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 های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری در شهرک

 قانون مالیات های مستقیم( 132) موضوع ماده 

      

، سرمایه گذاری  تشویق سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادیبه منظور     

اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحد های تولیدی یا معدنی و خدماتی بیمارستان ها ، هتل ها و مراکز 

سرمایه گذاری از مراجع قانونی ذیربط ، واقع در این مناطق در صورتیکه زاقامتی گردشگری با مجو

د استخراج و فروش منعقد شده برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قراردا 01/01/1395تاریخ  زا

یر حسب مورد افزایش خواهد زبه شرح جدول صفر  نرخ به مالیات محاسبه برخورداری دورهباشد ، 

 یافت.

 جدول نحوه اعمال مالیات به نرخ صفر برای سرمایه گذاری اقتصادی در شهرک های صنعتی و ویژه اقتصادی

 محل استقرار واحد صنعتی

 سایر مناطق 1یافتهمناطق کمتر توسعه 

در یک دوره سیزده ساله مشمول معافیت مالیاتی از طریق  - 1

 سال( 3سال +  10محاسبه مالیات به نرخ صفر می باشد.)

مالیات سال های بعد از دوره سیزده ساله محاسبه صد در صد  – 2

مالیات با نرخ صفر ، تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد 

به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه 

( قانون 105می شود و بعد از آن ، مالیات با نرخ های مقرر در ماده )

 ای آن محاسبه و دریافت می شود. مالیات های مستقیم و تبصره ه

 در یک دوره هفت ساله مشمول معافیت مالیاتی از طریق – 1

 سال( 2سال +  5محاسبه مالیات به نرخ صفر می باشد .)

مالیات سال های بعد از دوره هفت ساله محاسبه مالیات  50% – 2

جمع درآمد مشمول مالیات واحد ، صفر ، تا زمانی که  خنرا ب

(  %50ایه ثبت و پرداخت شده شود ، با نرخ صفر و ) معادل سرم

( قانون مالیات های 105باقی مانده با نرخ های مقرر در ماده )

و دریافت می شود.و بعد از آن مستقیم و تبصره های آن محاسبه 

این قانون و  105مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در ماده  100%

 شد. تبصره های آن محاسبه و دریافت خواهد

                                                           
 فهرست مناطق کمتر توسعه یافته توسط هیات دولت و در برنامه های پنج ساله توسعه ،تعیین می گردد.  1
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 : توضیحات مهم

با مجوز سازمان سرمایه  سرمایه گذار خارجیمشارکت چنانچه سرمایه گذاری انجام شده با  – 1

( مشارکت %5گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد ، به ازای هر پنج درصد )

( به مشوق مذکور در جدول فوق ، به نسبت سرمایه %10سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد )

 ( اضافه می شود.%50ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد )

این معافیت شامل واحد های تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های  – 2

کیلومتری مرکز استان  120ر شعاع به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های مستقر د ) صنعتی

 .می گردد( تهران 

  شرایط اعمال مالیات به نرخ صفر 

از طرف وزارتخانه ها یا مراجع ذیربط برای این واحد ها پروانه بهره  01/01/1395از تاریخ  –الف 

 برداری صادر یا قرار داد استخراج و فروش منعقد شده باشد.

مودیان می بایست اظهارنامه مالیاتی ، شامل ترازنامه و حساب سود و زیان ، دفاتر قانونی ، اسناد  –ب 

 روش و مدارک و اسناد دفاتر، نوع به مربوط اجرایی نامه آئین به عنایت با)و مدارک حسابداری 

خود را در ( 31/04/1394 اصالحی مستقیم های مالیات قانون 95 ماده موضوع آنها نگهداری های

 امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند مواعد مقرر قانونی به سازمان

مودی درآمدهای خود را به نحو کامل و شفاف به سازمان امور مالیاتی کشور ابراز نماید زیرا  –ج 

 ، به جز درآمدهای کتمان شده می باشد. مالیات با نرخ صفر صرفا شامل درآمد ابرازی
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 مشوق های مالیاتی برای فعاالن اقتصادی حوزه گردشگری و زیارتی

 مالیاتی( برای درآمدهای خدماتی هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری و دفاتر گردشگری و زیارتی محاسبه مالیات با نرخ صفر )معافیت

  قانون مالیات های مستقیم(  132)موضوع ماده 
 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر  31قانون مالیات های مستقیم که به موجب ماده  132بر اساس ماده 

الزم االجرا می باشد ، فعالیت  1395گردیده و از ابتدای سال و ارتقای نظام مالی کشور جایگزین 

های ایرانگردی ، جهانگردی ، گردشگری و زیارتی به شرح ذیل مشمول معافیت های مالیاتی می 

 شوند:

گردشگری که دارای مجوز از مراجع درآمد ابرازی ناشی از خدمات هتل ها و مراکز اقامتی  – 1

به تاریخ صدور مجوز ، به شرح جدول زیر ، با نرخ صفر مشمول مالیات  قانونی ذیربط باشند با توجه

 می باشد.

 جدول معافیت های مالیاتی درآمدهای ناشی از خدمات هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری

اشخاص مشمول 

 معافیت

تاریخ صدور پروانه بهره 

 برداری/مجوز برای واحد اقتصادی

 سایر مناطق مناطق کمتر توسعه یافته

صرفا اشخاص حقوقی 

 غیر دولتی

 سال معافیت با نرخ صفر 5 سال معافیت با نرخ صفر 10 01/01/1395بعد از 

اشخاص حقیقی و 

 حقوقی

مالیات بر  %50معاف از پرداخت  01/01/1395( سال پس از تاریخ 6تا مدت ) 1394تا پایان سال 

 جهانگردیدرآمد ابرازی آنها بابت فعالیت های ایرانگردی و 

 

صد در صد درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع ذیربط که از محل  – 2

جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان ، عراق و سوریه تحصیل شده باشد، از تاریخ 

 مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد. 01/01/1395
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 به نرخ صفر:شرایط بهره مندی از معافیت و اعمال مالیات 

 برای فعالیت خود دارای مجوز قانونی از مراجع ذیصالح باشند. –الف 

مودیان می بایست اظهارنامه مالیاتی ، شامل ترازنامه و حساب سود و زیان ، دفاتر قانونی ، اسناد  –ب 

 و مدارک حسابداری خود را در مواعد مقرر قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند.

مودی درآمدهای خود را به نحو کامل و شفاف به سازمان امور مالیاتی کشور ابراز نماید زیرا  –ج 

 مالیات با نرخ صفر صرفا شامل درآمد ابرازی ، به جز درآمدهای کتمان شده می باشد.

 صنعتی -قابل توجه فعاالن اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری 

 مالیات های مستقیم(قانون  132)موضوع بند )ت( ماده 

 

قانون رفع موانع تولید  31قانون مالیات های مستقیم که به موجب ماده  132براساس بند )ت( ماده 

الزم االجرا می باشد،  1395رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جایگزین گردیده و از ابتدای سال 

طق آزاد شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در منا

، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.اظهارنامه  2صنعتی ، کما فی السابق –تجاری 

حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه ای است که توسط سازمان مالیاتی اشخاص 

را طبق نمونه تهیه  امور مالیاتی کشور تهیه می شود.اشخاص حقیقی نیز باید اظهار نامه مالیاتی خود

 شده سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و تسلیم نمایند.

تمامی مودیان می توانند در مواعد زمانی مقرر ، از طریق مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی 

نسبت به تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی خود    www.tax.gov.irسازمان امور مالیاتی به نشانی 

 نمایند.اقدام 

                                                           
  قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه 119ماده  2بر اساس تبصره  2
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 مشوق های مالیاتی برای صاحبان مشاغل

 کاهش نرخ مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل

 قانون مالیات های مستقیم(  131)موضوع ماده 

 

قانون مالیات های مستقیم ، در راستای حمایت از صاحبان  31/04/1394بر اساس اصالحی مصوب 

، نرخ مالیات بر درآمد مشاغل کاهش  مشاغل و توسعه فضای رقابتی در محیط کسب و کار کشور

درصد تقسیم بندی شده  35درصد تا  15طبقه از  5نرخ ها در  1393یافته است.تا پایان عملکرد سال 

 3نرخ های مالیاتی به  و پس از آن ، 1394بود ، لیکن با توجه به اصالحیه قانون، برای عملکرد سال 

 ش یافته است.درصد به شرح ذیل کاه 25درصد تا  15طبقه از 

 ق.م.م( 131و پس از آن)موضوع ماده  1394نرخ مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل برای عملکرد سال 

 نرخ درآمد مشمول مالیات ساالنه )ریال( ردیف

 تا مبلغ از مبلغ

1 0 500.000.000 15% 

2 500.000.001 1.000.000.000 20% 

 %25 و بیش از آن 1.000.000.001 3

نسبت  مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده( افزایش درآمد ابرازی %10توضیحات: به ازای هر ده درصد )

ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای به درآمد 

تا تاریخ تسلیم بدهی مالیاتی سال قبل  پرداختشرط برخورداری از این تخفیف ؛  .مذکور کاسته می شود

و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعالم شده از سوی سازمان امور مالیاتی اظهارنامه دوره جاری 

 کشور است.
 

 . اعمال خواهد شد 1395** نرخ مذکور در جدول ، برای مالیات بر درآمد اجاری امالک ، از ابتدای سال 
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           مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری در واحد های تولیدی ، معدنی ، بیمارستان ها ، هتل ها و 

 بهره مندی از آن مراکز اقامتی و گردشگری و شرایط

 قانون مالیات های مستقیم( 132)موضوع ماده 

موانع تولید رقابت پذیر و  رفعقانون  31قانون مالیات های مستقیم که به موجب ماده  132بر اساس ماده 

و الزم االجرامی باشد ، به منظور تشویق  1395ارتقای نظام مالی کشور جایگزین گردیده و از ابتدای سال 

افزایش سرمایه گذاری اقتصادی در واحدهای تولیدی ، معدنی ، بیمارستان ها ، هتل ها، و مراکز اقامتی و 

ذیربط از طرف مراجع قانونی  01/01/1395که از تاریخ درآمد ابرازی واحدهای موصوف گردشگری 

برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شود ، در مناطق کمتر 

توسعه یافته به مدت ده سال و در سایر مناطق به مدت پنج سال ، مشمول معافیت مالیاتی از طریق محاسبه 

می باشد.سرمایه گذاری در این واحدها ، عالوه بر دوره برخورداری ازمالیات با نرخ مالیات به نرخ صفر 

 صفر، به شرح جدول ذیل مشمول مشوق های مالیاتی خواهد بود.

 جدول نحوه اعمال مالیات به نرخ صفر ، برای واحدهای تولیدی، معدنی ، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی و گردشگری

احد محل استقرار و

 اقتصادی

 مالیات متعلقه

مناطق کمتر توسعه 

 یافته

که جمع  نرخ صفر ، تا زمانی امالیات سال های بعد از دوره ده ساله محاسبه مالیات ب

ثبت و پرداخت شده برسد ، با نرخ درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه 

( قانون 105در ماده )با نرخهای مقرر صفر محاسبه می شود و بعد از آن، مالیات 

  مالیات های مستقیم محاسبه و دریافت می شود.

( مالیات سال های بعد از دوره پنج ساله محاسبه مالیات با نرخ صفر ، تا زمانی %50) سایر مناطق

که جمع درآمد مشمول مالیات واحد ، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود ، با 

( قانون مالیات های 105نرخهای مقرر در ماده )با  باقی مانده ( %50و ) نرخ صفر

 مستقیم محاسبه و دریافت می شود.
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 توضیحات مهم:

   سرمایه گذاری انجام شده با مشارکت سرمایه گذار خارجی و با مجوز سازمان سرمایه چنانچه

 ( مشارکت سرمایه%5گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد ، به ازای هر )

( به مشوق مذکور در جدول فوق ، به نسبت سرمایه ثبت %10گذاری خارجی به میزان ده درصد )

 ( اضافه می شود.%50وپرداخت شده و حداکثر تا )

   نرخ صفر مالیاتی و مشوق های فوق الذکر شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در

یلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران ، پنجاه ک

سایر استان ها و شهر های دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و 

 مسکن ) به استثناء شهرک های صنعتی قم و سمنان( نمی شود.

 شرایط اعمال مالیات به نرخ صفر

یا مراجع ذی ربط برای این واحد ها پروانه بهره از طرف وزارتخانه ها  01/01/1395از تاریخ  –الف 

 برداری یا مجوز صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد.

ترازنامه و حساب سود و زیان ، دفاتر قانونی ، اسناد مؤدیان می بایست اظهارنامه مالیاتی ، شامل  –ب 

 امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند. مواعد مقرر قانونی به سازمان و مدارک حسابداری خود را در

مودی درآمدهای خود را به نحو کامل و شفاف به سازمان امور مالیاتی کشور ابراز نماید زیرا  –ج 

 مالیات با نرخ صفر صرفا شامل درآمد ابرازی، به جز درآمدهای کتمان شده می باشد.
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 نگهداری از معلولینمشوق های مالیاتی برای فعالیت های آموزشی، ورزشی و 

 قانون مالیات های مستقیم( 134)موضوع ماده 

  

الزم  1395قانون مالیات های مستقیم، که از ابتدای سال  31/04/1394بر اساس اصالحی مصوب 

االجرا می باشد ، درآمد حاصل از فعالیت های آموزشی ، ورزشی و نگهداری از معلولین ذهنی و 

 : معافیت از طریق محاسبه مالیات به نرخ  صفر خواهد بودحرکتی به شرح ذیل مشمول 

درآمدهای حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی ، متوسطه و فنی و حرفه  – 1

 ای، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 درآمدهای حاصل از تعلیم و تربیت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی – 2

 درآمدهای حاصل از فعالیت مهد کودک های فعال در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها – 3

 ورزشی باشگاه ها وموسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصرادرآمد  – 4

درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری از اشخاص مذکور که دارای پروانه  – 5

 فعالیت از مراجع ذیصالح هستند.

 :شرایط اعمال معافیت به نرخ صفر

 برای فعالیت خود از مراجع ذیصالح مجوز اخذ کرده باشند. –الف 

مؤدیان می بایست اظهارنامه مالیاتی ، شامل ترازنامه و حساب سود و زیان ، دفاتر قانونی ، اسناد  –ب 

 و مدارک حسابداری خود را در مواعد مقرر قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند.

نماید زیرا  مودی درآمدهای خود را به نحو کامل و شفاف به سازمان امور مالیاتی کشور ابراز –ج 

 مالیات با نرخ صفر صرفا شامل درآمد ابرازی، به جز درآمدهای کتمان شده می باشد.
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 قابل توجه اشخاص حقیقی 

 نحوه اعطای معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی به هزینه های درمانی و درآمد بیمه های عمر و زندگی

 قانون مالیات های مستقیم( 137و  136) موضوع مواد 

 

هزینه های پرداختی مرتبط با درمان مودیان ) اشخاص حقیقی( و افراد تحت تکفل ایشان به شرح زیر 

بابت انواع از از درآمد مشمول مالیات آنها کسر و درآمد حاصل از وجوه دریافتی اشخاص مذکور 

 بیمه های عمر و زندگی به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :

هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اوالد و پدر و مادر و برادر و  – 1

ه موسسه درمانی یا دخواهر تحت تکفل ، در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کنن

و  پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تایید وزارت بهداشت ، درمان

آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات الزم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت 

یا هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسالمی ایران در کشور محل معالجه 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.

و بیمه 3بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمروزندگی حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات – 2

 های درمانی.

هزینه مراقبت و توانبخشی مودیان و افراد تحت تکفل ایشان که دچار معلولیت ، بیماریهای  – 3

 خاص و صعب العالج می باشند.

وجوه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی از طرف موسسات بیمه که به موجب  – 4

 اردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می شود از پرداخت مالیات معاف است.قر

                                                           
الزم االجرا می باشد ، انواع بیمه های عمر و زندگی جایگزین بیمه  1395، که از ابتدای سال  31/04/1394اصالحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب  بر اساس 

عمر شده است.
3  
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 مشوق های مالیاتی برای حمایت از موسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده اند

 قانون مالیات های مستقیم( 139)موضوع ماده 

الزم  1395سال قانون مالیات های مستقیم که از ابتدای  31/04/1394بر اساس اصالحیه مصوب 

، برای حمایت از موسسات خیریه و عام المنفعه ، درآمدها و عایدات این موسسات  االجرا می باشد

 : به شرح ذیل مشمول معافیت های مالیاتی از طریق محاسبه مالیات به نرخ صفر می شوند

صرف امور زیر  نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام المنفعه ، کهدریافتی کمک ها و هدایای  – 1

 : می شوند

 تبلیغات اسالمی  

  علمی ، دینی ، فنی ، اختراعات و اکتشافات ،تحقیقات فرهنگی  

 تعلیم و تربیت و بهداشت و درمان  

 هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان  

  مصالها وحوزه های علمیه ومدارس علوم اسالمی ومدارس و وبناو تعمیر ونگهداری مساجد

 دانشگاه های دولتی 

 مراسم تعزیه و اطعام  

 تعمیر آثار باستانی  

 امور عمرانی و آبادانی  

  کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل ، زلزله ، آتش سوزی ، جنگ و

  حوادث غیر مترقبه دیگر
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  ساخت ، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان . نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در

 . گروه های سنی و جنسی مختلف ، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان

  کارگاه های حرفه آموزی و اشتغال مصدومین ضایعه نخاعی ، معلوالن جسمی و حرکتی ، زنان

 . رستسرپرست خانوار و دختران خود سرپ

  کم بینا ، کم شنوا و مراکز آموزش ، توانبخشی و حرفه آموزی معلوالن ذهنی و کودکان نابینا ،

ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان های حمایتی بهزیستی کشور 

 . قرار گیرند

 شرایط اعمال معافیت به نرخ صفر :

اخذ مجوزهای قانونی الزم از مراجع ذیصالح ، پیش از اقدام به جمع آوری و صرف کمک  –الف 

 ها و اعانات

 . اداره امور مالیاتی ذیربط بر درآمدها و هزینه های موسسه نظارت داشته باشد –ب 

 . طتسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی ، دفاتر و یا اسناد و مدارک به اداره امور مالیاتی ذیرب –ج 

تسلیم صورتحساب درآمد و هزینه ساالنه خود ) که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد (  –د 

 . ناظرماه بعد از پایان سال مالی به مرجع  4حداکثر تا 

غیر انتفاعی بودن فعالیت انجام شده و تطابق دامنه موضوعی و مکانی فعالیت مذکور با اساسنامه  –ه 

 . ی صادره برای آنمصوب موسسه و مجوزها

مودی درآمد های خود را به نحو کامل و شفاف به سازمان امور مالیاتی کشور ابراز نماید زیرا  –و 

 . مالیات به نرخ صفر صرفا شامل درآمد ابرازی ، به جز درآمدهای کتمان شده می باشد
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 کشاورزی مشوق های مالیاتی فعاالن حوزه صادرات خدمات و کاالهای غیر نفتی و محصوالت

 قانون مالیات های مستقیم( 141) موضوع ماده 

درآمد حاصل از فعالیت  31/04/1394بر اساس اصالحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم مصوب  

های صادرات خدمات و کاالهای غیر نفتی و محصوالت بخش کشاورزی پس از اتمام دوره اجرای 

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ، مشمول معافیت از طریق محاسبه مالیات به 

از فعالیت های مذکور و مقایسه آن رخ صفر خواهد بود. جدول زیر میزان معافیت مربوط به هر یک ن

 معافیت های مالیاتی دوره های زمانی قبل را نشان می دهد. با

درصد درآمد معاف  نوع کاال و خدمات صادراتی ردیف

قبل از پایان دوره 

اجرای قانون برنامه 

 پنجم توسعه

صفر پس از درصد درآمد با نرخ 

اتمام دوره اجرای قانون برنامه 

 پنجم توسعه

 ( با نرخ صفر %100صد درصد )  ( %100صد درصد )  خدمات و کاالهای غیر نفتی 1

( %100صد درصد )  محصوالت بخش کشاورزی 2 ( با نرخ صفر %100صد درصد )    

( %100صد درصد )  مواد خام  3 ( با نرخ صفر %20بیست درصد )    

کاالهای مختلف که به صورت عبوری  4

)ترانزیت( به ایران وارد و بدون تغییر در 

ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می 

 شوند.

( %100صد درصد )  ( با نرخ صفر %100صد درصد )    

  یان دوره اجرای اتا پ 15/03/1394قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که از تاریخ  35بر اساس بند الف ماده

 23/03/1377قانون معادن مصوب  14( به ماده 11( و )8تبصره از جمله تبصره های ) 4،   قانون برنامه پنجم توسعه الزم االجرا می باشد

موادخام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت "( مذکور 8ت بعدی آن اضافه شده است .بر اساس تبصره )و اصالحا

( این ماده با پیشنهاد شورای 8مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره ) "( موصوف 11بر مبنای تبصره ) "مالیات از صادرات نمی شوند.

   "ن و ابالغ می شود.و تصویب شورای اقتصاد تعییعالی معادن 
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 شرایط اعمال مالیات به نرخ صفر:

مودیان می بایست اظهارنامه مالیاتی ، شامل ترازنامه و حساب سود و زیان ، دفاتر قانونی ،  –الف 

 اسناد و مدارک حسابداری خود را در مواعد مقرر قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند.

مودی درآمدهای خود را به نحو کامل و شفاف به سازمان امور مالیاتی کشور ابراز نماید زیرا  –ب 

 ابرازی ، به جز درآمدهای کتمان شده می باشد. مالیات با نرخ صفر صرفا شامل درآمد

  مشوق های مالیاتی برای سهامداران فعال در بورس و بازارهای خارج از بورس و صندوق های سرمایه گذاری

 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم( 143)موضوع ماده 

 

درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری و درآمدهای ) اشخاص حقیقی و حقوقی( حاصل از سرمایه 

گذاری در اوراق بهادار و نقل و انتقال اوراق بهادار و صدور و ابطال آنها به شرح ذیل مشمول معافیت 

 مالیاتی می شوند:

و تمامی مالیات های مستقیم قانون رچوب اگذاری در چدرآمدهای صندوق سرمایهتمامی  -الف 

( قانون بازار اوراق 1( ماده )24گذاری در اوراق بهادار موضوع بند )درآمدهای حاصل از سرمایه

و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا  1384بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب 

)به صورت محاسبه مالیات به صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد  درآمدهای حاصل از

معاف  2/3/1387و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب نرخ صفر( 

 .و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد باشدمی

ر صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در د -ب 

ها یا بازارهای خارج از  ، سهام یا حق تقدم خود را در بورسباشد  بورس یا بازار خارج از بورس

 .گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شدبورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ
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نقل و انتقال اوراق موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور قانون رفع  33بر اساس ماده  –ج 

بهادار بازار گردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس 

م سهام از تاریخ ( ارزش فروش سهام و حق تقد% 5/0از پرداخت مالیات مقطوع به میزان نیم درصد) 

 معاف می باشد. 15/03/1394

 مشوق های مالیاتی برای شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار و کاال

 مکرر قانون مالیات های مستقیم( 143و   143) موضوع مواد

شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس اوراق بها دار و یا در بازارهای خارج از بورس 

ارجی پذیرفته شده اند و همچنین درآمد حاصل از فروش کاالهایی که در بورس های داخلی یا خ

 کاالیی پذیرفته شده و به فروش می رسند به شرح ذیل مشمول معافیت های مالیاتی می شوند:

مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی و یا در  - 1

ج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شوند، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست بازارهای خار

)یا بازارها( حذف نشده اند با تایید سازمان بورس ، به  ها شرکت های پذیرفته شده در این بورس

 . می شوند بخشودگی مالیاتی شرح جدول ذیل مشمول اعطای

های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از جدول نحوه اعمال نرخ صفر مالیاتی برای شرکت 

 بورس

 میزان معافیت مشمول اعطای معافیت مالیاتی 

 درصد از مالیات بر درآمد )محاسبه به نرخ( 10 دنمی شو  شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته

می  خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار

 شوند

درصد از مالیات بر درآمد )محاسبه به نرخ  5

 صفر(

( سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت %20توضیح : شرکت های فوق الذکر در صورتی که در پایان دوره مالی حداقل بیست درصد)

 ( . %10و  %20) معافیت قابل اعمال به ترتیب  می شوند های فوق از نرخ صفر مالیاتی برخوردار



 

19 
 

( از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کاالهایی که در بورس های کاالیی %10ده درصد ) – 2

  پذیرفته و به فروش می رسد از بخشودگی مالیاتی ) محاسبه مالیات به نرخ صفر( برخوردار می شوند

 شرایط اعمال مالیات به نرخ صفر :

مودیان می بایست اظهارنامه مالیاتی ، شامل ترازنامه وحساب سود وزیان ، دفاتر قانونی ، اسناد  -الف 

 ومدارک حسابداری خود را در مواعد مقرر قانونی به سازمان امورمالیاتی کشور تسلیم نمایند . 

ز نماید زیرا شفاف به سازمان امورمالیاتی کشور ابرا مودی درآمدهای خود را به نحو کامل و -ب

 مالیات به نرخ صفرصرفاً شامل درآمد ابرازی ، به جزدرآمدهای کتمان شده می باشد . 

 مشوق های مالیاتی برای سود یا جوایز دریافتی اشخاص حقیقی وحقوقی از بانک ها و

 واعتباری غیر بانکی مجاز موسسات مالی

 قانون مالیاتهای مستقیم( 145)موضوع ماده 

 

 سود دریافتی به هرعنوان درموارد زیر از پرداخت مالیات  معاف است : 

سود متعلق به سپرده های مربوط به کسور بازنشستگی وپس انداز کارمندان وکارگران نزد بانک  - 1

 های ایرانی درحدود مقررات استخدامی مربوطه . 

مختلف نزد بانکهای ایرانی یا سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز وسپرده های  - 2

این معافیت شامل سپرده هایی که بانکها یا موسسات اعتباری  .موسسات اعتباری غیربانکی مجاز

 غیربانکی مجاز نزد هم می گذارند نخواهد بود . 

 جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی واسناد خزانه.  - 3
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از ایران بابت اضافه برداشت  سودپرداختی بانک های ایرانی به بانک های خارج - 4

 )اوردرافت(وسپرده ثابت به شرط معامله متقابل . 

 .  سود وجوایز متعلق به اوراق مشارکت - 5

درمواردی که درقانون مالیات های مستقیم به بانکها اشاره می شود ، امتیازات ، تسهیالت ،ترجیحات 

وجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی وتکالیف ذکرشده شامل موسسات اعتباری غیربانکی که به م

 خواهد شد .  زجمهوری اسالمی ایران تاسیس شده اند یا می شوند، نی

 ، 15/3/1394همچنین براساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور ، ازتاریخ 

ع صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ،صندوق حمایت ازتحقیقات وتوسعه صنای

بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی وصندوق حمایت از توسعه  الکترونیک ، صنایع دریایی و

 سرمایه گذاری دربخش کشاورزی نیز به موسسات فوق الذکر افزوده شده اند . 

  بهداشتی مشوق های مالیاتی برای وجوه پرداختی جهت کمک به امورآموزشی و

 ق.م.م( 172)موضوع ماده 

 

به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی ویا کمک ونظائر آن به  وجوهی که

اداره امورمالیاتی ذیربط ، ازدرآمد  صورت بالعوض پرداخت می شود، با تسلیم قبض بانکی به

 خواهد کرد کسر می گردد . مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت واز منبع مالیاتی که مودی انتخاب

 ای مالیاتی برای وجوه پرداختی جهت کمک به امورآموزشی وبهداشتی جدول معافیت ه

حسابها یا امورخاص تعیین شده از  ردیف

 طرف دولت

 معافیت متعلقه موارد مصرف وجوه واریزی

( مبلغ واریز %100صدردرصد )احداث ویا تکمیل آن  تجهیز، تعمیر ،واریز به حساب های خاصی که در تهران  1
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در  از طرف وزارتخانه یا سازمان ذیربط و

استان ها از طرف ادارات کل یا سازمان 

های مربوط ودر مورد دانشگاه ها ومراکز 

آموزش عالی توسط روسای آن ها افتتاح 

 می گردد

دسته از مدارس ،دانشگاه ها ، 

مراکز بهداشتی  مراکزآموزش عالی و

ودرمانی ویا اردوگاههای تربیتی 

وآسایشگاه ها ، مراکز بهزیستی ، 

ی )ره( جمعیت کمیته امداد امام خمین

هالل احمر و کتابخانه ها و مراکز 

فرهنگی وهنری که بودجه آن ها به 

 وسیله دولت تامین می شود 

شده از درآمد مشمول مالیات 

منبع  از عملکرد سال پرداخت و

مالیاتی که مودی انتخاب 

 خواهد کرد کسر خواهد شد . 

ای خاص جهت وجوه اهدایی به سازمان ه 2

اموربهداشت ودرمان بیماران وفعالیت های 

 آموزشی وپژوهشی دراین حوزه

انجمن حمایت از بیماران کلیوی ،بنیاد 

اموربیماری های خاص ، موسسه خیریه 

حمایت از کودکان مبتال به سرطان، 

کانون بهبود وپرورش هموفیلیان ایران، 

)   انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران 

انجمن امداد ایران( وانجمن حمایت از 

بیماران سرطانی یزد ، موسسه غیردولتی 

خیریه یاوران مهدی موعود برای 

ساخت بیمارستان مهدی کلینیک متعلق 

به دانشگاه علوم پزشکی تهران ، موسسه 

تحقیقات آموزش وپیشگیری سرطان ، 

انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطان 

د تایید وزارت آذربایجان غربی که مور

بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی می 

باشند وآسایشگاه خیریه کهریزک 

 وپژوهشکده رویان

کمکهای نقدی مودیان حداکثر 

( درآمد %20) دتا بیست درص

مشمول مالیات منبع مالیاتی 

انتخاب شده مودی قابل کسر از 

درآمد مشمول مالیات عملکرد 

 سال پرداخت او خواهد بود . 

  کمکهای اعطایی غیرنقدی جهت انجام امورمذکور از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال اعطا کسر خواهد شد .توضیح : 

 نحوه اعطای معافیت : 

کمک های نقدی وغیر نقدی اشخاص بابت ساخت بیمارستان ، مراکز بهداشتی ، درمانی  –الف 

در محدوده اراضی دانشگاه ها علوم پزشکی دولتی که وتامین امکانات وتجهیزات مورد نیاز آن ها 



 

22 
 

درمورد کمک های نقدی با تایید  نیز متعلق به دانشگاه های مذکور می باشد ، آنها واقع ومالکیت

ذیحساب وباالترین مقام دانشگاه ودرمورد کمک های غیر نقدی پس از ارزیابی کارشناس رسمی 

مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی  با تایید اشخاص اخیر الذکر ، از درآمد مشمول

 انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد . 

درصورتیکه اموال منقول یا غیرمنقول یا منافع اموال به عنوان کمک غیرنقدی به موسسات مذکور  -ب

تقویم  ،اعطا گردد ، ارزش اموال غیرمنقول طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ انتقال 

ورد  انتقال اموال منقول مبنای محاسبه ، قیمت روز اعطای آنها خواهد بود . درصورتی که نسبت به ودرم

اخیر اختالف بروز نماید ، مرجع رسیدگی به اختالف هیئت سه نفری حل اختالف مالیاتی خواهد رد مو

 ود . بود که رای آن قطعی والزم االجرا بوده ودر سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد ب

ادارات امورمالیاتی با دریافت اصل قبوض بانکی پرداخت وجوه ویا اصل گواهینامه ویا اسناد  -ج

تحویل کمک های غیرنقدی وضبط آن در پرونده مالیاتی مربوط )درمورد موسسات ردیف دوم 

جدول فوق با کسب تاییدیه ازمرجع ناظر ذیربط( نسبت به کسر مبالغ پرداختی با ارزش کمک های 

غیرنقدی از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت یا اعطا کمک از منبع منتخب مودی اقدام 

 خواهند نمود. 

مشوق های مالیاتی برای صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ، شرکت های تعاونی،کارگاه 

 های فرش دستباف و صنایع دستی و اتحادیه های تولیدی

 مالیات های مستقیم(قانون  142و  133)موضوع مواد 

 

( درآمد شرکت های %100، صد درصد ) 27/11/1380براساس قانون مالیات های مستقیم مصوب 

تعاونی روستایی، عشایری ، کشاورزی ، صیادان ،کارگری ، کارمندی ، دانشجویان ودانش آموزان 

صنایع دستی وشرکت های  های فرش دستباف و واتحادیه های آن ها وهمچنین درآمد کارگاه
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تعاونی واتحادیه های تولیدی مربوطه مشمول معافیت بوده اند . براساس اصالحی مصوب 

الزم االجرا می باشد ، صندوق  1395قانون مالیات های مستقیم که از ابتدای سال  31/4/1394

نیز از طریق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به موارد فوق الذکر اضافه شده است واعمال معافیت 

 محاسبه مالیات به نرخ صفر انجام می شود . 

 شرایط اعمال مالیات به نرخ صفر: 

دفاتر قانونی واسناد  حساب سود وزیان ، می بایست اظهارنامه مالیاتی ، شامل ترازنامه ومودی  –الف 

 .  دنمایمقرر قانونی به سازمان امورمالیاتی کشور تسلیم  مواعدمدارک حسابداری خود را در  و

مودی درآمدهای خود را به نحو کامل وشفاف به سازمان امورمالیاتی کشور ابراز نماید زیرا  -ب

 مالیات با نرخ صفر صرفاً شامل درآمد ابرازی ، به جز درآمدهای کتمان شده می باشد . 

 مشوق های مالیاتی برای اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی

 جایزه خوش حسابی طایعنحوه ا

 قانون مالیات های مستقیم( 189ماده  )موضوع

 

به مودیان محترم خوش حساب مالیاتی که طی سه سال متوالی تکالیف مالیاتی خود را با رعایت 

( اصل مالیات سه سال مذکور به عنوان %5تمامی شرایط ذیل انجام داده باشند ، معادل پنج درصد )

 نان منظور خواهد شد : جایزه خوش حسابی ، پرداخت یا در حساب سنوات بعد آ

 ترازنامه وحساب سود وزیان ودفاتر ومدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد .  -  1

مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهارنامه مالیاتی بدون مراجعه به هیاتهای حل اختالف مالیاتی  - 2

 پرداخت نموده باشند . 
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قانون مالیاتهای مستقیم نیز  190ای مقرر در ماده همچنین مشمولین این جایزه می توانند از مزای

هرسال استفاده نمایند . با این توضیح که در صورت پرداخت علی الحساب بابت مالیات عملکرد 

( مبلغ پرداختی به ازای هرماه تاسررسید %1جایزه ای معادل یک درصد ) مالی قبل از سررسید مقرر ،

 ر خواهد شد . مقرر از مالیات متعلق همان عملکرد کس

 

 مشوق های مالیاتی برای تامین کنندگان مالی بنگاه های اقتصادی

 مکرر قانون مالیات های مستقیم( 138)موضوع ماده 

 

ارتقای  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 30مکرر الحاقی ، که به موجب ماده  138براساس ماده 

، الزم االجرا می  15/3/1394نظام مالی کشور ، به قانون مالیاتهای مستقیم افزوده شده است وازتاریخ 

طرح و سرمایه در گردش بنگاه های  –باشد ، اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه 

ر عقود مشارکتی تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند ، معادل حداقل سود مورد انتظا

مصوب شورای پول واعتبار از پرداخت مالیات بردرآمد معاف می شوند وبرای پرداخت کننده سود ، 

 معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود . 

 شرط بهره مندی از معافیت :

ی را از بنگاه تولیدی خارج کند . استفاده کننده از این معافیت تا دو سال نمی تواند آورده نقد

درصورت کاهش آورده نقدی ، به میزان ارزش روز معافیت اسنفاده شده ، مالیات سال خروج 

 می شود .  آورده نقدی ، اضافه
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 تخفیف نرخ مالیات اشخاص حقوقی

 قانون مالیات های مستقیم( 105) موضوع ماده 

 

 مذکور ماده موضوع اشخاص مالیات مشمول ابرازی درآمد افزایش( %10) درصد ده هر ازای به

 پنج تا حداکثر و درصدواحد یک آنها، گذشته سال مالیات مشمول ابرازی درآمد به نسبت

 بدهی پرداخت تخفیف این از برخورداری شرط. شودمی کاسته مذکور نرخهای از درصدواحد

 جاری سال به مربوط مالیاتی اظهارنامه ارائه جاری و دوره اظهارنامه تسلیم تاریخ تا قبل سال مالیاتی

 .است مالیاتی امور سازمان سوی از شده اعالم مهلت در

  یمشوق های مالیات

 ارزش افزودهاساس  قانون مالیات بر بر 

 طریق از کشور از خارج به وخدمت کاال صادرات "قانون مالیات بر ارزش افزوده ؛  13 ماده الف(

 بابت شده پرداخت مالیاتهای و باشد نمی قانون این موضوع مالیات مشمول رسمی، خروجی مبادی

 می مسترد مثبته، ومدارک واسناد( کاال مورد در) گمرک توسط صادره خروجی برگه ارائه با آنها

 .گردد

 خرید تاریخ از که خارجی کشورهای تبعه مسافران همراه کاالهای بابت پرداختی مالیاتهای -تبصره

 مربوط درآمد جاری های وصولی محل از باشد، نگذشته دوماه از بیش کشور از خروج تاریخ تا آنها

 ".بود خواهد استرداد مشمول مثبته ومدارک اسناد ارائه مقابل در کشور از خروج هنگام

 منظور به تولیدی واحدهای که صورتی در "؛  افزوده ارزش بر مالیات قانون 38ماده  2 تبصرهب( 

 خصوص این در یا و کرده ایجاد ورزشی و آموزشی مراکز خود کارکنان سالمت و مهارت ارتقاء

 بند موضوع عوارض( %10) درصد ده توانند می اموراجتماعی و کار وزارت اعالم با نمایند، هزینه
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 هزینه تأیید صورت در نمایند، استرداد درخواست گرفته صورت هزینه سقف تا را ماده این( الف)

 این مقررات حسب استرداد یا تهاتر قابل مربوط وجوه کشور، مالیاتی امور سازمان توسط مزبور های

 ".بود خواهد قانون

ت خطوط تولیدی در قبال اخذ چک معادل مبلغ مالیات و عوارض آالامکان ترخیص ماشین  ج(

 مودی پرونده تکلیف وتعیین رسیدگی زمان تا امانی صورت بهچک  نگهداریو  ارزش افزوده متعلق

 .)مبنی بر نصب و بهره برداری از ماشین آالت(
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