقالقو ٍا ٟ٤١ثثت ( ٝك٤ب ٝ )1351ث٢و تس
ىس٣ؼ غ٨اٍ ٛات٘ ٣إرازی ٣اقد تٙ٤یدی تدْ٧از ت٤غهظ
تا٤ٝ ٣ ِ١غػٝ ٦اٙو یها افتثهازی تػه٨یالت د٢٧هد ٥دز
ق٤زت دزخ٤اغت ٣اقد تٙ٤یهدی تهدْ٧از  ٣دز زاغهتای
تػ٨ی٘ دز ٣قٝ ٗ٤غاٙثات غسزغید ٕرؾت٦

ماده 19

نوع
هشوق

ٝاٙو

تقیی ٠تْٚیو ١هسد  ٣ىسای٢هد تػه٤ی ٦تهدْ٧ازا ٟازشی اش
قػاب ذخیس ٥ازشی ت ٦دٙ٣ت

ماده 21

تبصره
1

تأدی ٣ ٦یا تقیهی ٠تْٚیهو تهد٧و ٕیس١هدٕا ٟتػه٨یالت
٤ٝض٤ؿ ایٝ ٠اد ٥تٍ ٦یٞت ز٣ش ٕؿایؽ تا ٝ 3ا ٥اش تازی
اتالك ایٍ ٠اٟ٤١

ٝاٙو

ماده 21
تبصره
3

ماده 21

ت٨ی ٦آیی١٠ا ٦ٝپ٤ؾؽ ٤١غا١ات ١هسد ازش ؽهسه ٝهدت 3
ٝا ٥پع اش تك٤یة ایٍ ٠اٟ٤١
تد٣ی ٣ ٠اتالك دغت٤زاٙق ٘ٞاخسایو اىتتا قػهاب ٣یهط٥
ت٢ٝ ٦ؾ٤ز تأٝی ٠غسٝای ٦دز ٕسدؼ پایداز تسای ٣اقد٧ای
قهه٢قتوٝ ،قههد١وّ ،ؿهها٣زشی ،قٞهه٘ َ١ ٣هه٘ ،قهه٤٢ه
تٙ٤یدی ،تٖ٢ا٧٥ای دا١ؽ ت٢یا ٣ ٟؾسّت٧های قهادزاتو
دز قاٗ ّاز

ٝاٙو

دستگاه اجزایی

هالحظات

تاٝ ِ١سّصی ّٚ ٣ی٦
تا٧ِ١ا ٝ ٣ؤغػات
ٝاٙو  ٣یا افتثازی

 ا١تااب ٣ثیَ ٦تاٍیٞا١د ٥خ٨ت تضهٞی ٠تهاتا ِ١اغت.
 ٣ثیَهههٕ ٦یس١هههدٕا٤ٝ ٟؽي٢هههد دز ٍاٙهههةٍسازداد٧ای ٢ٝقَد ٥یا غایس عهسً ٍها١٤١و،
١ػثت ت ٦اخهسا ٕراؾهت٣ ٠ثیَه٧٦ها فٞه٘
ّ٢٢د.
 فی ٠تثكهس )4(٥اٙحهاٍو تهٝ ٦هاد٣ ٥اقهد٥ٍا ٟ٤١اقهال ٝهاد )34(٥اقهالقو ٍهاٟ٤١
ثثت(ٝك٤ب  )1351دز ٝتٍ ٠اٙ ٟ٤١حهاػ
ؾد٥اغت.

٣شازت ا٤ٝز اٍتكادی
 ٣دازایو ،تاِ١
ٝسّصی  ٣غاشٝاٟ
ٝدیسیت ٣
تس١ا٦ٝزیصی

ت١ ٦ح٤ی ّ ٦شٝها ٟدزیاىهت ازش ،شٝها ٟىهس٣ؼ
ٝحك ٗ٤یا شٝا ٟتْٞی٘ عس ٤١ ،ؿ ّاال٣ ،خ٤د یا
١ث٤د ٝحد٣دیت٧ای ٍیٞتٕرازی ت٤غظ دٙ٣هت
 ٣زفایت ض٤اتظ ٍیٞتٕهرازی  ٣فسضه ٦ت٤غهظ
دزیاىتّ٢٢د ٥تػ٨یالت٣ ،خ٤د یها ١ثه٤د ٢ٝهاتـ
ازشی دز شٝا ٟدزخ٤اغت ٝتَاضو ٙحهاػ ؾهد٥
تاؾد.

٣شازت ا٤ٝز اٍتكادی
 ٣دازایو ،غاشٝاٟ
ٝدیسیت  ٣تس١ا٦ٝ
زیصی ،تاٝ ِ١سّصی

تدْ٧ازا١و ّٝ ٦غاتٌ ای ٠تثكس ٥اٍدا ٛت ٦تقیی٠
تْٚیههو تههد٧و خهه٤د ٞ١هه٤د ٥تاؾهه٢دٝ ،ؿههٗ٤ٞ
تػ٨یالت ایٝ ٠اد٧ ٥ػت٢د .تغاتٌ ؾهسایظ ایه٠
ٝاد ٥تا تدْ٧ازاٝ ٟصت٤ز تا تك٤یة ّازٕسٚٝ ٥٣هو
 ٣تسقػة ضس٣زت اغتا١و ٝوتاؾد.

٣شازت ا٤ٝز اٍتكادی
 ٣دازایو ،تاِ١
ٝسّصی ،غاشٝاٟ
ت٤زظ  ٣ا٣زاً ت٨اداز،
تیٝ ٦ٞسّصی

ههه

تاٝ ِ١سّصی ،ؾ٤زای
پ ٣ ٗ٤افتثاز ،تا٧ِ١ا

قداّثس ؽسه ٝدت ٝ 3ها ٥اش تهازی اتهالك ایه٠
ٍا ،ٟ٤١دغت٤زاٙق ٘ٞاخسایو اىتتا قػاب ٣یهط٥
دز چازچ٤ب ٍها ٟ٤١فٚٞیهات تهاْ١و تهد ٟ٣زتها
ٝك٤ب  ٣ 1362/6/8اقالقات تقدی آ ٟتد٣ی٠
 ٣ت ٦ؾثْ ٦تاْ١و ّؿ٤ز اتالك ٝوؾ٤د.

ادازه کل اموز اقتصادی و دازائی استان آذزبایجان غسبی
دبیسخانه مسکز خدمات سسمایهگرازی استان آذزبایجان غسبی
هشوقهای سزهایهگذاری قانون رفغ هوانغ تولید رقابتپذیز و ارتقای نظام هالی کشور
(ـ  7اش )18
ػنوان

هزجغ

شزح تکلیف

استناد

نوع
هشوق

ماده 22

تسزغههو دزخ٤اغههت٧ههای اغههتياد ٥اش تػهه٨یالت ازشی ٣
زیاٙو ٤ٝزد ١یاش عس ٧ای دازای ت٤خی ٦ى٢و ،اٍتكادی  ٣ز٣ی٦ای -
ٝاٙو  ٣پسداخت آ ٟتساغاظ شٝا١ث٢هدی اخهسای عهس ٣
ٝاٙو
ٝت٢اغة تا پیؿسىت ىیصیْو پس٣ض٥

ماده 23

تػ٤ی ٦قػاب تػه٨یالت ٝقه ً٤تٖ٢ا٨٧های تٙ٤یهدی تها
تأیید ٧یأت ٝدیس ٥تسای  1تاز  ٣تا د٣ز ٥ت٢يع ٝ 6ا٣ ٦٧
تاشپسداخت  3غا٦ٙ

ٝاٙو

ماده 24

اختكاـ غاال ٦١تا  2دزقد اش ت٤دخّ ّ٘ ٦ؿ٤ز ته٦
اىصایؽ غسٝای ٦تا٧ِ١ای دٙ٣تو
پسداخت قداٍ٘ ٝقادٗ  3تساتس ٝثٚل اىصایؽ غهسٝای٦
تا٧ِ١ای دٙ٣تو ت ٦خسیدازا ٟمیسدٙ٣تو ،خك٤قو یها
تقا١٣و عس ٧ای ت ِٚٞدازایو٧ای غسٝای٦ای ٚٝهو ٣
اغههتا١و ،دز ٍاٙههة تػهه٨یالت تهها اٍػههاط تاشپسداخههت
قداٍ٘  5غا٦ٙ
اخههاش ٥تهه ٦قهه٢د ً٣ت٤غههقٚٝ ٦ههو خ٨ههت پسداخههت
تػ٨یالت ت ٦خسیدازا ٟعس ٧ا  ٣پهس٣ض٧٥های ٤ٝضه٤ؿ
ایٝ ٠اد٥
اٙصا ٛدغتٖا٧٥ای اخسایو عس ٧ا  ٣پس٣ض٧٥ای ٝهرّ٤ز
ت ٦خسیدازی ّاال٧ا  ٣خدٝات ١اؾو اش اخسای عس ٧ها
 ٣پس٣ض٧٥ا اش تاؽ میسدٙ٣تو ،خك٤قو یا تقا١٣و تهس
اغاظ فَد ٍسازداد ت٢ٚد ٝدت تها ٝهدت  50غهاٗ یها
پسداخت ّ ِٞت ٦شیاٟ

ٝاٙو

-

-

-

دستگاه اجزایی

ّٚی ٦تا٧ِ١ا

تا٧ِ١ا ٝ ٣ؤغػات
ٝاٙو  ٣یا افتثازی
دٙ٣تو  ٣خك٤قو

هالحظات

تا٧ِ١ا دزخك٤ـ ٍسازداد٧ا  ٣تق٨دات تٙ٤یهدی
میستْٚیيو ّهٝ ٦تَاضهو ،غه ٜ٨آ٣زد ٥خه٤د زا
عثٌ شٝا١ث٢دی ٣ازیص ّهسد ٣ ٥اخهسای عهس یها
پس٣ض٤ٝ ٥ض٤ؿ ٍسازداد ١یص ؾس٣ؿ ؾهد ٥تاؾهد ،دز
ق٤زت تقٚیٌ تػ٨یالت تق٨هد ؾهدٚٝ ،٥هص ٛته٦
تٞدید ٝدت ٍسازداد  ٣فد ٛدزیاىت ٧سٕ ٦١٤غ٤د
دز تههاش ٥شٝهها١و تقٚیههٌ  ٣فههد ٛایيههای تق٨ههدات
ٍسازدادی خ٤د دز ٍثاٗ ٝتَاضو یا عسه ٍسازداد
خ٤د ٝوتاؾد.
 ؾا ٘ٝتٖ٢ا٨٧ای تٙ٤یدی اغت ّ ٦ته ٦دٙیه٘ؾهسایظ ّؿه٤ز عهو غهاٗ٧ههای 1389 -92
دچاز ٝؿْ٘  ٣دازای تد٧و غسزغید ٕرؾت٦
ٕسدید٥ا١د  ٣تهاّ ٟ٤٢تهسای تػه٨یالت اخهر
ؾدٝ ٥ق ،ً٤اش ت٨ٞیدات اغت٨ٞاٗ  ٣یا ا٨ٝاٗ
اغتيادْ١ ٥سد٥ا١د.
 خسیٞه٧٦ههای تػهه٨یالت ٝهرّ٤ز تهه ٦قهه٤زتخدإا١ههههٝ ٦حاغههههث ٣ ٦دز ا١ت٨ههههای د٣ز٥
تاشپسداخت  ٣دز قه٤زت ا١دها ٛتق٨هدات ته٦
ٍ٤ٝههـ تٖ٢هها ٥تٙ٤یههدیٝ ،ؿهه ٗ٤ٞتاؿهه٤دٕو
ٝوٕسدد.
 تٖ٢هها٧٥ههایو ّهه ٦قههداّثس  1غههاٗ پههع اشتك٤یة ایهٍ ٠ها ٟ٤١تقیهی ٠تْٚیهو ٞ١ای٢هد،
ٝؿ ٗ٤ٞایٝ ٠ادٝ ٥وتاؾ٢د.
-

غاشٝاٝ ٟدیسیت ٣
تس١ا٦ٝزیصی ٣ ٣شازت
ا٤ٝز اٍتكادی ٣
دازایو  ٣ق٢دً٣
ت٤غقٚٝ ٦و  ٣تاِ١
ٝسّصی  ٣تا٧ِ١ای
دٙ٣تو

-

-

تههأٝی ٠اىههصایؽ غههسٝایٝ ٦ههرّ٤ز اش ٝحهه٘
قسى٦خ٤یو دز ٧صی٧ ٦٢ا یا ىس٣ؼ عس ٧های
ت ِٚٞدازایو٧ای غسٝای٦ای یا ىس٣ؼ اٝه٤اٗ
ٝاشاد یا اىصایؽ ٍیٞت آب  ٣قا٧٘ٝای ا١سضی
تههسای ٝكههازه تههیؽ اش اٖٙهه٤ی ٝكههسه یهها
ٝت٤غظ ٝكسه
تقیی ٣ ٠افهالٙ ٛیػهت عهس ٧ها  ٣پهس٣ض٧٥ها
ت٤غظ غاشٝاٝ ٟدیسیت  ٣تس١ا٦ٝزیصی ّؿ٤ز
ٝتَاضیا ٟخسید عس ٧ا  ٣پس٣ض٧٥ای ٝهرّ٤ز
ٝداش١د قداٍ٘  20دزقد ٢ٝهاتـ ٝه٤زد ١یهاش
خ٨ت تْٞی٘  ٣ت٨س٥تسدازی اش ٧س عهس  ٣یها
پس٣ض ٥زا تأٝیٞ١ ٠ای٢د.
دز ق٤زت فهد١ ٛیهاش ،خسیهدازا ٟعهس ٧ها ٣
پس٣ض٧٥ا ٝوت٤ا٢١د ّهاال یها خهدٝات ١اؾهو اش
اخسای عس ٧ا یا پس٣ض٧٥ا زا دز داخ٘ یا خازج
ت ٦ىس٣ؼ زغا٢١د.

ادازه کل اموز اقتصادی و دازائی استان آذزبایجان غسبی
دبیسخانه مسکز خدمات سسمایهگرازی استان آذزبایجان غسبی
هشوقهای سزهایهگذاری قانون رفغ هوانغ تولید رقابتپذیز و ارتقای نظام هالی کشور
(ـ  8اش )18
ػنوان

هزجغ
استناد

شزح تکلیف

نوع
هشوق

ماده 25

قد٣ز ٝد٤ش ا١تؿهاز ا٣زاً ٝؿهازّت پهع اش اغهتَساز ٣
زا٥ا١داشی ؾسّت٧ای زتث٦ت٢دی افتثازی تساغهاظ زتثه٦
افالٝو ؾسّت٧ای ٝصت٤ز

ز٣ی٦ای

ماده 26

ا١داّٚ ٛیٝ ٦قاٝالت ثا٤١ی ٦ا٣زاً ٝؿازّت  ٣غهایس ا٣زاً
ت٨هاداز اغههالٝو اش ٍثیهه٘ ا٣زاً ٝساتحه ٣ ٦اغهه٢اد خصا١هه٦
اغالٝو قسىاً اش عسیٌ ت٤زظ یا تاشاز خازج اش ت٤زظ

ز٣ی٦ای

ماده 27

ٝقاىیت ؾسّت٧ای پریسىت ٦ؾد ٥دز ت٤زظ ا٣زاً ت٨اداز
یا تهاشاز خهازج اش ته٤زظ ّه ٦اش ٝحه٘ آ٣زدَ١ ٥هدی یها
ٝغاٙثات قاٗ ؾد ٥غ٨اٝدازا ٟاىصایؽ غسٝایٝ ٦ود٢٧د،
اش پسداخت قٌ تٞثس ٤ٝض٤ؿ ٝادٍ )48( ٥اٝ ٟ٤١اٙیات٨ای
ٝػتَی ٣ ٜتثكس ٥آٟ

ٝاٙیاتو

بند
(الف)

تأغیع ق٢د ً٣تثثیت تاشاز غسٝای ٦ت٢ٝ ٦ؾ٤ز ّ٢تهسٗ ٣
ّا٧ؽ ٝااعسات غاٝا٦١ای یا ىسادغتٖا٧و تاشاز غسٝای٦
ّؿ٤ز دز ؾسایظ ٤ٍ٣ؿ تحهسا٧ٟهای ٝهاٙو  ٣اٍتكهادی ٣
اخسای غیاغت٧ای فٝ٤ٞو قاّٞیتو دز ؾسایظ ٝرّ٤ز
 ٣ت٢ٝ ٦ؾ٤ز قيؼ  ٣ت٤غق ٦ؾهسایظ زٍاتهت ٢ٝكهيا ٦١دز
ق٤ش ٥تاشاز غسٝای٦

ماده 28

ٝاٙو

دستگاه اجزایی

هالحظات

٣شازت ا٤ٝز اٍتكادی
 ٣دازایو ،غاشٝاٟ
ت٤زظ ا٣زاً ت٨اداز

١ح ٥٤ضٞا١ت  ٣تقیهی١ ٠هسد ا٣زاً ٝهرّ٤ز ته٦
٤ٝخة آیی١٠ا ٦ٝاخسایو اغهت ّه ٦ته ٦تكه٤یة
٧یأت ٣شیساٝ ٟوزغد.

تاٝ ِ١سّصی ٣
غاشٝا ٟت٤زظ ا٣زاً
ت٨اداز

 ا١تؿاز ا٣زاً ٝؿازّت ٍات٘ تاشخسید ٍثه٘ اشغسزغید ت٤غظ تا٧ِ١های دٙ٣تهو  ٣خسیهد
ا٣زاً ٝؿازّت ٢ٝتؿهس ؾهد ٥ت٤غهظ غهایس
تا٧ِ١ا( اف ٜاش دٙ٣تو  ٣خك٤قو) ت٣ ٦غی٦ٚ
تا٧ِ١ای دٙ٣تو ٤٢ٞٝؿ اغت.
 ا١تؿههاز ا٣زاً ت٨ههاداز ٍاتهه٘ تاشخسیههد ٍثهه٘ اشغسزغههید ت٤غههظ تا١ههِ ٝسّههصی تهها ٧ههده
ٝدیسیت ١ؾا ٛپٙ٤و ّؿ٤زٝ ،داش اغت.

ؾسّت٧ای پریسىت٦
ؾد ٥دز ت٤زظ،
غاشٝا ٟا٤ٝز ٝاٙیاتو
ّؿ٤ز

ههه

 تأیید ق٢دٝ ً٣رّ٤ز ت ٦ف٢ه٤ا٨١ ٟهاد ٝهاٙوتحت ١ؾازت غاشٝا ٟت٤زظ  ٣ا٣زاً ت٨هاداز
٣شازت ا٤ٝز اٍتكادی
تا ؾاكیت قٍَ٤و ٝػتَ٘
 ٣دازایو ،ق٢دً٣
 دز قهه٤زت ا١حههالٗ قهه٢د ً٣تثثیههت تههاشازت٤غقٚٝ ٦و ،غاشٝاٟ
غسٝایّٚ ،٦ی ٦ا٤ٝاٗ  ٣دازایو٧ای آ ٟتقد اش
ت٤زظ  ٣ا٣زاً ت٨اداز،
ّػس تق٨دات  ٣تد٧و٧ها ،ته ٦دٙ٣هت تقٚهٌ
تاٝ ِ١سّصی ،غاشٝاٟ
ٝوٕیسد.
ٝدیسیت ،تس١ا٦ٝزیصی
 ٝقاىیت ىقاٙیهت٧های قه٢د ً٣اش ٧سٕ١٤ه٦ّؿ٤زی
ٝاٙیات دز ق٤ش ٥تاشاز غسٝای ٦اش اتتدای غاٗ
1395

اخاش ٥ت ٦ؾسّت٧ای پریسىت ٦ؾد ٥دز ت٤زظ  ٣تاشاز٧های
خازج اش ت٤زظ خ٨ت خسیدازی غ٨ا ٛخ٤د تا غهَو 10
بند(ب)
دزقد ٨ٖ١ ٣دازی آ ٟتحت ف٤٢ا ٟغ٨ا ٛخصا ٦١تساغهاظ
ٝیصا ٟغ٨ا ٛؾ٢ا٣ز خ٤د دز ٧س یِ اش تاشاز٧ای ٝرّ٤ز

غاشٝا ٟت٤زظ ٣
ا٣زاً ت٨اداز ،غاشٝاٟ
ا٤ٝز ٝاٙیاتو

پریسىتهه ٦ؾههدٝ ٟاتهه ٦اٙتيهها٣ت ازشؼ اغههٞو ٍ ٣یٞههت
ٝقاٝالتو پریس٤١٥یػو ا٣زاً ت٨اداز ت٢د(ب) ّّٞ ٦تهس اش
بند(پ)
ٍیٞت اغٞو پریس٤١٥یػو ٝوؾه١٤د ،ته ٦ف٢ه٤ا٧ ٟصی٢ه٦
ٍات٘ ٍثٝ ٗ٤اٙیاتو

غاشٝا ٟت٤زظ ٣
ا٣زاً ت٨اداز  ٣غاشٝاٟ
ا٤ٝز ٝاٙیاتو

ٝاداٝو ّ ٦ای ٠غ٨ا ٛدز اختیهاز ؾهسّت اغهت،
ىاٍد قٌ زأی ٝوتاؾد.

ههه

ادازه کل اموز اقتصادی و دازائی استان آذزبایجان غسبی
دبیسخانه مسکز خدمات سسمایهگرازی استان آذزبایجان غسبی
هشوقهای سزهایهگذاری قانون رفغ هوانغ تولید رقابتپذیز و ارتقای نظام هالی کشور
(ـ  9اش )18
ػنوان

هزجغ
استناد

شزح تکلیف

نوع
هشوق

ماده 29

قاّ ٜت٤دّٚ ٟیٝ ٦قاىیت٧ای َٝسز دز ٤ٝاد (٣ )11( ،)7
(ٍ )12ا ٟ٤١ت٤غق ٦اتصاز٧ها ٨١ ٣اد٧های ٝهاٙو خدیهد دز
خك٤ـ ا٣زاً قْ ٣ ُ٤تٞهاٝو ا٣زاً ت٨هادازی ّه ٦دز
چهازچ٤ب ٍهه٤ا١ی ٣ ٠تساغههاظ ضهه٤اتظ َٝ ٣ههسزات تا١ههِ
ٝسّصی ٢ٝتؿس ٝوؾ٤د.

ٝاٙو

ماده 31

اٙحاً ٝت ٠شیس ت ٦ف٢ه٤اٝ ٟهادْٝ 138(٥هسز) تهٍ ٦هاٟ٤١
ٝاٙیات٧ای ٝػتَیٝ ٜك٤ب :1366/12/3
اؾااقو ّ ٦آ٣زدَ١ ٥دی تسای تأٝیٝ ٠اٙو پس٣ض ٥ه عس
 ٣غسٝای ٦دز ٕسدؼ تٖ٢ا٧٥ای تٙ٤یدی زا دز ٍاٙة فَه٤د
ٝؿازّتو ىساٞ١ ٜ٧ای٢دٝ ،قادٗ قداٍ٘ غ٤د ٤ٝزد ا١تؾاز
فَ٤د ٝؿازّتو ٝك٤ب ؾ٤زای پ ٣ ٗ٤افتثاز اش پسداخهت
ٝاٙیات تس دزآٝد ٝقاه ٝوؾ١٤د  ٣تسای پسداخت ّ٢٢هد٥
غ٤دٝ ،قادٗ غ٤د پسداختو ٝرّ٤ز ت ٦ف٤٢ا٧ ٟصیٍ ٦٢اته٘
ٍثٝ ٗ٤اٙیاتو تَٚو ٝوؾ٤د.

ٝاٙیاتو

ماده 31

خایٖصی٢و ٝت ٠شیس تها ٝهادٍ )132(٥هاٝ ٟ٤١اٙیهات٧های
ٝػتَی ٣ ٜتثكس٧٥ای آ:ٟ
دزآٝد اتساشی ١اؾهو اش ىقاٙیهت٧های تٙ٤یهدی ٝ ٣قهد١و
اؾااـ قَهٍ٤و میسدٙ٣تهو دز ٣اقهد٧ای تٙ٤یهدی یها
ٝقههد١و ّهه ٦اش تههازی اخههسای ایههٝ ٠ههاد ٥اش عههسه
٣شازتاا٧٦١ای ذیزتظ تسای آ٨١ا پس٣ا ٦١ت٨س٥تسدازی قادز
یا ٍسازداد اغتاساج  ٣ىس٣ؼ ٢ٝقَد ٝوؾ٤د ٞ٧ ٣چ٢هی٠
دزآٝد٧ای خدٝاتو تیٞازغتا٧ٟا٧ ،ت٘٧ا ٝ ٣ساّص اٍاٝتو
ٕسد ؾٖسی اؾااـ یاد ؾد ٦ّ ٥اش تازی ٝرّ٤ز اش عسه
ٝساخـ ٍا١٤١و ذیزتظ تسای آ٨١ا پس٣ا ٦١ت٨هس٥تهسدازی یها
ٝد٤ش قادز ٝو ؾ٤د ،اش تهازی ؾهس٣ؿ ت٨هس٥تهسدازی یها
اغتاساج یا ىقاٙیت تٝ ٦دت  5غاٗ  ٣دز ٢ٝهاعٌ ّٞتهس
ت٤غق ٦یاىت ٦تٝ ٦دت  10غهاٗ تها ١هسد قهيس ٝؿهٗ٤ٞ
ٝاٙیات ٝوتاؾد.

ماده 31

بند
(ب)

اضاى ٦ؾد 1 ٟغاٗ تٝ ٦اٙیات تها ١هسد قهيس ٣اقهد٧ای
تٙ٤یدی  ٣خدٝاتو  ٣غایس ٝساّص ٤ٝض٤ؿ ایهٝ ٠هادّ ٥ه٦
دازای تیؽ اش ١ 50يس ١یس٣ی ّاز ؾام٘ تاؾه٢د چ٢ا١چه٦
دز د٣زٝ ٥قاىیت٧ ،س غاٗ ١ػثت ت ٦غاٗ ٍث٘ ١یس٣ی ّاز
ؾام٘ خ٤د زا قداٍ٘  50دزقد اىصایؽ د٢٧د.

دستگاه اجزایی

غاشٝا ٟت٤زظ ٣
ا٣زاً ت٨اداز

غاشٝا ٟا٤ٝز ٝاٙیاتو

غاشٝا ٟا٤ٝز ٝاٙیاتو

هالحظات

ایهه٤ٝ ٠ضهه٤ؿ اش اتتههدای غههاٗ  1395اخسایههو
ٝوؾ٤د.

 اغتياد٢٢ّ٥د ٥اش ٝقاىیت ٤ٝض٤ؿ ایٝ ٠اد ٥تها 2غههاٗ ٞ١ههوت٤ا١ههد آ٣زدَ١ ٥ههدی زا اش تٖ٢هها٥
تٙ٤یدی خازج ّ٢د .دز ق٤زت ّها٧ؽ آ٣زد٥
َ١دی ،تٝ ٦یصا ٟازشؼ ز٣ش ٝقاىیهت اغهتياد٥
ؾدٝ ،٥اٙیات غاٗ خس٣ج آ٣زدَ١ ٥دی ،اضاى٦
ٝوؾ٤د.
 تؿایف تحَهٌ تهّ ٦هازٕیسی آ٣زدَ١ ٥هدیتسای تأٝیٝ ٠اٙو پس٣ض ٥ه عس یا غهسٝای ٦دز
ٕسدؼ تا اداز ٥اٝه٤ز ٝاٙیهاتو قه٤شٝ ٥سته٤ط
اغت.

 ٝههادٍ )138(٥ههاٝ ٟ٤١اٙیات٨ههای ٝػههتَی٣ ٜتثكس٧٥ای ذی٘ آ ٟقره ٝوؾ٤د.

ٝاٙیاتو

٣شازت تقاّ ،ٟ٣از ٣
زىا ٥اختٞافو،
غاشٝا ٟا٤ٝز ٝاٙیاتو

دز ق٤زت ّا٧ؽ ١یس٣ی ّاز اش قداٍ٘ اىهصایؽ
ٝرّ٤ز دز غاٗ تقد ّ ٦اش ٝؿهٝ ً٤اٙیهاتو ایه٠
ت٢د اغتيادّ ٥سد ٥تاؾ٢دٝ ،اٙیات ٝتق ٌٚدز غاٗ
ّا٧ؽٝ ،غاٙث٣ ٣ ٦قٝ ٗ٤هوؾه٤د .اىهسادی ّه٦
تاش١ؿػت ،٦تاشخسید ٝ ٣ػتقيو ٝوؾ١٤دّ ،ا٧ؽ
١یس٣ی ّاز ٣اقد تٙ٤یدی ٝحػ٤ب ٞ١وٕسدد.

ادازه کل اموز اقتصادی و دازائی استان آذزبایجان غسبی
دبیسخانه مسکز خدمات سسمایهگرازی استان آذزبایجان غسبی
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(پ)

ادامه
ماده 31

بند
(ث)

بند
(ج)

بند
(ح)

شزح تکلیف

نوع
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هالحظات

دستگاه اجزایی

اىصایؽ د٣ز ٥تسخ٤زدازی ٝحاغثٝ ٦اٙیات تها ١هسد قهيس
تسای ٣اقد٧ای اٍتكادی ٝرّ٤ز ٤ٝض٤ؿ ایٝ ٠هاد٣ ٥اٍهـ
دز ؾ٨سُ٧ای ق٢قتو یا ٢ٝاعٌ ٣یط ٥اٍتكادی تٝ ٦دت
 2غاٗ  ٣دز قه٤زت اغهتَساز ؾه٨سُ٧های قه٢قتو یها
٢ٝاعٌ ٣یط ٥اٍتكادی دز ٢ٝاعٌ ّٞتس ت٤غق ٦یاىت ،٦ته٦
ٝدت  3غاٗ

 ؾسط تسخه٤زدازی اش ٧هس ٕ١٤هٝ ٦قاىیهتغاشٝا ٟا٤ٝز ٝاٙیاتو،
ٝاٙیاتو تسای اؾااـ قَیَو  ٣قَهٍ٤و
غاشٝا ٟق٢ایـ
ىقاٗ دز ٢ٝاعٌ آشاد  ٣غایس ٢ٝاعٌ ّؿ٤ز
ّ٤چِ  ٣ؾ٨سُ٧ای
تػٚی ٜاؽ٨از١اٝ ٦ٝاٙیاتو دز ٍ٤ٝهـ َٝهسز
ق٢قتو
ٍا١٤١و اغت.

قٞایت اش غسٝایٕ٦رازی دز ٢ٝاعٌ ّٞتس ت٤غق ٦یاىت٣ ٦
غایس ٢ٝاعٌ فال ٥٣تس د٣ز ٥قٞایت اش عسیهٌ ٝاٙیهات تها
١سد قيس ت ٦ؾس ذی٘:
 .1دز ٢ٝاعٌ ّٞتس ت٤غق ٦یاىتٝ ،٦اٙیات غاٗ٧ای تقد اش
د٣زٝ ٥حاغثٝ ٦اٙیات تا ١سد قيس ٝهرّ٤ز دز قهدز ایه٠
ٝاد ٥تا شٝا١و ّ ٦خٞـ دزآٝد ٝؿٝ ٗ٤ٞاٙیات ٣اقهد ته٦
د ٣تساتس غسٝای ٦ثثت  ٣پسداخت ؾد ٥تسغد ،تا ١سد قهيس
ٝحاغثٝ ٦وؾ٤د  ٣تقد اش آٝ ،ٟاٙیات ٝتق ٦َٚتا ١سد٧های
َٝههسز دز ٝههاد )105( ٥ایههٍ ٠ههاٝ ٟ٤١حاغههث ٣ ٦دزیاىههت
ٝوؾ٤د.
2ه دز غایس ٢ٝاعٌ 50،دزقد ٝاٙیات غهاٗ٧های تقهد اش
د٣زٝ ٥حاغثٝ ٦اٙیات ٝرّ٤ز دز قدز ایٝ ٠هاد ٥تها ١هسد
قيس  50 ٣دزقهد تهاٍو ٝا١هد ٥تها ١هسد ٧های َٝهسز دز
ٝههادٍ )105(٥ههاٝ ٟ٤١اٙیههات٧ههای ٝػههتَیٝ ٜحاغههث٣ ٦
دزیاىت ٝوؾ٤د.
ای ٠قْ ٜتا شٝا١و ّ ٦خٞـ دزآٝد ٝؿٝ ٗ٤ٞاٙیات ٣اقد،
ٝقادٗ غسٝای ٦ثثت  ٣پسداخت ؾد ٥ؾ٤د ،اداٝ ٦ٝویاتد ٣
تقد اش آ 100 ،ٟدزقد ٝاٙیات ٝتق ٦َٚتا ١سد ٧ای َٝهسز
دز ٝاد )105( ٥ایٍ ٠اٝ ٟ٤١حاغث ٣ ٦دزیاىت ٝوؾ٤د.

دزآٝههد قٞهه٘ َ١ ٣هه٘ اؾههااـ قَههٍ٤و
میسدٙ٣تو ،اش ٝؿٝ ً٤اٙیاتو خص٧ای(٣ )1
( )2ای ٠ت٢د تسخ٤زداز ٝوتاؾ٢د .اؾهااـ
قٍَ٤و میسدٙ٣تو ٤ٝض٤ؿ ایهٝ ٠هادّ ٥ه٦
ٍث٘ اش ای ٠اقالقی ٦تأغیع ؾهد٥ا١هد ،دز
ق٤زت غسٝایٕ٦رازی ٝددد ،اش ٝؿ ً٤ای٠
ٝادٝ ٥وت٤ا٢١د اغتياد٢٢ّ ٥د.
٧س ٕ ٦١٤غسٝایٕ٦رازی ّ ٦تا ٝد٤ش ٝساخـ
ٍا١٤١و ذیزتظ ت٢ٝ ٦ؾ٤ز تأغیع ،ت٤غهق،٦
تاشغاشی ٤١ ٣غاشی ٣اقد٧ای ٝرّ٤ز تسای
ایداد دازایو٧ای ثاتت ت ٦اغهتث٢ای شٝهی٠
٧صیٝ ٦٢وؾ٤دٝ ،ؿه ٗ٤ٞقْه ٜایه ٠ت٢هد
اغت.
دز ق٤زت ّا٧ؽ ٝیهصا ٟغهسٝای ٦ثثهت ٣
پسداخت ؾد ٥اؾااـ ٝرّ٤ز ّ ٦اش ٝؿً٤
ٝاٙیاتو ایٝ ٠هاد ٥تهسای اىهصایؽ غهسٝای٦
اغههتيادّ ٥ههسد ٥تاؾهه٢دٝ ،اٙیههات ٝتقٚههٌ ٣
خسی٧٦ٞای آٝ ٟغاٙث٣ ٣ ٦قٝ ٗ٤وؾ٤د.

-

غاشٝا ٟا٤ٝز ٝاٙیاتو
ٝاٙیاتو

-

اغههتث٢ای شٝههیٝ ٠ههرّ٤ز دز ا١ت٨ههای ت٢هد(ت) ،دز ٝهه٤زد
غسٝایٕ٦رازی اؾااـ قٍَ٤و میسدٙ٣تو دز ٣اقهد٧ای
قٞهه٘ َ١ ٣هه٘ ،تیٞازغههتا٧ٟهها٧ ،ت٨ٚهها ٝ ٣ساّههص اٍههاٝتو
ٕسدؾٖسی قسىاً تٝ ٦یهصا ٟتقیهی ٠ؾهد ٥دز ٝد٤ش٧های
ٍا١٤١و قادز ؾد ٥اش ٝساخـ ذیقال  ،خازی ٞ١وتاؾد.

غاشٝا ٟا٤ٝز ٝاٙیاتو

دز قهه٤زتو ّهه ٦غههسٝایٕ٦ههرازی ٤ٝضهه٤ؿ ایههٝ ٠ههاد ٥تهها
ٝؿازّت غسٝایٕ٦رازا ٟخازخو ا١دها ٛؾهد ٥تاؾهد ته٦
اشای ٧س  5دزقد ٝؿازّت غسٝایٕ٦هرازی خهازخو10 ،
دزقد تٝ ٦ؿ ً٤ایهٝ ٠هاد ٥ته١ ٦ػهثت غهسٝای ٦ثثهت ٣
پسداخت ؾد ٣ ٥قداّثس تا  50دزقد اضاىٝ ٦وؾ٤د.

غاشٝا ٟغسٝای٦
ٕرازی ،غاشٝا ٟا٤ٝز
ٝاٙیاتو

ههه

٢ٝهه٤ط تههٝ ٦دهه٤ش غههاشٝا ٟغههسٝایٕ٦ههرازی ٣
ّٞههِ٧ههای اٍتكههادی  ٣ى٢ههو ایههسا٤ٝ ٟضهه٤ؿ
ٝههههادٍ )6(٥هههها ٟ٤١تؿهههه٤یٌ  ٣قٞایههههت اش
غسٝایٕ٦رازا ٟخازخو(ىیپا)
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ؾسّت٧ای خازخو ّ ٦تا اغتياد ٥اش ؽسىیت ٣اقهد٧ای
تٙ٤یدی داخٚو دز ایسا١ ٟػثت ت ٦تٙ٤یهد ٝحكه٤الت تها
١ؿاٝ ٟقتثس اٍدا٢٢ّ ٛد دز ق٤زتو ّ ٦قداٍ٘  20دزقد
اش ٝحك٤الت تٙ٤یهدی زا قهادز ٞ١ای٢هد اش تهازی ا١قَهاد
ٍسازداد ْٞ٧ازی تا ٣اقد تٙ٤ید ایسا١هو دز د٣زٝ ٥حاغهث٦
ٝاٙیات تا ١سد قيس ٣اقد تٙ٤یدی ٝهرّ٤ز ٝؿه ٗ٤ٞایه٠
ٝاد٧ ٥ػت٢د.

غاشٝا ٟغسٝای٦
ٕرازیٕٞ ،سُ ایسا،ٟ
غاشٝا ٟا٤ٝز ٝاٙیاتو

بند(د)

فدٝ ٛؿٙ٤ٞیت ١سد قيس ٝاٙیاتو ٝ ٣ؿ٧ً٤های ٤ٝضه٤ؿ
ایٝ ٠اد ٥تسای دزآٝد ٣اقد٧ای تٙ٤یدی ٝ ٣قد١و ٝػتَس
دز ؾههقاؿ ّ 120یٚههٝ٤تسی ٝسّههص اغههتا ٟت٨ههسا50٣ ٟ
ّیٝ٤ٚتسی ٝسّص اغتا ٟاقي٨اّ 30 ٣ ٟیٚهٝ٤تسی ٝساّهص
غایس اغتا٧ ٟا  ٣ؾ٨س٧ای دازای تیؽ اش غیكد ٧صاز ١يس
خٞقیت تساغاظ آخسی ٠غسؾٞازی ١ي٤ظ ٝ ٣ػْ٠

 تسخهه٤زدازی ٣اقههد٧ای تٙ٤یههدی ى٢هها٣زیاعالفات تا تأیید ٣شازتاا١ه٧٦های ذیزتهظ ٣
ٝقا١٣ت فٞٚهو  ٣ى٢ها٣زی زئهیع خ٨ٞه٤ز اش
اٝتیاش ایٝ ٠اد٥
 ٝاٙیات ٣اقد٧ای تٙ٤یدی ٝ ٣قد١و ٝػتَس دزغاشٝا ٟا٤ٝز ٝاٙیاتو،
ّٚی٢ٝ ٦اعٌ ٣یط ٥اٍتكهادی  ٣ؾه٨سُ٧های
٣شازتاا٧٦١ای ق٢قت،
ق٢قتو ت ٦اغتث٢ای ٢ٝاعٌ ٣یط ٥اٍتكهادی ٣
ٝقد ٣ ٟتدازت ،ا٤ٝز
ؾ٨سُ٧ای ٝػتَس دز ؾقاؿ ّ 120یٝ٤ٚتسی
اٍتكادی  ٣دازایو،
ٝسّص اغتا ٟت٨سا ٟتا ١سد قيس ٝحاغهث ٣ ٦اش
غاشٝاٝ ٟدیسیت ٣
ٝؿهه٧ً٤ههای ٝاٙیههاتو ٤ٝضهه٤ؿ ایههٝ ٠ههاد٥
تس١ا٦ٝزیصی ّؿ٤ز،
تسخ٤زداز ٝوتاؾد.
غاشٝا ٟقياؽت
 دزخكههه٤ـ ٢ٝهههاعٌ ٣یهههط ٥اٍتكهههادی ٣ٝحیظ شیػت
ؾ٨سّ٨ای ق٢قتو یا ٣اقد٧ای تٙ٤یهدی ّه٦
دز ٝحد٣د ٥د ٣یا چ٢د اغتا ٟیها ؾه٨س ٍهساز
ٝوٕیس١دٝ ،الُ تقییٝ ٠حد٣د ٥ته٤ٝ ٦خهة
آیی١٠اٝه٦ای اغهت ّه ٦ته ٦تكه٤یة ٧ی هت
٣شیساٝ ٟوزغد.

بند(ر)

ٝقاىیت ّٚی ٦تأغیػات ایساٖ١سدی  ٣خ٨اٖ١سدی ٍّ ٦ث٘
اش اخسای ایٝ ٠اد ٥پس٣ا ٦١ت٨س٥تهسدازی اش ٝساخهـ ٍها١٤١و
ذیزتظ اخر ّسد ٥تاؾ٢د تا ٝدت  6غاٗ پهع اش تهازی
الش ٛاالخسا ؾد ٟایٝ ٠اد ٥اش پسداخت  50دزقد ٝاٙیات
تس دزآٝد اتساشی

غاشٝا ٟا٤ٝز ٝاٙیاتو

بند(ز)

ٝؿٙ٤ٞیت  100دزقدی دزآٝد اتساشی دىاتس ٕسدؾٖسی
 ٣شیازتو دازای ٝد٤ش اش ٝساخـ ٍا١٤١و ذیزتهظ تها ١هسد
قيس ٝاٙیاتو

غاشٝا ٟا٤ٝز ٝاٙیاتو

بند
(خ)

ادامه

شزح تکلیف

نوع

دستگاه اجزایی

هالحظات

ماده 31

ٝاٙیاتو

دز قهه٤زت اتٞهها ٛد٣زٝ ٥ههرّ٤ز ،اش  50دزقههد
تايیو دز ١سد ٝاٙیاتو ١ػثت ت ٦دزآٝد اتهساشی
قاق٘ اش ىس٣ؼ ٝحكه٤الت تٙ٤یهدی دز ٝهدت
ٝرّ٤ز دز ایٝ ٠اد ٥تسخ٤زداز ٝوتاؾ٢د.

قْ ٜای ٠ت٢د ١ػثت ت ٦دزآٝد قاقه٘ اش افهصاٛ
ٕسدؾٖس ت ٦خازج اش ّؿ٤ز ٝدسی ١یػت.

 دز قهه٤زتیْ ٦اش ٝحهه٘ خههرب ٕسدؾههٖساٟخازخو یا افصا ٛشائهس ته ٦فستػهتا ،ٟفهساً ٣
غ٤زی ٦تحكی٘ ؾد ٥تاؾد.

ادازه کل اموز اقتصادی و دازائی استان آذزبایجان غسبی
دبیسخانه مسکز خدمات سسمایهگرازی استان آذزبایجان غسبی
هشوقهای سزهایهگذاری قانون رفغ هوانغ تولید رقابتپذیز و ارتقای نظام هالی کشور
(ـ  12اش )18
ػنوان

هزجغ
استناد

بند
ادامه

(س)

ماده 31

تبصره
()1

ماده 33

ماده 34

ماده 35

شزح تکلیف

ٝقادٗ ٧صی٧٦٢ای تحَیَاتو  ٣پط٧٣ؿو اؾااـ قٍَ٤و
خك٤قو  ٣تقا١٣و دز ٣اقد٧ای تٙ٤یدی  ٣ق٢قتو دازای
پس٣ا١هه ٦ت٨ههس٥تههسدازی ّهه ٦دز ٍاٙههة ٍههسازداد ٢ٝقَههد ٥تهها
دا١ؿٖا٧٥ا یا ٝساّص پط٧٣ؿو  ٣آ٤ٝشؼ فاٙو دازای ٝد٤ش
ّ ٦دز چازچ٤ب َ١ؿ ٦خاٝـ فٞٚو ّؿ٤ز ا١داٝ ٛوؾ٤د،
قداّثس تٝ ٦یصا 10 ٟدزقد ٝاٙیات اتهساشی غهاٗ ا١دهاٛ
٧صیٝ ٦٢رّ٤ز تاؿ٤دٝ ٥وؾ٤د.

نوع
هشوق

ٝاٙیاتو

ّٚیٝ ٦قاىیت٧ای ٝاٙیاتو ٝ ٣حاغث ٦تا ١سد قيس ٝاٙیاتو
ٝاشاد تس ٍ٤ا١ی٤ٝ ٠خ٤د ٝهرّ٤ز دز ایهٝ ٠هاد ٥اش اتتهدای
غاٗ  1395اخسا ٝوؾ٤د.

ز٣ی٦ای

اٙحاً تثكس )5(٥تٝ ٦ادْٝ )143(٥سز ٍاٝ ٟ٤١اٙیات٧های
ٝػتَی:ٜ
 ٣ َ٘١ا١تَاٗ ا٣زاً ت٨اداز تاشازٕسدا١و تاشازٕسدا١ا ٟدازای
ٝدهه٤ش اش غههاشٝا ٟتهه٤زظ  ٣ا٣زاً ت٨ههاداز دز تهه٤زظ ٣
ىسات٤زظ اش پسداخت ٝاٙیات َٝغ٤ؿ  0/5دزقد ایٝ ٠اد،٥
ٝقاه اغت.

ٝاٙیاتو

اغتسداد ٝاٙیات تس ازشؼ اىص٣دٝ ٥أخ٤ذ ٥اش قادزّ٢٢دٕاٟ
اش ّاال٧ایو ّ ٦اش ٝثادی خس٣خو زغٞو تا ازائ ٦اغ٢اد ٣
ٝدازُ ٝثثت ٦قادز ؾد ،٥قداّثس تا ٝدت یِ ٝا ٥پهع
اش ازائ ٦تسٓ خس٣خهو قهادز ٥ت٤غهظ ٕٞهسُ ،اش ٝحه٘
٣قٙ٤و٧ای خازی آ ٟغاشٝا ٟت ٦قادزّ٢٢دٕاٟ
اٙحاً تثكس٧٥ای ذی٘ تٝ ٦ادٍ )14 (٥اٝ ٟ٤١قادٝ ٟك٤ب
:1377/3/23
تثكس :)9( ٥فد ٛاخاش ٥ت ٦دٙ٣ت خ٨ت ٍیٞتٕرازی ٤ٝاد
ٝقد١و میسا١حكازی ّ ٦دز تاشاز زٍاتتو تٙ٤یهد  ٣فسضه٦
ٝوؾ٤د  ٣تقییٍ ٠یٞت تس اغاظ ٍیٞت فسض ٣ ٦تَاضا
تثكسٝ :)10( ٥قاىیت ت٨هس٥تهسدازاٝ ٟقهاد١و ّه ٦خ٨هت
پط٧٣ؽ٧ای ّازتسدی ٝقهد١و تها تأییهد ٣شازت قه٢قت،
ٝقد ٣ ٟتدازت ،اٍدا ٛت ٦ا١قَاد ٍسازداد تها دا١ؿهٖا٧٥ها ٣
ٝساّص آ٤ٝشؾو فاٙو  ٣پط٧٣ؿهو ٝهوّ٢٢هد اش پسداخهت
قَ ً٤دٙ٣تو ٝقاد ٟتا  10دزقد  ٣قداّثس ٝ 50یٚیهازد
زیاٗ دز ٧س غاٗ
ت :اٙحاً ٝاد ٣ )35( ٥تنییس ؾٞازٝ ٥ادٍ )35(٥ثٚهو ته٦
(ٝ )36ث٢و تس:
 ٣إرازی اغتاساج  ٣ىس٣ؼ ٝقادٝ ٟتق ٌٚته٣ ٦شازتق٢قتٝ ،قد ٣ ٟتدهازت  ٣غهاشٝا٧ٟهای ٣اتػهت ٦اش
عسیٌ ٝصاید ٥فٝ٤ٞو ت ٦تاؽ خك٤قو یا تقا١٣و

ٝاٙیاتو

ز٣ی٦ای-
ٝاٙو

دستگاه اجزایی

غاشٝا ٟا٤ٝز ٝاٙیاتو
٣ ٣شازتاا٧٦١ای
ذیستظ

غاشٝا ٟا٤ٝز ٝاٙیاتو

غاشٝا ٟا٤ٝز ٝاٙیاتو

غاشٝا ٟا٤ٝز ٝاٙیاتو
ٕٞ ٣سُ

٣شازت ق٢قتٝ ،قدٟ
 ٣تدازت ٣
غاشٝا٨١ای تاتق٣ ٦
٣اتػت ٦ت ٦آٟ

هالحظات

 ٝؿس٣ط تس ایٕ ٦ْ٢صازؼ پیؿهسىت غهاال٦١آ ٟت ٦تك٤یة ؾ٤زای پط٧٣ؿو دا١ؿٖا٧٥ها
 ٣یهها ٝساّههص تحَیَههاتو ٝست٤عهه ٦تسغههد ٣
١اخهههاٙف دزآٝهههد اتهههساشی قاقههه٘ اش
ىقاٙیت٧ای تٙ٤یدی ٝ ٣قد١و آ٨١ا ّٞتهس اش
ٝ 5یٚیازد زیاٗ ١ثاؾد.
 ٝقههادٗ ٝثٚههل ٢ٝؾهه٤ز ؾههد ٥تهه ٦قػههابٝاٙیات اؾااـ ٝرّ٤ز ،ته ٦ف٢ه٤ا٧ ٟصی٢ه٦
ٍات٘ ٍثٝ ٗ٤اٙیاتو پریسىت١ ٦ا٤ا٧د ؾد.
هههه

ههه

__

 ف٤اید قاق٘ اش ٣إرازی اغتاساج  ٣ىهس٣ؼایٝ ٦١٤ٕ ٠قد ٟپع اش ٣ازیص ت ٦خصا١ه٦دازی
دز ٍاٙة ت٤دخ٧٦های غه٤٢اتو ّه٘ ّؿه٤ز،
قسه شیسغاخت ٝقاد ،ٟاّتؿاه ،تحَیَات
ىسآ٣زد٧٥ای ٝه٤اد ٝقهد١و  ٣پهط٧٣ؽ٧های
ّازتسدی دز تاؽ ٝقدٝ ٟوؾ٤د.
 ىس٣ؼ ٤ٝاد ٝقد١و ٝرّ٤ز ٍث٘ اش ٣إرازی،اغتاساج  ٣ىس٣ؼ ،قهسىاً اش عسیهٌ ته٤زظ
ّاال یا ٝصایدٝ ٥داش اغت.
 فی ٠تثكس٧٥ای اٙحاٍو تٝ ٦ادٍ )14(٥هاٟ٤١ٝقادٝ ٟك٤ب  1377/3/23دز ٝتٍ ٠هاٟ٤١
ٙحاػ ؾد٥اغت.

ادازه کل اموز اقتصادی و دازائی استان آذزبایجان غسبی
دبیسخانه مسکز خدمات سسمایهگرازی استان آذزبایجان غسبی
هشوقهای سزهایهگذاری قانون رفغ هوانغ تولید رقابتپذیز و ارتقای نظام هالی کشور
(ـ  13اش )18
ػنوان

هزجغ
استناد

شزح تکلیف

نوع
هشوق

ماده 36

ٝقاىیت غ٤د  ٣شیا١ ٟاؾو اش تػقیس دازایو٧ا  ٣تد٧ی٨ای
ازشی ق٢د ً٣ت٤غقٚٝ ٦و اش پسداخت ٝاٙیات

ٝاٙیاتو

ماده 37

اخاش ٥دٙ٣ت خ٨هت اغهتياد ٥اش ا١ه٤اؿ ٝؿه٧ً٤های الشٛ
خ٨ت ىهسآ٣زی ٝه٤اد خها ٣ ٛتثهدی٘ ّاال٧های تها ازشؼ
اىص٣د ٥پهایی ٠داخٚهو ٣ ٣ازداتهو تهّ ٦اال٧های تها ازشؼ
اىص٣د ٥تاال

ز٣ی٦ای

بند
(الف)

ماده 38

ٙص ٛ٣تػ٨ی٘  ٣تػسیـ دز ىسآی٢د ثثهت غهيازؼ ت٤غهظ
دغتٖا٧٥ای ٝتٙ٤و

دستگاه اجزایی

هالحظات

غاشٝا ٟا٤ٝز ٝاٙیاتو

ههه

٣شازتاا٧٦١ای ا٤ٝز
اٍتكادی  ٣دازایو،
ق٢قتٝ ،قد٣ ٟ
تدازت ،خ٨اد
ّؿا٣زشی ،غاشٝاٟ
ٝدیسیت  ٣تس١ا٦ٝ
زیصی ّؿ٤ز ،اتاً
تاشزٕا١و ،ق٢ایـ
ٝ٣قاد ٟایساٟ

 ٤٢ٞٝفیت ٣ضـ ٧سٕ ٦١٤ف٤ازل تس قهادزاتّاال٧ا  ٣خدٝات میسیازا٦١ای ٤ٝ ٣اد خها٣ ٛ
ّاال٧ای تا ازشؼ اىص٣د ٥پاییٝ ٠اشاد تس ١یهاش
داخٚو  ٣یا ىاٍهد ت٤خیه ٦ى٢هو  ٣اٍتكهادی
تههسای ىههسآ٣زی دز داخهه٘ تهها ٙحههاػ قيههؼ
دزقدی اش غ ٜ٨تاشاز خ٨ا١و ته ٦تؿهایف
٣شازتاا ٦١ق٢قتٝ ،قد ٣ ٟتدازت
 ٝیصا ٟف٤ازل تس غایس ٤ٝاد خاّ ٣ ٛاال٧هایتا ازشؼ اىص٣د ٥پایی١ ٠ثایهد تهّ ٦ها٧ؽ یها
تٍ٤و تٙ٤ید ٤ٝاد خا ٛیا ّاال٧های تها ازشؼ
اىص٣د ٥پایی ٠تیا١داٝد.

٣شازت ق٢قتٝ ،قدٟ
 ٣تدازتٕٞ ،سُ
خ٤٨ٞزی اغالٝو
ایساٟ

ههه

ّاال٧ای ٝتق ٌٚت٣ ٦اقد٧ای تٙ٤یدی قداّثس تا اخهر 1
تساتس قَ٣ ً٤ز٣دی ت ٦ق٤زت تضٞی ٠اش ٝثهادی ٣ز٣دی
بند(ب) فث٤ز  ٣ت ٦ا١ثاز قاقة ّاال تحت ١ؾازت تا٢ٝ ِ١تَه٘ ٣
تٙ٤یدّ٢٢دٝ ٥داش اغت تا زفایت تؿسیيات ٍا١٤١وّ ،االی
ٝرّ٤ز زا تسخیف  ٣دز ىسآی٢د تٙ٤ید اغتيادٞ١ ٥اید.

ٕٞسُ خ٤٨ٞزی
اغالٝو ایساٟ

٣اقد٧ای تٙ٤یدی ٝوت٤ا٢١د ؽسه ٚ٨ٝهت َٝهسز
دز ٍهها ٟ٤١اٝهه٤ز ٕٞسّههوّ ،ههاالی خهه٤د زا تهه٦
١صدیِتسیٕٞ ٠سُ ٝح٘ تا ٞ٧ا ٟتضٞی ٠اٙ٣ی،٦
ت ٦دىقات اؽ٨از  ٣تسخیف ٞ١ای٢د.

تاكیف  100دزقد ٝثٚل ٤ٝزد ١یاش ٕٞسٓ ٧س غا ٦ٙاش
ٝح٘ ت٢ا٤اٍ ٣ ٥سداد ٟآ ٟدز اختیاز ای ٠دغتٖا ٥خ٨هت
بند(پ)
تػسیـ دز اغتسداد قَ٣ ً٤ز٣دی  ٣تػه٤ی ٦آ ٟدز پایهاٟ
غاٗ

غاشٝاٝ ٟدیسیت ٣
تس١ا٦ٝزیصی ّؿ٤ز،
خصا٦١دازی ّ٘
ّؿ٤زٕٞ ،سُ
خ٤٨ٞزی اغالٝو
ایساٟ

ٕٞسُ ٤ٝؽو اغت قَ٣ ً٤ز٣دی ٝأخ٤ذ ٥اش
فی٤ٝ ٠ادٍ ،غقات ّ ٣اال٧ای ٝكسىو خازخو
٣ازداتو ٝكسه ؾد ٥دز تٙ٤ید ،تْٞی٘  ٣یا تػت٦
ت٢دی ّاال٧ای قادز ؾد ٥زا ٝػتسد ٞ١اید.

اخاش ٥تسخیف ّاال٧ای ٣ازد ٥تا ؾسایظ شیس:
 .1تا قداٍ٘ اغ٢اد  ٣تق٨دات ازائ ٦اقه٘ اغه٢اد ؽهسه
ٝدت ٝ 3ا ٣ ٥تا زفایت غایس َٝسزات
 .2تا اخر ضٞا١ت ١ا ٦ٝتاْ١و ،تی١ ٦ٞا٧ ،٦ٝسٕ١٤ه ٦ا٣زاً
ت٨اداز  ٣یا ٨ٖ١دازی تاؿو اش ّاال  ٣اٝه٤اٗ  ٣غهایس
٣ثایٌ  ٣تضٞی٧٠های ٝقتثهس ته ٦تؿهایف ٕٞهسُ
بند(ت)
قداّثس تٝ ٦دت  1غاٗ تسای قَ٣ ً٤ز٣دی
ّ .3اال٧ای ٣ازد ٥زا ّ ٦یهِ تهاز ٝده٤ش غهاشٝاٚٝ ٟهو
اغتا١دازد ایسا ٟدزیاىت ّسد ٥تاؾ٢د دز ٤ٝازد تقهدی
تا تأیید غاشٝاٝ ٟرّ٤ز ،تد١ ٟ٣یهاش ته ٦اخهر ٝده٤ش
ٝددد آ ٟغاشٝا ٣ ٟتا زفایت غایس َٝسزات

ز٣ی٦ای

ٕٞسُ خ٤٨ٞزی
اغالٝو ایساٟ

آیی١ ٠ا ٦ٝاخسایو ای ٠ت٢د تا پیؿه٨٢اد ٝؿهتسُ
ٕٞسُ خ٤٨ٞزی اغالٝو ایسا ٣ ٟتاٝ ِ١سّهصی
خ٤٨ٞزی اغالٝو ایسا ٟتا یِ ٝا ٥پع اش اتهالك
ایٍ ٠ا ٟ٤١ت ٦تك٤یة ٧یأت ٣شیساٝ ٟو زغد.

ادازه کل اموز اقتصادی و دازائی استان آذزبایجان غسبی
دبیسخانه مسکز خدمات سسمایهگرازی استان آذزبایجان غسبی
هشوقهای سزهایهگذاری قانون رفغ هوانغ تولید رقابتپذیز و ارتقای نظام هالی کشور
(ـ  14اش )18
ػنوان

هزجغ
استناد

بند(ث)

بند
(ج)

شزح تکلیف

اقال ٝادٍ )20(٥ا ٟ٤١ت٢ؾی ٜتاؿو اش َٝسزات تػ٨ی٘
٤١غاشی ق٢ایـ ّؿ٤ز  ٣اقال ٝادٍ )113(٥ا ٟ٤١تس١اٝه٦
غ ٛ٤ت٤غقٝ ٦ث٢و تس تَٚو ّاالی ٝداش ٣ز٣د ٍ٤ٝت ٤ٝاد
اٙ٣یّ ٣ ٦اال٧ای ٝتق ٌٚت٣ ٦اقد٧ای تٙ٤یدی دازای پس٣ا٦١
تأغیع یا پس٣ا ٦١ت٨س ٥تسدازی تٝ ٦یهصا ٟتضهٞی ٠تهسای
تسخیف ٍ٤ٝهت ّاال٧های ٝصته٤ز قهسىاً ٝقهادٗ قَهً٤
٣ز٣دی  ٣غایس ٝثاٙل ٝتق ٌٚت٣ ٦ز٣د ٍغقو

نوع
هشوق

دستگاه اجزایی

ٕٞسُ خ٤٨ٞزی
اغالٝو ایساٟ

ٕٞسُ خ٤٨ٞزی
اغالٝو ایساٟ

ادامه
ماده 38

بند
(چ)

ماده 41

اٙحاً یِ تثكس ٥ذی٘ ٝادٍ )38(٥ا ٟ٤١تأٝی ٠اختٞهافو
ٝك٤ب  ٣ 1354/4/3اقالقات تقدی آ:ٟ
ٝث٢ای ٝغاٙث ٦قٌ تی ٦ٞدز ٤ٝزد پیٞا٧ٟهایو ّه ٦دازای
ّازٕا٧٥ای ق٢قتو  ٣خدٝات تٙ٤یدی یا ى٢و ٢٨ٝدغهو
ثاتت ٝوتاؾ٢د ٤ٝ ٣ضه٤ؿ اخهسای پیٞها ٟت٤غهظ اىهساد
ؾام٘ دز ٞ٧اّ ٟازٕا ٥ا١داٝ ٛوؾ٤د ،تس اغاظ ى٨سغت
ازغاٙو  ٣تاشزغو ّازٕا ٥اغت  ٣اش افٞهاٗ ضهسیة قهٌ
تی ٦ٞخ٨ت ٍسازداد پیٞاٝ ٟقاه ٝوتاؾ٢د.

چ٢ا١چ ٦ایّ ٦١٤ٖ٢اال٧ا ت٤غظ غایس اؾااـ میس
اش ٣اقهد٧ای تٙ٤یهدی ١یهص تهها ازائهٍ ٦هسازداد تهها
٣اقد٧ای تٙ٤یدی ٣ازد ؾ٤د١ ،یص ٝؿ ٗ٤ٞقْهٜ
ایٝ ٠اد ٥خ٤ا٧د ت٤د.

ز٣ی٦ای

ٝػؤ ٗ٣ایداد پ٢دس٣ ٥اقد٤ٝ ،ض٤ؿ ٝادٍ )7(٥ا ٟ٤١ت٨ث٤د
ٝحیظ ّػة ّ ٣از ٝك٤ب  1390/11/16دز اٝس تدازت
خازخوٕٞ ،سُ خ٤٨ٞزی اغالٝو ایسا ٟاغت.

تقیی ٠قَ٣ ً٤ز٣دی ٍغقات ٣ازد ٥تٚيهٞ٧ ٠هساٙ ،٥ه٤اشٛ
خاٖ١و٣ ،غهای٘ تسٍهو ته ٦اغهتث٢ای خه٤دزٍ ٣ ٣غقهات
خ٤دز ٣ ٣ق٢ایـ پیؿسىت١ ٦ػثت ت ٦قَ٣ ً٤ز٣دی ٣ازدات
ّاال٧ای ّا ٘ٝتساغاظ دزقد غهاخت ٝ ٣تكه٘ ّهسدٟ
ٍغقات ١٤ٝتاض ّاال دز داخ٘

هالحظات

ٕٞسّو

ز٣ی٦ای

٣شازتاا٧٦١ای
ق٢قتٝ ،قد٣ ٟ
تدازت  ٣ا٤ٝز
اٍتكادی  ٣دازایو،
ٕٞسُ خ٤٨ٞزی
اغالٝو ایساٟ

غاشٝا ٟتأٝی٠
اختٞافو

دغتٖا٧٥ای قادز ّ٢٢دٝ ٥د٤ش دز اٝس قهادزات
٣ ٣ازدات  ٣تسا١صیههت ٤ٝؽي٢ههد ٞ١ای٢ههدٕا ٟتههاٛ
االختیاز خه٤د زا دز ٕٞسّهات ّؿه٤ز ٝػهتَس ٣
١ػثت ت ٦قهد٣ز ٝد٤ش٧های ٝست٤عه ٦اش عسیهٌ
اْٙتس١٣یْو اٍداٞ١ ٛای٢د.
ضس٣زت زفایت ٝياد شیس ته٢ٝ ٦ؾه٤ز اغهتياد ٥اش
تهػ٨یالت ٤ٝضه٤ؿ ای ٠ت٢د:
 .1تقیی ٠دزقهد غهاخت داخه٘  ٣یها ٝتكه٘
ّسدٍ ٟغقات ١٤ٝتهاض ٍغقهات ٣ازد ٥ت٤غهظ
٣اقد٧ای تٙ٤یدی دازای پس٣ا ٦١ت٨س٥تسدازی ٣
افال٤ٝ ٛض٤ؿ تٕٞ ٦سُ
 .2افغای تػ٨یالت تساغاظ ٝغاتَهت خهدٗ٣
ٝست٤ط تٝ ٦یصا ٟتػ٨یالت تا دزقد غهاخت
 ٣یا ٝیصا ٟافال ٛؾد٥
ٝ .3قاىیهههت اخهههصا ٍ ٣غقهههات ٣ازد ٥ت٤غهههظ
٣اقد٧ای تٙ٤یدی خ٨ت اغتياد ٥دز غاخت
ّاال٧ای داخٚو ( ىاٍد غاخت داخ٘) اش 20
دزقد قَ٣ ً٤ز٣دی ٝتق٦َٚ
٣ .4ز٣د ٝحك٤الت ّؿا٣زشی ٨١ ٣اد٧٥ای داٝو
 ٣تد٨یصات ٤ٝ ٣اد مرایو ٤ٝزد ١یهاش قه٢ایـ
مههرایو  ٣تثههدیٚو  ... ٣تهها اخههر ٝدهه٤ش اش
دغتٖا٧٥ای ذیزتظ ا١داٝ ٛوٕیسد.

غههاشٝا ٟتههأٝی ٠اختٞههافو تایههد ٝياقاقػههاب
ایٍ ٦١٤ٖ٢سازداد٧ای پیٞا ٟزا قادز ّ٢د.

ادازه کل اموز اقتصادی و دازائی استان آذزبایجان غسبی
دبیسخانه مسکز خدمات سسمایهگرازی استان آذزبایجان غسبی
هشوقهای سزهایهگذاری قانون رفغ هوانغ تولید رقابتپذیز و ارتقای نظام هالی کشور
(ـ  15اش )18
ػنوان

هزجغ
استناد

شزح تکلیف

نوع
هشوق

ماده 41

ا١دا ٛتسخو اقالقات دز ٍاّ ٟ٤١از ٝك٤ب 1369/8/29
 ٣اقالقات تقدی آ:ٟ
ّازٕساّ ٟازٕا٧ایو ّّ ٦ازىسٝایاٝ ٟست٤ع ٦تدٙی٘ ّا٧ؽ
تٙ٤ید ١اؾهو اش غهاختاز ٍهدیٞو ،اقهال غهاختازی تهس
ٝث٢ای ٤١آ٣زی  ٣ى٢ا٣زی٧های خدیهد  ٣اىهصایؽ ٍهدزت
زٍاتتپریسی ا١داٝ ٛود٢٧د ،تٝ ٦دت  6تا ٝ 12ا ٥تحت
پ٤ؾؽ تیٞه ٦تیْهازی ٍهساز ٝهوٕیس١هد .تقهد اش اقهال
غاختازّ ،ازٕسا ٟتٝ ٦یهصا ٟذّهس ؾهد ٥دز ٍهسازداد غه٦
خا١ث ٦تٝ ٦ح٘ ّاز تسٕسدا١د ٣ ٥یا ّازىسٝایاٝ ٟهوت٤ا٢١هد
ٝغاتٌ ٍ٤ا١ی٢ٝ ٠دزج دز ایٝ ٠اد ٥اٍدٞ١ ٛای٢د.

ز٣ی٦ای

ماده 43

تد٣ی ٠تس١ا ٦ٝت٤غق ٦تٙ٤یهد ٝحكه٤الت دا١هؽ ت٢یها٣ ٟ
ا١تؿاز ى٨سغت ا٤١اؿ قٞایت٧ا اش ؾسّت٧ای تٙ٤یدّ٢٢د٥
ایٝ ٠حك٤الت ت ٦خك٤ـ دز ق٤ش ٥ى٢ا٣زی٧ای ٤١ی ٠اش
ٍثی٘ ٧ه٤ا ىضها ،زیصى٢ها٣زی ،شیػهت ى٢ها٣زی  ٣شیػهت
٢٨ٝدغو ،قداّثس ؽسه ٝدت ٝ 6ا ٥پع اش تك٤یة ای٠
ٍاٟ٤١

ز٣ی٦ای

ماده 44

اٙحاً ٝت٢و ت ٦ا١ت٨ای تثكسٝ )1(٥ادٍ )5( ٥ا ٟ٤١قٞایت
اش ؾسّت٧ا ٝ ٣ؤغػات دا١ؽ ت٢یها ٣ ٟتدهازی غهاشی
٤١آ٣زی٧ا  ٣اختسافات ٝك٤ب ٝ ،1389/8/5ث٢و تس ایداد
شٝی٧٦٢ای ٝؿازّت  ٣غسٝایٕ٦رازی تاؽ میسدٙ٣تهو ٣
قٞایت ّٞو ّ ٣یيو اش ىقاٙیت٧ای پط٧٣ؿو  ٣ى٢ها٣زی
تاالخف پط٧٣ؽ٧ا دز ى٢ا٣زی٧ای ّازتسدی ت٤غق٦

ٝاٙو

ماده 45

ا١دا ٛاقالقاتو دز تثكسٝ )2( ٥ادٍ )9( ٥ها ٟ٤١اىهصایؽ
ت٨ههس٣٥زی تاههؽ ّؿهها٣زشی ٢ٝ ٣ههاتـ عثیقههو ٝكهه٤ب
 1389/4/23ت ٦ؾس ذی٘:
٣إهههرازی ازاضهههو ٚٝهههو  ٣دٙ٣تهههو تهههسای اقهههدا
ؾ٨سّ٨ای ق٢قتوّ ،ؿا٣زشی  ٣خهدٝات ٕسدؾهٖسی ٣
٢ٝاعٌ ٣یط ٥اٍتكادی ٝك٤ب  ٣عس ٧ای ٍات٘ ٣إرازی
دٙ٣تو ،تا زفایت َٝهسزات شیػهت ٝحیغهو ،اش ؾهٗ٤ٞ
تثكههسٝ )2(٥ههادٍ )9(٥هها ٟ٤١اىههصایؽ ت٨ههس٣٥زی تاههؽ
ّؿا٣زشی ٢ٝ ٣اتـ عثیقو ٝػتث٢و ٝوؾ٤د.

ز٣ی٦ای

دستگاه اجزایی

٣شازت تقاّ ،ٟ٣از ٣
زىا ٥اختٞافو ٣
غاشٝا ٟتأٝی٠
اختٞافو

دغتٖا٨٧ای ٤ٝض٤ؿ
ٝادٍ )5( ٥اٟ٤١
ٝدیسیت خدٝات
ّؿ٤زی ٝ ٣اد)5( ٥
ٍاٝ ٟ٤١حاغثات
فٝ٤ٞو ّؿ٤ز

غاشٝاٝ ٟدیسیت ٣
تس١ا٦ٝزیصی٣ ،شازت
ف ٛ٤ٚتحَیَات ٣
ى٢ا٣زی

٣شازتاا٧٦١ای خ٨اد
ّؿا٣زشی  ٣ق٢قت،
ٝقد ٣ ٟتدازت،
غاشٝاٝ ٟحیظ شیػت
٢ٝ ٣اتـ عثیقو

هالحظات

فی ٠اقالقات ٍاّ ٟ٤١از ٝك٤ب ٣ 1369/8/29
اقالقات تقدی آ ٟدز ٝتٞ٧ ٠یٝ ٠اد ٥دز اق٘
ٍاٙ ٟ٤١حاػ ؾد٥اغت.

 ای ٠اٍدا ٛت٢ٝ ٦ؾ٤ز اىصایؽ تٙ٤ید ٝحك٤التدا١ؽ ت٢یاّ ٣ ٟػة ٕ ٣ػهتسؼ غه ٜ٨تهی٠
اٚٚٞٙو ایسا ٟدز قهادزات ایهٝ ٠حكه٤الت ٣
اىصایؽ تَاضای داخٚو ق٤زت ٝوٕیسد.
 ّٚیهه ٦دغههتٖا٧٥هها ٤ٝؽي٢ههد دز تسٕههصازی٢ٝاٍك٧٦ا ،اش تٙ٤یدّ٢٢دٕا ٟداخٚو ٤ٝضه٤ؿ
٢ٝاٍك ٦تا ا٤ٙ٣یت ٝحك٤الت ٝرّ٤ز دف٤ت ٣
دز ؾسایظ ٝػا٣ی تٙ ٦حاػ ٍیٞت ّ ٣یيیهت
تی ٠تٙ٤یدّ٢٢دٕا ٟداخٚو  ٣خازخو٤ٝ ،ؽو
ت ٦خسید  ٣فَد ٍسازداد تا تٙ٤یدّ٢٢د ٥داخٚو
٧ػت٢د.

اش عسیههٌ تأغههیع قهه٢د٧ً٣ههای میسدٙ٣تههو
پط٧٣ؿو  ٣ى٢ا٣زی ٤ٝض٤ؿ ٝهادٍ )100( ٥هاٟ٤١
تس١ا ٦ٝغ ٛ٤ت٤غقٝ ٦ك٤ب  1379/1/17ت٤غهظ
دٙ٣ت

ههه

ادازه کل اموز اقتصادی و دازائی استان آذزبایجان غسبی
دبیسخانه مسکز خدمات سسمایهگرازی استان آذزبایجان غسبی
هشوقهای سزهایهگذاری قانون رفغ هوانغ تولید رقابتپذیز و ارتقای نظام هالی کشور
(ـ  16اش )18
ػنوان

هزجغ
استناد

ماده 46

ماده 47

شزح تکلیف

تأٝی ٠تيا٣ت زیاٙو ١اؾو اش تق٨دات ازشی ٍغقو تا ١هسد
زغٞو ازش تا ١سد ازش ز٣ش پسداخت ١اؾو اش ٣ازدات ّاال٧ا
 ٣خدٝات تا پایا ٟغاٗ 1391

اختكاـ غٞ٨و اش تػ٨یالت افغایو ّٚیه ٦تا١هِ٧های
فا ٘ٝمیستاككو ت ٦تاؽ ّؿها٣زشی ،قهداٍ٘ ٝقهادٗ
غ ٜ٨تاؽ ّؿا٣زشی دز اٍتكاد ّؿ٤ز ،تس اغاظ آخسی٠
آٝاز زغٞو تٙ٤ید ١اخاٙف ٚٝو غاال٦١

نوع
هشوق

ٝاٙو

ٝاٙو

ماده 48

ایداد غاٝا ٦١داد٧٥ا ت٢ٝ ٦ؾ٤ز ؾ٢اغایو دٍیٌ ٣اقد٧ای
تٙ٤یدی ٝحك٤الت ّؿا٣زشی ت ٦فالٝ ٥٣یصا ٟتٙ٤یهد ٧هس
یِ اش ٝحك٤الت ت٤غظ آ٨١ا

ز٣ی٦ای

ماده 49

پسداخت٧ ،صیٝ ٣ ٦٢كسه افتثازات الش ٛت ٦ق٤زت ِّٞ
تالف٤ل ،یازا ٦١قٌ تیٝ ٦ٞحك٤الت ّؿا٣زشی  ٣داٝهو،
ٝات ٦اٙتيا٣ت غ٤د ّ ٣ازٝصد تػ٨یالت٣ ،خ ٥٤اداز ٥ؾهد٥
یا ت ٦ق٤زت تسّیثو دز  ٦ٞ٧شیستاؽ٧ای ّؿا٣زشی ته٦
ع٤ز ٝػتَی ٜیا اش عسیٌ تا٧ِ١ها ٝ ٣ؤغػهات افتثهازی
دازای ٝد٤ش اش تا١هِ ٝسّهصی  ٣قه٢د٧ً٣های ٤ٝضه٤ؿ
قٞایت اش تاؽ ّؿا٣زشی ٢ٝ ٣اتـ عثیقو

ٝاٙو

ماده 51

دز ١ؾس ٕسىت ٠افتثازات ٤ٝزد ١یاش دز ٍاٙهة ٣خه ٥٤اداز٥
ؾد ٥دز ٤ٙایح ت٤دخ ٦تهسای ٝتَاضهیا ٟایدهاد  ٣ت٤غهق٦
ّؿت٧ای ٝتسإّٚ ٜاا٦١ای تا ا٤ٙ٣یت ٝكسه ّٞتهس آب
 ٣ا١سضی

ٝاٙو

ماده 51

پریسؼ اغ٢اد زغهٞو ٝاْٙیهت ٝيهس٣ش ٝ ٣ؿهاؿ ازاضهو
ّؿهها٣زشی ٝ ٣حهه٘ اخههسای عههس ٧ههای ّؿهها٣زشی،
ٍسازداد٧ای ٣إرازی ازاضو ٚٝو  ٣دٙ٣تهو ٣شازت خ٨هاد
ّؿا٣زشی ،ق٢ایـ تثدیٚو  ٣تْٞیٚو ّؿها٣زشی  ٣اغه٢اد
٢ٝاشٗ ز٣غتایو ت ٦ف٤٢ا٣ ٟثیَ٣ ٦ا٧ٛای تاؽ ّؿا٣زشی
 ٣ز٣غتایو

ز٣ی٦ای

دستگاه اجزایی

هالحظات

تاٝ ِ١سّصی

اش ٝح٘ قػاب ٝاشاد قاق٘ اش ازشیهاتو خهاٙف
دازایو٧ای خازخو ،پع اش زغیدٕو ت ٦اغ٢اد ٣
قػاتسغو دٍیهٌ پهع اش اقهساش ٣ز٣د ّهاال ته٦
ّؿ٤ز  ٣زفایت ض٤اتظ ٍیٞهت ٕهرازی  ٣فسضه٦
ت٤غظ دزیاىت ّ٢٢د ٥تػ٨یالت ،تأٝیٝ ٠وؾ٤د.

ؾ٤زای پ ٣ ٗ٤افتثاز،
تاٝ ِ١سّصیّٚ،ی٦
تا٧ِ١ای
میستاككو

قداّثس ؽسه ٝدت ٝ 3ا ٥پع اش تكه٤یة ایه٠
ٍا ،ٟ٤١دغت٤زاٙقٝ ٘ٞست٤ط اتالك  ٣تاٝ ِ١سّصی
ٕصازؼ فْٚٞسد ایٝ ٠اد ٥زا ت ٦تيْیِ تا١هِ٧ها
ت ٦ق٤زت ٝ 6ا ٦٧تّٞ ٦یػیّ ٟ٤ؿها٣زشی ،آب
٢ٝ ٣اتـ عثیقو ٝدٚهع ؾه٤زای اغهالٝو ازائه٦
ٝوٞ١اید.

٣شازت خ٨اد
ّؿا٣زشی

ت٢ٝ ٦ؾ٤ز ایداد اْٝا ٟپسداخت یازاَ١ ٦١هدی یها
میسَ١دی ته ٦تٙ٤یهد ٝحكه٤التو ّه ٦دز تاهؽ
ّؿا٣زشی ١یاش ت ٦قٞایت داز١د.

٣شازت خ٨اد
ّؿا٣زشی ،تا٧ِ١ا ٣
٤ٝغػات افتثازی

٣شازت خ٨اد
ّؿا٣زشی

ّٚی ٦تا٧ِ١ا

 تههأٝی ٠افتثههازات الش ٛاش ٝحهه٘ ٝههاد)12(٥ٍاٝ ٟ٤١دیسیت تحهساٝ ٣ ٟهادٍ )10(٥هاٟ٤١
ت٢ؾیَٝ ٜسزات ٝاٙو دٙ٣ت
 دٙ٣ت ْٚٝو اغت  100دزقد غ ٜ٨خ٤د زاٝت٢اغة تا غه ٜ٨پسداختهو تیٞهٕ ٦هرازاٟ
ّؿا٣زشی دز غاٗ ٍث٘ ،دز ت٤دخ ٦غه٤٢اتو
پیؽ تی٢و  ٣زدیو ٝػتَٚو خ٨ت پسداخت
ت ٦ق٢د ً٣تیّ ٦ٞؿا٣زشی ٢ٝؾ٤ز ّ٢د.
آیی١ ٠ا ٦ٝاخسایو ایٝ ٠ادٝ 6 ٥ا ٥پهع اش اتهالك
ایٍ ٠ا ٟ٤١ت ٦پیؿ٨٢اد ٣شازت خ٨هاد ّؿها٣زشی،
ت ٦تك٤یة ٧یأت ٣شیساٝ ٟوزغد.
ّٚی ٦اغ٢اد فهادی ٝسته٤ط ته ٦خسیهد  ٣ىهس٣ؼ
چا٧٥های ّؿها٣زشی ٝدهاش دازای پس٣ا١ه ٦ت٨هس٥
تسدازی  ٣غ٨ا ٛآ٨١ا ّ ٦تها پایهاب ٝست٤عه ٣ ٦تها
قيؼ ّازتسی ّؿا٣زشی ١صد ٣شازتاا٧٦١ای ١یس،٣
خ٨اد ّؿا٣زشی ١ ٣يت دز قْ ٜاغه٢اد زغهٞو
تَٚو ٝوؾ١٤د.

ادازه کل اموز اقتصادی و دازائی استان آذزبایجان غسبی
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ػنوان

هزجغ
استناد

شزح تکلیف

نوع
هشوق

ماده 52

افال١ ٛؾس ٝسخهـ قهد٣ز ٝده٤ش تنییهس ّهازتسی ازاضهو
ّؿا٣زشی ،قداّثس ؽسه ٝدت ٝ 1ها ٥اش تهازی تْٞیه٘
ٝدازُ ته سای اقهدا یها ت٤غهق٣ ٦اقهد٧ای قه٢قتو ٣
ٝقد١و دازای ٝد٤ش اش ٝسخـ ذیقال

ز٣ی٦ای

ماده 54

اٙحههاً یههِ تثكههس ٥تههٝ ٦ههادٍ )9(٥هها ٟ٤١اىههصایؽ
ت٨س٣٥زی تاؽ ّؿا٣زشی ٢ٝ ٣اتـ عثیقو ت ٦ؾس ذی٘:
٣شازت خ٨اد ّؿا٣زشی ْٚٝو اغت تا ْٞ٧ازی غهاشٝاٟ
ثثت اغ٢اد  ٣اٝالُ ّؿ٤ز ١ػثت ت ٦زىـ تداخالت ١اؾو
اش اخسای ٍ٤ا١یَٝ ٣ ٠سزات ٤ٝاشی دز ازاضو ٚٝو ،دٙ٣تو
ٝ ٣ػتث٢یات اؾااـ اٍداٞ١ ٛه٤د ٥پهع اش زىهـ ٝه٤ازد
اختالىو ١ػثت ت ٦اقال اغ٢اد ٝاْٙیت  ٣قهد٣ز اغه٢اد
ازاضو ّؿا٣زشی اٍداٞ١ ٛاید.

ز٣ی٦ای

ماده 55

تالٝا١ـ ت٤د ٟادا ٦ٝىقاٙیت ٣اقد٧ای تٙ٤یهدی ٤ٝخه٤د ٣
دازای ٝد٤ش اش ٝساخـ ٍا١٤١و ذیزتظ دز قسی ٜؾ٨س٧ا ٣
ّههال ٟؾهه٨س٧ا ٝ ٣حههد٣د ٥ز٣غههتا٧ا دزقهه٤زتو ّهه ٦تهه٦
تؿایف غاشٝا ٟقياؽت ٝحیظ شیػت ،آالی٢د١ ٥ثاؾد.

ز٣ی٦ای

ماده 57

اقال تثكسٝ )3( ٥ادٍ )3( ٥ا ٟ٤١اقال ٤ٝاد (٣ )6( ،)1
(ٍ )7ا ٟ٤١اخسای غیاغت٧های ّٚهو اقه٘(ٍ )44هاٟ٤١
اغاغو  ٣اٙحاً غ ٦تثكس ٥دیٖس ت ٦ف٢ه٤ا ٟتثكهس٧٥های
( )7( ٣ )6( ،)5تٝ ٦ادٝ ٥رّ٤ز تا ٧ده تػ٨ی٘  ٣تػهسیـ
دز قد٣ز ٝد٤ش٧ای ّػة ّ ٣از

تبصره
3
ماده 57

تبصره
6

ت٨ی٤١ ٦ؿ ،ؾسایظ  ٣ىسای٢د قد٣ز ،تٞدید ٙ ٣نٝ ٤د٤ش٧ای
ّٚیٝ ٦ساخقو ّٝ ٦د٤ش ّػة ّ ٣از قادز ٝو ّ٢٢هد ته٦
ٞ٧ساٝ ٥ثا١و ٍا١٤١و ٝست٤ع ٦ؽسه ٝدت یِ ٝا ٥پهع اش
اتالك ایٍ ٠ا ٣ ٟ٤١ازغهاٗ ته٧« ٦یهأت َٝهسزات شدایهو ٣
تػ٨ی٘ قد٣ز ٝد٤ش٧ای ّػة ّ ٣از»

ٝدیسیت یْپازچٞ٧ ،٦اٖ٢٧و  ٣اداز ٥ا٤ٝز اخر  ٣تْٞی٘ ٣
قد٣ز ٝد٤ش اش عسیهٌ ایدهاد پ٢دهس٣ ٥اقهد ته ٦قه٤زت
قَیَو یها دز ىضهای ٝدهاشی ،ت٤غهظ دغهتٖا ٥اقهٚو
٤ٝض٤ؿ ىقاٙیت

دستگاه اجزایی

هالحظات

٣شازتاا٧٦١ای خ٨اد
ّؿا٣زشی  ٣ق٢قت،
ٝقد ٣ ٟتدازت

دز ق٤زت فد ٛپاغ دز ٚ٨ٝت َٝسز ،اقدا یها
ت٤غق٣ ٦اقد٧ای ٝرّ٤ز دز ازاضو دی ٜدزخ4 ٦
 ٣تاالتس ّه ٦اْٝها ٟتثهدی٘ آ ٟتهّ ٦ؿهت آتهو
١ثاؾد ،تا زفایت ض٤اتظ شیػتٝحیغو  ٣تأییهد
٣شازت خ٨ههاد ّؿهها٣زشی  ٣پسداخههت فهه٤ازل
ٍا١٤١و ،تالٝا١ـ اغت.

٣شازتاا٧٦١ای خ٨اد
ّؿا٣زشی ،ا٤ٝز
اٍتكادی  ٣دازایو ٣
غاشٝا ٟثثت اغ٢اد ٣
اٝالُ ّؿ٤ز

غاشٝا ٟقياؽت
ٝحیظ شیػت

آیی١٠ا ٦ٝاخسایو ای ٠تثكس ٣ ٥چٖٖ١٤و دزیاىت
٧صی٢ههٍ ٣ ٦یٞههت ازاضههو زىههـ تههداخ٘ ؾههد٣ ٥
ٝكسه آ ٟتسای قياؽت ،پایؽ  ٣غ٢دداز ّسدٟ
ازاضو ّؿا٣زشیٝ 3 ،ا ٥پع اش اتالك ٍها ٟ٤١ته٦
تك٤یة ٧یأت ٣شیساٝ ٟوزغد.

ههه

ههه

ّٚی ٦دغتٖا٧٥ای
ز٣ی٦ای

اخسایو ازائ٦د٢٧د٥
خدٝات ٝ ٣د٤ش٧ای
ّػة ّ ٣از

ای٧ ٠یأت ٤ٝؽو اغت ،ؾسایظ ٝ ٣ساق٘ قهد٣ز
ٝد٤ش٧ای ّػة ّ ٣از دز َٝسزات ،تاؿ٢ا٧ ٦ٝا،
آیی١ ٠ا٧٦ٝا ٝ ٣ا٢١د ای٨٢ا زا ت١ ٦ح٤ی تػ٨ی٘ ٣
تػسیـ ٞ١اید ٧ ٣صی٧٦٢ای آ ٟزا ت١ ٦ح٤ی تَٚی٘
د٧د ّ ٦قد٣ز ٝد٤ش ّػة ّ ٣هاز دز ّؿه٤ز تها
قداٍ٘ ٧صیٝ ٣ ٦٢ساق٘ آ ٟتسخیحهاً ته ٦قه٤زت
آ١و  ٣میسقض٤زی  ٣زا ٥ا١داشی آّ ٟػة ّ ٣هاز
دز ّٞتسی ٠شٝا ٠ْٞٝ ٟق٤زت پریسد.
دز ایداد ىسای٢هد پ٢دهس٣ ٥اقهد ،دغهتٖا٧ ٥های
ىسفو قهد٣ز ٝده٤ش ٤ٝؽي٢هد ١ػهثت ته ٦ازائه٦
خدٝات اش عسیٌ اغتَساز ٞ١ای٢د ٥تها ٛاالختیهاز
دز ٝح٘ پ٢دس٧٥ای ٣اقد  ٣یا دز ىضای ٝداشی
اٍداْٞ٧ ٣ ٛازی الش ٛزا ت ٦ف ٘ٞآ٣ز١د.
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ػنوان

هزجغ
استناد

ماده 59

شزح تکلیف

 قد٣ز  ٣تح٤ی٘ پس٣ا ٦١غاختٞاٝ ٟتَاضو قداّثس تا٧ 1يت ٦پع اش پسداخت َ١دی یا تقیی ٠تْٚیو ١ح٥٤
پسداخت ف٤ازل ت ٦ق٤زت ١ػی٦
 ٤٢ٞٝفیههت دزخ٤اغههت یهها دزیاىههت ٣خههٝ ٦ههاشاد تههسف٤ازل ٍا١٤١و ٖ٢٧ا ٛقد٣ز پس٣ا ٦١یا تقهد اش قهد٣ز
پس٣ا ٦١ت٤غظ ؾ٨سدازی٧ا
 قد٣ز پس٣ا ٦١تد١ ٟ٣یاش ت٤ٝ ٦اىَت دغهتٖا ٥اخسائهوذیزتظ تا تَاضهای ٝاٙهِ خك٤قهو یها تقها١٣و تها
پسداخت ف٤ازل  ٣ت٨ای خدٝات ٍا١٤١و عثٌ ٍ٤ا١ی٠
َٝ ٣سزات ٝست٤ع ،٦دز ق٤زت فد ٛاخهسای عهس تها
ّازتسی ٝه٤زد ١یهاش دغهتٖا٧٥های اخسائهو ٤ٝضه٤ؿ
ٝادٍ )15(٥اٝ ٟ٤١دیسیت خدٝات ّؿ٤زی تها پایهاٟ
ٚ٨ٝت ٍا١٤١و

نوع
هشوق

ز٣ی٦ای

دستگاه اجزایی

ؾ٨سدازی

هالحظات

پسداخت 100دزقهد فه٤ازل ته ٦قه٤زت َ١هد
ؾا ٘ٝدزقد تايیو ٝكه٤ب ؾه٤زای اغهالٝو
ؾ٨س ،دز پسداخهت فه٤ازل ته ٦قه٤زت ١ػهی٦
(ٍػغو  ٣یا یْدا) ١یص تٝ ٦یصا١و ّ ٦ت ٦تك٤یة
ؾ٤زای اغالٝو ؾ٨س ٝوزغد قهداّثس تها ١هسد
ٝك٤ب ؾ٤زای پ ٣ ٗ٤افتثاز تهٝ ٦ثٚهل فه٤ازل
اضاىٝ ٦وؾ٤د.
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