


بررسی جزئیات اجرایی در خصوص ظرفیت های
قانونی حمایت از شرکت های دانش بنیان

1398/07/16نشست مدیران و موسسات پارک علم و فناوری مازندران 
عباس باقی: تهیه کننده 



قوانین مرتبط

برنامه چهارم توسعه47ماده 

قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور

قانون تامین اجتماعی

قانون برنامه ششم توسعه

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیاتهای مستقیم

قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش 
بنیان

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

قانون کار 

قانون گمرک

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و 
صنعتی



آیین نامه و بخشنامه ها

MARKET 

ANALYSIS

TECHNICAL 

ANALYSIS

FINANCIAL 

ANALYSIS

ECONOMIC 

ANALYSIS

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor 

incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor 

incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor 

incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor 

incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. 

شمارهتاریخعنوان

ه32863ت/1384/05/1028609برنامه چهارم47آیین نامه اجرایی ماده 

ه46513ت/1391/08/21141602آیین نامه اجرایی قانون دانش بنیان

ه46513ت/1391/10/17202956اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون دانش بنیان

ه51352ت/1393/12/09149688اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون دانش بنیان

ه52234ت/1394/12/16165304معافیت مالیاتی حقوق واحدهای مستقر در پارک

-1373/11/1-1373/03/16مقررات اشتغال،بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد
1374/10/11-1376/05/11

ک18434ت/61379-ک16004ت/52099-ک397ت/65076-ک25ت/33433

ک23ت/1373/03/1633432سرمایه گذاری در مناطق آزادمقررات

ک119ت/1373/12/0165648اداخد عوارض در مناطق آزدستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه

ک15011ت/1374/02/2021453ضوابط ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در مناطق آزاد

ه52234ت/1394/12/16165304وقمصوبه هیات محترم وزیران بابت تشخیص و معافیت حق

941397/11/0614667/36645الی 92نظر معاونت حقوقی بابت مالیات 

ه52047ت/1394/08/17107036رفع موانع تولید4اجرایی ماده آیین نامه

ص/1392/12/14200/26280قانون برنامه پنجم توسعه119ماده 2مالیاتی تبصره بخشنامه

531393/06/08200/93/63ماده 9مالیاتی عدم کسر مالیات تبصره بخشنامه



آیین نامه و بخشنامه ها

MARKET 

ANALYSIS

TECHNICAL 

ANALYSIS

FINANCIAL 

ANALYSIS

ECONOMIC 

ANALYSIS

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor 

incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor 

incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor 

incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor 

incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. 

شمارهتاریخعنوان

ص/1392/12/27200/23997مالیاتهای مستقیمقانون169بخشنامه موارد عدم مشمول ماده 

ص/1392/05/20200/9113قانون دانش بنیان9بخشنامه آیین نامه اجرایی ماده 

د/1392/06/23230/16930مناطق آزاد13بر معافیت ماده 119ماده 2بخشنامه شمول تبصره 

1396/04/1164639نحوه ارائه اظهارنامه و اسناد در مناطق آزاددستورالعمل

200-94-1394/02/0813مناطق آزاد13مالیاتها و ماده 48موضوع حق تمبر موضوع ماده 

1394/05/10200/94/47مناطق آزادرفع ابهام ارزش افزوده در

95/08/01200/95/50مبنای مجوز جهتت در نظر گرفتن معافیت مناطق آزاد

1387/12/28137344ارزش افزوده12ماده 14بخشنامه آیین نامه بند

--معاونت حقوقی بابت عوارض در پارکهای علم و فناورینظر



معافیت ها

ANALYSIS معافیت قانون کار معافیت ارزش 

افزوده

معافیت پرداخت 

عوارض

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor 

incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor 

incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor 

incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor 

incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. 

معافیت ها

مبادالت مالی

آزاد بودن انتقال ارز
عوارض صادرات و 

واردات

سرمایه گذاری 
خارجی

پذیرش سرمایه در 
واحدهای فناور

پذیرش سرمایه در 
پارک

کار و  تامین 
اجتماعی

عدم معافیت بیمه معافیت قانون کار بیمه بیکاری

عوارض

تجمیع 
عوارض ملی )عوارض

(و محلی

مالیات

مالیات ارزش افزوده مالیات حقوق مالیات عملکرد حق تمبر



مالیات

Management 

Objectives

Customer 

Objectives

Project 

Objectives

Implementation 

Plan
Schedules

Tasks

Resources

۱۳۹4/۰4/۳۱مصوباصالحاتآخرینبامستقیممالیات هایقانون:اولبخش
مالیاتمشمولاشخاص:اولباب
داراییبرمالیات:دومباب

امالکساالنهمالیات:اولفصل
خالیمسکونیمستغالتمالیات:دومفصل
بایراراضیبرمالیات:سومفصل
ارثبرمالیات:چهارمفصل
تمبرحق:پنجمفصل
درآمدبرمالیات:سومباب

امالکدرآمدبرمالیات-اولفصل
کشاورزیبردرآمدمالیات:دومفصل
حقوقبردرآمدمالیات:سومفصل
مشاغلبردرآمدمالیات-چهارمفصل
حقوقیاشخاصبردرآمدمالیات:پنجمفصل
اتفاقیدرآمدمالیات:ششمفصل
مختلفمنابعازناشیدرآمدجمعبرمالیات:هفتمفصل

http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901728
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901729
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901730
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901731
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901732
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901733
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901734
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901735
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901736
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901737
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901738
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901739
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901740
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901741
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901742
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901743
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901744
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901745
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901746
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901747
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901748


مالیات

Management 

Objectives

Customer 

Objectives

Project 

Objectives

Implementation 

Plan
Schedules

Tasks

Resources

مختلفهمقرراتدر:چهارمباب
معافیت ها:اولفصل
استهالکوقبولقابلهزینه های-دومفصل
مالیاتیضرایبوقرائن-سومفصل
عمومیمقررات-چهارمفصل
مؤدیانوظایف:پنجمفصل
ثالثاشخاصوظایف:ششمفصل
مالیاتیوجرایمتشویقات:هفتمفصل
ابالغ:هشتمفصل
مالیاتوصول:نهمفصل
مالیاتیمراجعوتشخیصسازمان:پنجمباب

آنهااختیاراتووظایفومالیاتتشخیصمراجع:اولفصل
رسیدگیترتیب:دومفصل
مالیاتیاختالفحلمرجع:سومفصل
آناختیاراتووظایفومالیاتیعالیشورای:چهارمفصل
آناختیاراتووظایفومالیاتیانتظامیعالیهیأت:پنجمفصل
آناختیاراتووظایفومالیاتیانتظامیدادستانی:ششمفصل

http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901749
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901750
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901751
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901752
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901753
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901754
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901755
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901756
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901757
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901758
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901759
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901760
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901761
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901762
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901763
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901764
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901765
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901766
http://www.eata.ir/fa/rules/351#_Toc428901767


مالیات

حقوقمالیات

عملکرد

ارزش 
افزوده

Management 

Objectives

Customer 

Objectives

Schedules

Tasks
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد درآمد واحدهای ۱۳و ماده 47آیین نامه اجرایی ماده 2به استناد ماده 

.معاف می باشندپرداخت مالیات فناور مستقر درپارکهای علم و فناوری از 

حقوق نیروهای واحدهای مستقر در پارک از پرداخت 47آیین نامه اجرایی ماده 6و 2به استناد ماده 
مالیات معاف می باشد

و بخشنامه رفع ابهام ارزش افزوده درمناطق آزاد واحدهای 47آیین نامه اجرایی ماده 2به استناد ماده 
ات از خریداران فناور نسبت به فروشهایی که در داخل پارک انجام می شود تکلیفی نسبت به وصول مالی

نخواهند داشت



مالیات

Project 

Objectives

Implementation 

Plan
Schedules

Tasks

Resources

باب اول
اشخاص مشمول مالیات



مالیات

Project 

Objectives

Implementation 

Plan
Schedules

Tasks

Resources

۱ماده
:می باشندمالیاتپرداختمشمولزیراشخاص

.دومبابمقرراتطبقایراندرواقعخودامالكیااموالبهنسبتحقوقییاحقیقیاشخاصازاعممالكینكلیة-۱
.می نمایدتحصیلایرانازخارجیاایراندركهدرآمدهاییكلیةبهنسبتایرانمقیمایرانیحقیقیشخصهر-۲
.می كندتحصیلایراندركهدرآمدهاییكلیةبهنسبتایرانازخارجمقیمایرانیحقیقیشخصهر-۳
.می نمایدتحصیلایرانازخارجیاایراندركهدرآمدهاییكلیةبهنسبتایرانیحقوقیشخصهر-۴
بهنسبتهمچنینومی نمایدتحصیلایراندركهدرآمدهاییبهنسبت(حقوقییاحقیقیازاعم)ایرانیغیرشخصهر-۵

كه)سینماییفیلم هایواگذارییاوفنیكمك هایوتعلیماتدادنیاوخودحقوقسایریاامتیازاتواگذاریبابتكهدرآمدهایی
.می كندتحصیلایراناز(می گرددآنهاعایددیگرعنوانهریانمایشحقیابهاعنوانبه



مالیات

Project 

Objectives

Implementation 

Plan
Schedules

Tasks

Resources

2مادة
:نیستندقانوناینموضوعمالیات هایپرداختمشمولزیراشخاص

دولتی؛مؤسساتووزارتخانه ها-1
.می شودتأمیندولتوسیلةآنهابودجةکهدستگاه هایی-2
شهرداری ها-3
(۱۳۹4الحاقی)رهبریمعظممقامو(ره)خمینیامامحضرتطرفازمعافیتمجوزدارایاسالمیانقالبنهادهایوبنیادها-4

حکمشمولمآنهاسودیادرآمدسهمباشد،فوقبندهایدرمذکورمؤسسه هایواشخاصبهمتعلقآنهاسرمایهازقسمتییاتمامکهشرکت هایی-۱تبصرة
.نیستمورد،حسبقانون،ایندرمقررمعافیت هایازمزبورشرکت هایاستفادةمانعتبصرهاینحکم.بودنخواهدمادهاین

موضوعخاصاشبرایتولیدیفعالیت هایسایروخدماتیتجاری،معدنی،صنعتی،فعالیت هایقبیلازاقتصادیفعالیت هایازحاصلدرآمدهای-2تبصرة
.بودخواهدمالیاتمشمولقانوناین(105)مادةدرمذکورنرخبهجداگانهبه طورموردهردرمی شود،تحصیلنیزشرکتطریقازغیرنحویبهکهماده،این

اینصورتغیردربود،خواهندقانوناینمقرراتطبقمربوطتکالیفدادنانجامبهمکلفمذکورفعالیتسهمبهنسبتموارداین گونهدرامورادارةمسئوالن
.داشتخواهندتضامنیمسئولیتمؤدیبامتعلقمالیاتپرداختبهنسبت



مالیات

Project 

Objectives

Implementation 

Plan
Schedules

Tasks

Resources

باب دوم
مالیات بر دارایی

(حق تمبر)فصل پنجم



مالیات

Project 

Objectives

Implementation 

Plan
Schedules

Tasks

Resources



مالیات

Project 

Objectives

Implementation 

Plan
Schedules

Tasks

Resources



مالیات

Project 

Objectives

Implementation 

Plan
Schedules

Tasks

Resources

باب سوم
مالیات بر درآمد



مالیات

Project 

Objectives

Implementation 

Plan
Schedules

Tasks

Resources

مالیات بردرآمد امالک: فصل اول
مالیات بردرآمد کشاورزی: فصل دوم 
مالیات بر درآمد حقوق: فصل سوم

مالیات بردرآمد مشاغل: فصل چهارم
مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی: فصل پنجم
مالیات بردرآمد اتفاقی: فصل ششم



مالیات

Project 

Objectives

Implementation 

Plan
Schedules

Tasks

Resources



مالیات

Project 

Objectives

Implementation 

Plan
Schedules

Tasks

Resources



مالیات

Project 

Objectives

Implementation 

Plan
Schedules

Tasks

Resources



مالیات

Project 

Objectives

Implementation 

Plan
Schedules

Tasks

Resources



مالیات

Project 

Objectives

Implementation 

Plan
Schedules

Tasks

Resources



مالیات

Project 

Objectives

Implementation 

Plan
Schedules

Tasks

Resources



مالیات

Project 

Objectives

Implementation 

Plan
Schedules

Tasks

Resources

.



مالیات

Project 

Objectives

Implementation 

Plan
Schedules

Tasks

Resources

.



مالیات

Project 

Objectives

Implementation 

Plan
Schedules

Tasks

Resources

.



مالیات

Project 

Objectives

Implementation 

Plan
Schedules

Tasks

Resources

۱۱۰مادة
خودکمدارواسنادودفاتربهمتکیزیانوسودحسابوترازنامهواظهارنامهمکلف اندحقوقیاشخاص

یزانمموردحسبوسهامدارانوشرکاهویتفهرستباهمراهمالیاتیسالازپسچهارماهتاحداکثررا
شخصاصلیفعالیتمحلکهمالیاتیامورادارةبهراآنهاازیكهرنشانیوسهامتعدادیاسهم الشرکه

مزبور،تفهرساولینتسلیمازپس.نمایندپرداخترامتعلقمالیاتوتسلیماستواقعآندرحقوقی
اشخاصیاتمالپرداختواظهارنامهتسلیممحل.بودخواهدکافیبعدسنواتدرتغییراتفهرستتسلیم
تهراندنمی باشننمایندگییااقامتگاهدارایایراندرکهایرانازخارجمقیممؤسساتوخارجیحقوقی

.است
.بودخواهدجارینیزمعافیتدوراندرحقوقیاشخاصودارانکارخانهمورددرمادهاینحکم

آنشخیصتبرایدیگرینحوةقانوناینمقرراتطبقکهدرآمدهاییبهنسبتحقوقیاشخاص-تبصره
استشدهیپیش بینمربوطفصل هایدرکهجداگانهمالیاتیاظهارنامةتسلیمبهمکلفاستشدهمقرر

.نیستند
.



مالیات

Project 
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Implementation 
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مالیات

Project 

Objectives

Implementation 
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مالیات

Project 

Objectives

Implementation 

Plan
Schedules

Tasks

Resources

م.م.ق132بند الف و ت و ژ ماده 



مالیات

Project 
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Implementation 

Plan
Schedules

Tasks

Resources



مالیات

Project 

Objectives

Implementation 

Plan
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مالیات

Project 

Objectives

Implementation 

Plan
Schedules

Tasks

Resources

م.م.مکرر ق138بند ی و ک و ل ماده 



مالیات

Project 

Objectives

Implementation 

Plan
Schedules

Tasks

Resources



مالیات

Project 

Objectives

Implementation 

Plan
Schedules

Tasks

Resources

142ماده 1تبصره 
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مالیات

Project 
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Implementation 
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مالیات

Project 

Objectives

Implementation 

Plan
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مالیات

Project 

Objectives
Schedules

Tasks

Resources

دادهاجازهالمللیبینهمکاریهایتقویتوبنیاندانشمؤسساتوشرکتهاتوسعهوایجادمنظوربه-9ماده
هایمأموریتانجامجهتدرفناوریوعلمپارکهایدرمستقرمهندسیوفناوریوپژوهشیواحدهایمیشود
ارجیخسرمایهگذاریعوارضومالیاتیمعافیتهایکار،روابطخصوصدرآزادمناطققانونیمزایایازمحوله

.گردندبرخورداربینالمللیمالیمبادالتو

ونوآوریهاسازیتجاریوبنیاندانشمؤسساتوشرکتهاازحمایتقانون(9)و(3)مواددرـ42ماده
ارتعبازبعدو(ج)بندانتهایبهترتیببه«فناوریشهرکهایو»،عبارت1389/08/05مصوباختراعات

.میشوداضافه«فناوریوعلمپارکهای»

درموردابالغقانونحمایتازشرکتهاومؤسساتدانشبنیانو1389/08/30مورخ5۷953/258پیرونامهشماره
قانوناساسیجمهوری(123)تجاریسازینوآوریهاواختراعاتاصالحیهزیردراجرایاصلیکصدوبیستوسوم

.اسالمیایرانابالغمیشود

.اضافهمیگردد«،»عالمت«معافیتهایمالیاتیوعوارض»قانونمذکوربعدازعبارت(9)درماده



مالیات

Project 

Objectives

Tasks

Resources

تعاریف-فصلاول
همربوطبمشروحعبارتهایدراینتصویبنامهواژههاوعبارتهایزیربهجایواژههاو-1ماده

:کارمیروند
.وندمیشایجادفناوریپارکهایعلموفناوریکهبامجوزوزارتعلوم،تحقیقاتو:پارک-الف
.یفناوروواحدهایپژوهشیوفناوریومهندسیمستقردرپارکهایعلم:واحدهایفناوری-ب
.رییسپارک:مدیریتپارک-پ

معافیتهایمالیاتیوعوارض-فصلدوم
ازکورمذفعالیتهایواحدهایفناوریکهدرپارکبهفعالیتاشتغالدارند،نسبتبه-2ماده

ادارهمناطقچگونگیقانون(13)توسطمدیریتپارکازمعافیتموضوعمادهتاریخصدورمجوز
.برخوردارخواهندبود-13۷2آزادتجاریصنعتیمصوب



مالیات

Tasks

ر نوع فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به ه-13ماده 
ارایی مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دبهره برداری اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ 

هند بود که با موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خوا
پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسید

پارکهای علم و فناوریمناطق آزاد

برخورداریازمزایایمناطقآزادمناطقآزادمشمولقانون

فعالیتپژوهشی،فناوریومهندسیانواعفعالیت

ازتاریخصدورمجوزتاریخمندرجدرمجوزبهرهبرداری

سال20مدتزمانمعافیتسال20مدتزمانمعافیت

داراییدرآمدومعافیتمالیاتبرمعافیتمالیاتبردرآمدودارایی

معافیتمالیاتبرارزشافزودهمالیاتبرارزشافزودهمعافیت

(ملیومحلی)کلیهعوارضکلیهعوارض

(مدیریتپارک)مرجعمجوز(سازمانمنطقهآزاد)مرجعمجوز

حوزهمالیاتیسرزمیناصلی(حوزهمالیاتیسازمانمنطقه)رسیدگیکنندهمرجع

واحدهایفناوریونیروهای)اشخاصحقیقیوحقوقییوحقوقیاشخاصحقیق
(مربوطه



(اقدامات)مالیات

حقوقمالیات

عملکرد

ارزش 
افزوده

Management 

Objectives

Customer 

Objectives

Schedules

Tasks

پژوهشی،مهندسی و فناوری: نوع فعالیت 
استقرار در پارک: محل فعالیت

مجوز فناوری و یا نامه تاییدیه از ریاست پارک: مجوز
سال2۰: مدت زمان

مانه تسلیم اظهارنامه،دفاترو یا اسناد و مدارک مثبته و ثبت اطالعات خرید و فروش در سا: مدارک
معامالت فصلی در موعد مقرر

تسلیم اظهارنامه حقوق در موعد مقرر-۱
تایید لیست حقوق بگیران شرکت توسط مدیریت پارک-2

ه وصول در صورت فروش در داخل پارک و تایید فعالیت توسط مدیریت پارک تکلیفی نسبت ب-۱
مالیات ارزش افزوده بر عهده شرکت نمی باشد



مالیات

Project 

Objectives

Implementation 

Plan
Schedules

Tasks

Resources

رأی هیأت عمومی
ازحاصلدرآمـدهای،1380سالمصوبمستقیممالیاتهایقانوناصالحی2ماده2تبصرهدرکهاینبهنظر

بهموردهردرمی شود،تحصیلنیزشرکتطریقازغیرنحویبهکهمادهاینموضوعاشخاصاقتصادیفعـالیتهای
4بنددرولیکناستشدهاعالممالیاتمشمولمستقیممالیاتهایقانون105مادهدرمذکورنرخبهجداگانهطور

وسازمانیمسؤولیتیامحولهوظایفراستایدرکه2مادهمشمولیناقتصادیفعالیتهایانجاماعتراض،موردبخشنامه
حکمچوننبنابرایاست،نشدهتلقیمالیاتمشمولپذیرد،صورتاسالمیشورایمجلسمصوباساسنامهمفادیا

بندبهمستنداًاست،شدهیادقانون2ماده2تبصرهمنطوقصریحمخالفبخشنامهازقسمتاین
،۱۳۹2سالمصوباداریعدالتدیواندادرسیآیینوتشکیالتقانون۸۸مادهو۱2ماده۱

.می شودابطال



مالیات

Project 

Objectives

Implementation 

Plan
Schedules

Tasks

Resources



مالیات

Tasks

:مالیات حقوق و مراحل مربوطه

حقوقنیروهایمستقردرشرکتهایپارکهامعافازمالیاتبودهاست92الی85ازسال-1

اتبهاستنادرایشورایعالیمالیاتیحقوقشرکتهایپارکمشمولمالی94الی92ازسال-2

شدهاست

ارکهابهاستنادمصوبههیاتمحترموزیرانحقوقنیروهایشرکتهایمستقردرپ95ازسال-3

ازمالیاتمعافگردید

حقوقنیروهایمربوطبه94الی92بهاستنادجلسهمعاونتحقوقیبابتمالیات9۷درسال-4

قردرپارکهاشرکتهایمستقردرپارکهارایبهنفعمعافیتمالیاتحقوقنیروهایشرکتهایمست

.صادرگردید



مالیات
:تکالیف شرکتهای مستقر در پارک بابت معافیت مالیات عملکرد و حقوق

(فناوریمجوز)پارکریاستتاییدیهاخذ-1

پارکدرداخلفعالیت-2

مشترکدستورالعمل-مناطقمتفرقهمقرراتاز14ماده-تجارتقانون6مادهاستنادبهرسیدگيقابلماليوصورتهایشدهپلمپدفاترداشتن-3

مستقیممالیاتهایقانون110ماده-زادآمناطقسازمانودارایيواقتصادوزارت

تولیدموانعرفعقانون132مادهتبند-پنجمبرنامه119ماده2تبصرهاستنادبه:مالیاتياظهارنامهارائه-4
باهمراهیمالیاتسالازپسچهارماهتاحداکثرراخودمدارکواسنادودفاتربهمتکیزیانوسودحسابوترازنامهواظهارنامهمکلفاندحقوقیاشخاص
اصلیفعالیتمحلکهمالیاتیامورادارةبهراآنهاازیكهرنشانیوسهامتعدادیاسهمالشرکهمیزانموردحسبوسهامدارانوشرکاهویتفهرست
کافیبعدسنواتدرتغییراتفهرستتسلیممزبور،فهرستاولینتسلیمازپس.نمایندپرداخترامتعلقمالیاتوتسلیماستواقعآندرحقوقیشخص
.بودخواهد

:مکرر146ماده1تبصره-

دبنموردبهجزمینمایداعالمکشورمالیاتیامورسازمانکهترتیبیبهمقررموعددرقانوناین(95)مادهموضوعمدارکواسنادیاودفاترمالیاتی،اظهارنامهارائه-1تبصره

ازبرخورداریشرط.میشودعمل4/12/1393مصوب(2)دولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانونبهموادبرخیالحاققانون85مادهمطابقکهقانوناین(139)ماده(ح)

میباشدقوانینسایروقانونایندرمندرجمالیاتیمشوقیامعافیتهرگونهوصفرنرخ



مالیات
:تکالیف شرکتهای مستقر در پارک بابت معافیت مالیات عملکرد و حقوق

مستقیممالیاتهایقانون169مادهاستنادبهفصليمعامالتصورتارسالوتهیه-5
ند،ميشومالیاتينظامدرنامثبتبهموظفكشورمالیاتيامورسازماناعالمحسبكهقانوناینموضوعمشاغلصاحبانوحقوقياشخاص
رجدمشابهاسنادسایروقراردادهاصورتحسابها،دررامعاملهطرفوخوداقتصادیشمارهوصادرصورتحسابخودمعامالتانجامبرایمکلفند

.كنندارائهمذكورسازمانبهراخودمعامالتفهرستو
هشمارازاستفادهیاودیگرانبرایخوداقتصادیشمارهازاستفادهیامعاملهطرفوخوداقتصادیشمارهدرجعدمیاصورتحسابصدورعدم

.ميشودمعاملهموردمبلغ(%2)درصددومعادلجریمهایمشمولموردحسب،خودمعامالتبرایدیگراناقتصادی
معادلجریمهایمشمولميشودتعیینكهروشهایيطریقازكشورمالیاتيامورسازمانبهشدهانجاممعامالتفهرستارائهعدمهمچنین
.ميباشداست،نشدهارائهآنهافهرستكهمعامالتي(%1)یكدرصد

م.م.ق.82مادهاستنادبهكاركنانحقوقلیستارسال-6

آنبرابرهفتتاوقانوناین(8۴)مادهدرمذکورمبلغبرمازاددولتیغیرودولتیکارکنانحقوقدرآمدبرمالیاتنرخ:م.م.ق85مادهاستنادبه-

است(%۲0)آنمازادبهنسبتو(%10)درصددهساالنهمالیاتمشمول

قانوناین(85)مادةمقرراتطبقرامتعلقمالیاتمكلف اندآنتخصیصیاپرداختهرهنگامحقوقکنندگانپرداخت:م.م.ق86مادهاستنادبه-

دروپرداختمحلیمالیاتامورادارةبهآنمیزانوحقوقکنندگاندریافتنشانیوناممتضمنفهرستیتسلیمضمنبعدماهپایانتاوکسرومحاسبه

دهندصورتراتغییراتفقطبعدماه های

پارکمدیریتتوسطحقوقلیستتایید-7



مالیات
:تکالیف شرکتهای مستقر در پارک بابت معافیت مالیات عملکرد و حقوق

:م.م.ق86مادهتبصره-

وراتکسپرداختمشمولکهخودکارکنانازغیرحقیقیاشخاصبهکارفرمایانکهپرداخت هایی-تبصره
حقوقیقحق التححق التدریس،جلسات،درحضورحقحق المشاوره،عنوانبانمی باشند،بیمهیابازنشستگی

دهنرخبهمقطوعمالیاتمشمولقانوناین(8۴)مادهموضوعمعافیترعایتبدونمی کنند،پرداختپژوهش
مدتظرفوکسررامتعلقهمالیاتتخصیص،یاپرداختموقعدرموظفندکارفرمایان.می باشد(%10)درصد
طتوسشدهاعالمنمونهفرممطابقکنندگاندریافتمشخصاتاعالمباقانوناین(86)مادهدرشدهتعیین

واتمالیپرداختمسؤولتخلف،صورتدروکنندپرداختمالیاتیامورادارهبهکشورمالیاتیامورسازمان
.بودخواهندمتعلقجرایم



مالیات بر ارزش افزوده

:افزودهارزشبرمالیات

افزودهارزشسامانهدرنامثبت-1

افزودهارزشاظهارنامهارائه-۲

افزودهارزشبرمالیاتپرداخت-3



مالیات بر ارزش افزوده

،قانوناینمقرراتازفـتخلورتـصدراـیوانونـقنـایدرررـمقالیفـتکدادنـنامـانجصورتدرمالیاتیمؤدیان-۲۲ماده

:بودخواهندزیرشرحبهایجریمهمشمول،تأخیرجریمهومتعلقمالیاتپرداختبرعالوه

موردحسبشناساییاـینامثبتتاریختامتعلقمالیات(%۷5)درصدپنجوهفتادمعادلمقررمهلتدرمؤدیاننامثبتعدم-

؛متعلقمالیاتبرابریكمعادلصورتحسابصدورعدم-

؛متعلقمالیاتالتفاوتبهمابرابریكمعادلصورتحسابدرقیمتصحیحدرجعدم-

؛متعلقمالیات(%25)درصدپنجوبیستمعادلشدهاعالمنمونهطبقصورتحساباطالعاتتکمیلودرجعدم-

؛متعلقمالیات(%50)ـددرصاهـپنجمعادل،موردحسببعدبهشناسایییانامثبتتاریخازاظهارنامهتسلیمعدم-

متعلقمالیات(%25)درصدپنجوبیستمعادلموردحسبمدارکواسنادیادفاترارائهعدم-

(2%)درصددوزانـمیبهجریمهایتعلقموجب،مقررمواعددرقانوناینموضوعمالیاتهایپرداختدرتأخیر-۲3ماده

.بودخواهدتأخیرمدتونشدهپرداختمالیاتبهنسبت،ماهدر



مالیات بر ارزش افزوده

،قانوناینمقرراتازفـتخلورتـصدراـیوانونـقنـایدرررـمقالیفـتکدادنـنامـانجصورتدرمالیاتیمؤدیان-۲۲ماده

:بودخواهندزیرشرحبهایجریمهمشمول،تأخیرجریمهومتعلقمالیاتپرداختبرعالوه

موردحسبشناساییاـینامثبتتاریختامتعلقمالیات(%۷5)درصدپنجوهفتادمعادلمقررمهلتدرمؤدیاننامثبتعدم-

؛متعلقمالیاتبرابریكمعادلصورتحسابصدورعدم-

؛متعلقمالیاتالتفاوتبهمابرابریكمعادلصورتحسابدرقیمتصحیحدرجعدم-

؛متعلقمالیات(%25)درصدپنجوبیستمعادلشدهاعالمنمونهطبقصورتحساباطالعاتتکمیلودرجعدم-

؛متعلقمالیات(%50)ـددرصاهـپنجمعادل،موردحسببعدبهشناسایییانامثبتتاریخازاظهارنامهتسلیمعدم-

متعلقمالیات(%25)درصدپنجوبیستمعادلموردحسبمدارکواسنادیادفاترارائهعدم-

(2%)درصددوزانـمیبهجریمهایتعلقموجب،مقررمواعددرقانوناینموضوعمالیاتهایپرداختدرتأخیر-۲3ماده

.بودخواهدتأخیرمدتونشدهپرداختمالیاتبهنسبت،ماهدر



مالیات بر ارزش افزوده

معافیتمستندات

آزادمناطقادارهچگونگیقانون13ماده-

افزودهارزشقانونهایمعافیتفصلاز1۴ماده-

مشـترکپیشـنهادبـاکـهایآئیننامـهطبقکهآموزشیوپژوهشیخدماتانواع-14

آموزشوبهداشت،درماندارایی،واقتصادیامورفناوری،وتحقیقاتعلـومهـایوزارتخانـه

نایتصویبتاریخازماهششمدتظرفاجتماعیاموروکـاروپـرورشوآمـوزشپزشـکی،

میرسد؛وزیرانهیأتتصویببهقانون



مالیات بر ارزش افزوده

"مالیات بر ارزش افزودهقانون (۱۲)ماده (۱۴)آییننامه بند "
ای،حرفهوفنیمراکزمدارس،توسطآموزشیو(فناوریوتحقیقاتی)پژوهشیخدماتارائه-1ماده

مراجعازمجوزدارایکهپژوهشیوآموزشیموسساتومراکزعالی،آموزشمراکـزودانشگاهها
ورماندبهداشت،وفناوریوتحقیقاتعلوم،هایوزارتخانهازکهعلمیانجمنهایوباشندقانونیذیصالح
افزودهارزشبرمالیاتقانون(12)مادهمعافیـتمـشمولاند،کردهدریافتمجوزپرشکیآموزش
.میباشند
وسطتمجوز،ازخارجفعالیتهایسایروپژوهشیوآموزشیخدماتباغیرمرتبطخدماتارایه–تبصره

.میباشندعوارضومالیاتپرداختمشمولیادشدهواحدهای
راقانونیذیصالحمراجعازشدهاخذمجوزهایمکلفند(1)مادهموضوعخدماتدهندگانارائه-2ماده
ابالغذیربطمالیاتیواحدهایبهتاییدوبررسیازپستانمایندارائهکشورمالیاتیامـورسـازمانبه

.گردد



مالیات بر ارزش افزوده



مالیات
ترتیب رسیدگی مالیاتی

کلیهکهدگردتنظیمنحویبهوکافیاطالعاتودالیلبهمتکیوصحیحمأخذاساسبربایدمالیاتتشخیصبرگ–2۳7ماده
بایدمالیاتتشخیصبرگکنندگانامضاء.باشدروشنمؤدیبرایوقیدآندرصریحطوربهآنازحاصلدرآمدهایومربوطهایفعالیت

بودواهندخجهتهرازخودنظریهوتشخیصبرگمندرجاتمسئولونمایندقیدخواناطوربهتشخیصبرگدرراخودسمتوکاملنام
مؤدیبهاستتهگرفقرارتشخیصبرگصدورمبنایکهراگزارشیجزئیاتاندمکلفمالیاتتشخیصنحوهازمؤدیاستعالمدرصورتو

بدهنداوبهبخواهدخصوصایندرراتوضیحیهرگونهونماینداعالم
تواندمیباشدمعترضآنبهنسبتمؤدیچنانچهشود،میابالغمؤدیبهوصادرمالیاتتشخیصبرگکهمواردیدر–2۳۸ماده
کتبا مدارکوداسناودالیلارایهباومراجعهمالیاتیامورادارهبهخوداالختیارتاموکیلوسیلهبهیاشخصا  ابالغتاریخازروزسیظرف

روزسیازشبیکهمهلتیظرفومربوطدفتردرمؤدیدرخواستثبتازپساستموظفمربوطمسئول.نمایدمجددرسیدگیتقاضای
کافیصتشخیبرگمندرجاتردبرایراشدهابرازمدارکواسنادودالیلکهصورتیدرورسیدگیموضوعبهنباشدمراجعهتاریخاز

درآمدلتعدیدرموثرراابرازیمدارکواسنادودالیلکهصورتیودرنمایدامضاءودرجتشخیصبرگظهررامراتبوردراآندانست،
هرگاهورسیدخواهدمؤدیومسئولامضایبهومنعکستشخیصبرگظهرمراتبگیرد،قرارمؤدیقبولمورداونظرودهدتشخیص
برگهرظدرمستدال رامراتببایدندهدتشخیصمؤثردرآمدتعدیلیاتشخیصبرگردبرایرامؤدیابرازیمدارکواسنادودالیل

.نمایدارجاعاختالفحلهیأتبهرسیدگیبرایراامرپروندهومنعکستشخیص



مالیات
ترتیب رسیدگی مالیاتی

مالیاتیاکنداعالمکتبا آنبهنسبتراخودقبولیمالیاتتشخیصبرگابالغتاریخازروزسیظرفمؤدیکهصورتیدر–2۳۹ماده
مادهشرحهبرامالیاتیامورادارهوخودبینموجوداختالفیابدهدراآنپرداختترتیبیاپرداختتشخیصبرگمأخذبهرامطالبهمورد

روزسیظرفمؤدیکهمواردیدروگرددمیتلقیمختومهمالیاتمشمولدرآمدمیزانلحاظازامرپروندهنمایدرفعقانوناین(238)
مالیاتخیصتشبرگدرشدهتعییندرآمدنکندمراجعهمربوطمالیاتیامورادارهبهمذکورمادهدرمقررمهلتدریاوننمایداعتراضکتبا 

.استقطعی
هیأتشده،بینیپیشدیگریمرجعقانوناینمقرراتضمنکهجزدرمواردیمالیاتیهایاختالفکلیهبهرسیدگیمرجع–244ماده
امورسازماننمایندهنفریك–1:شدخواهدتشکیلزیرشرحبهنفرسهازمالیاتیاختالفحلهیأتهر.استمالیاتیاختالفحل

استانمراکزایهاشهرستاندرشرایطیواجدبازنشستهقاضیکهدرصورتی.بازنشستهیاشاغلازاعمقاضینفریك–2.کشورمالیاتی
قاضینفریكهقضائیقوهرئیسکشور،مالیاتیامورسازماندرخواستبهبناباشدنداشتهمستقیممالیاتهایقانون83صفحهوجودها

اتاقیاایراناسالمیجمهوریومعادنصنایعوبازرگانیاتاقازنمایندهنفریك–3.نمودخواهدمعرفیهیأتعضویتبرایراشاغل
برگهکدرصورتیمؤدیانتخاببهشهراسالمیشوراییاصنفیهایتشکلیاایحرفهمجامعیارسمیحسابدارانجامعهیاتعاون

ننمایداعالمراخودانتخابمؤدیقانونیمهلتدرتشخیصبرگبهاعتراضتسلیمباهمزمانیاوباشدشدهقانونیابالغمالیاتتشخیص
.کردواهدخانتخابرانفریكمزبورنمایندگانبینازرسیدگیموردموضوعیامؤدیفعالیتنوعبهتوجهبامالیاتیامورسازمان
االجرازمالوقطعیآراءاکثریتبامزبورهایهیأترأیواسترسمینفرسهحضوربامالیاتیاختالفحلهایهیأتجلسات–1تبصره
گرددقیدرایمتندربایداقلیتنظرولی.است



مالیات
ترتیب رسیدگی مالیاتی

م.م.ق246ماده
ابالغنهاآبهبایدمالیاتیامورادارةنمایندةاعزامنیزومؤدینمایندةیامؤدیحضورجهتپرونده،هرمورددرمالیاتیاختالفحلهیأترسیدگیوقت
.مربوطواحدموافقتومؤدیدرخواستبهمگرباشدروزدهازکمترنبایدهیأتجلسهتشکیلروزوابالغتاریخفاصله.گردد

.بودنخواهدرأیصدوروهیأترسیدگیازمانعمربوطمالیاتیامورادارهنمایندةنیزومؤدینمایندةیامؤدیحضورعدم-تبصره

م.م.ق247ماده
.استالزماالجراءوقطعیبدویمالیاتیاختالفحلهیأتهایآراء
یامربوطمالیاتیمأمورانطرفازمؤدی،بهآنتبصرههایوقانوناین(203)مادهاساسبررأیابالغتاریخازروزبیستمدتظرفکهاینمگر

حلهیأترأی.شدخواهداحالهنظرتجدیدمالیاتیاختالفحلهیأتبهرسیدگیجهتپروندهصورتایندرکهگیردقرارکتبیاعتراضموردمؤدیان
.میباشدالزماالجراوقطعینظرتجدیدمالیاتیاختالف
.کندتسلیممقررمدتدرراخوداعتراضآنبرمازادبهنسبتوپرداختراقبولموردمالیاتمقداراستمکلفمالیاتیمؤدی-1تبصره
.باشنددادهرأییاداشتهنظراظهارمطروحهموضوعبهنسبتقبالًنبایدمالیاتیاختالفحلهیأتهایعضونمایندگان-۲تبصره
بهقطفتجدیدنظرمرحلهدرباشدقرارگرفتهخواهیتجدیدنظراعتراضموردطرفینازیکیسویازبدویهیأتصادرهرأیکهصورتیدر-3تبصره
.شدخواهدصادررأیورسیدگیطرفآنادعای



مالیات
ترتیب رسیدگی مالیاتی

م.م.ق247ماده
الیاتیممأموریامؤدیاعتراضعدمبابدویمالیاتیاختالفحلهیأترأیکهمواردیاستثناءبهمالیاتیاختالفحلهیأتهایقطعیآراء-۴تبصره
.بودخواهدمالیاتیعالیشورایدررسیدگیوشکایتقابلقانوناین(251)مادهمقرراتبرابرمییابدقطعیتمربوط
کهمادهاینبتصویتاریختاصادرهمالیاتیاختالفحلهیأتهایآراءازمالیاتیمؤدیانکتبیشکایتدارداجازهکشورمالیاتیامورسازمان-5تبصره

مقتضیرأیدورصورسیدگیمنظوربهتجدیدنظرمالیاتیاختالفحلهیأتهایبهباریكرااستشدهتسلیمذیربطمالیاتیمرجعبهقانونیمهلتدر
.نمایداحاله

آراءازشکایتهمچنینوشودردنظرتجدیدمالیاتیاختالفحلهیأتطرفازبدویهیأتهایآراءازمالیاتیمؤدیانشکایتکهمواردیدر-6تبصره
موردرأیموضوعمالیاتتفاوت(%1)درصدیكمعادلمرحلههربرایشود،اعالممردودمالیاتیعالیشورایشعبطرفازتجدیدنظرهیأتهای
.بودخواهدآنپرداختبهمکلفمؤدیکهمیگیردتعلقرسیدگیهزینهتسلیمی،اظهارنامهدرمؤدیابرازیمالیاتوشکایت

م.م.ق249ماده
مشمولدرآمدتعدیلبهتصمیماتخاذصورتدروبودهمؤدیاعتراضبهنسبتمدللوموجهاظهارنظرمتضمنبایستیمالیاتیاختالفحلهیأترأی

.شودقیدرأیمتندرهیأتتوسطآندالیلوجهاتمالیات،

م.م.ق250ماده
درخواستابباشند،کردهاشتباهیمحاسبهدرکهصورتیدروقیدرأیمتندررامالیاتمحاسباتموردمأخذمکلفاندمالیاتیاختالفحلهیأتهای

.کننداصالحرارأیورسیدگیموضوعبهمربوطمالیاتیامورادارةیامؤدی



مالیات
ترتیب رسیدگی مالیاتی

عدماداستنبهمالیاتی،اختالفحلهیأتقطعیرأیابالغتاریخازماهیكظرفتوانندمیمالیاتیامورادارهیامؤدی–2۵۱ماده
رارسیدگیجدیدتورأینقصوشکایتمالیاتیعالیشورایبهکافیدالیلاعالمبارسیدگی،نقضیاموضوعهمقرراتوقوانینرعایت

.کننددرخواست
بهودنباشطرحقابلدیگریمرجعدرکهمستقیمغیرهایمالیاتوقانوناینموضوعقطعیهایمالیاتمورددر–مکرر2۵۱ماده
اقتصادیراموروزیشودرسیدگیتجدیدتقاضایوشکایتمؤدیطرفازکافیدالیلومدارکبهمستندا مالیاتبودنعادالنهغیرادعای

وقطعیراآاکثریتبههیأترأی.نمایدارجاعرسیدگیجهتخودانتخاببهنفرسهازمرکبهیأتیبهراامرپروندهتواندمیداراییو
بودخواهدجارینیزاصالحیهاینتصویبتاریختا1368سنواتعملکردبهنسبتمادهاینحکم.باشدمیاالجراالزم
مقامعالیندانکارمبینازکهالبدلعلیعضونفردوواصلیعضونفرسهازبودخواهدمرکبمالیاتیانتظامیعالیهیأت–26۱ماده
اموردرارآنسالششالاقلکهخدمتسابقهسالشانزدهدارایوبودهمطلعوبصیرمالیاتیاموردرکهداراییواقتصادیاموروزارت
اینبهسالسهمدتایبرداراییواقتصادیاموروزیرحکموکشورمالیاتیامورسازمانکلرئیسپیشنهادبهباشندداشتهاشتغالمالیاتی
اداریصاصیاختدادگاهقطعیحکمموجببهیاوخودشانتقاضایبهمگرنیستندتغییرقابلمذکوردرمدتوشودمیمنصوبسمت

بینازاتیمالیانتظامیعالیهیأترئیس.استبالمانعمذکورسالسهانقضایازپسآنانمجددانتصاب.قانوناین)267)مادهموضوع
.شودمیبمنصووانتخابداراییواقتصادیاموروزیرحکموکشورمالیاتیامورسازمانکلرئیسپیشنهادبههیأتاصلیاعضای



مالیات

م.م.ق2۷4ماده
:موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتكب یا مرتكبان حسب مورد، به مجازات های درجه شش محكوم می گردند

آندفاتر، اسناد و مدارک خالف واقع و استناد به تنظیم -1
فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آناختفای -۲
این قانون و امتناع از ( 181)اشخاص ثالث در اجرای ماده خودیا از دسترسی مأموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی و اقتصادی ممانعت -3

به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان ( مكرر169)و( 169)قانونی مبنی بر ارسال اطالعات مالی موضوع مواد انجام تكالیف 
اقدامبا این به دولت 

ؤدیان دیگر و انجام تكالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات معدم -۴
ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده

معامالت و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معامالت و قررادادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخالف واقعتنظیم -5
ال از انجام تكالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطالعات درآمدی و هزینه ای در سه سخودداری -6

متوالی
از کارت  بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتیاستفاده -7



مالیات

Tasks

:سئواالت و ابهامات موجود

د؟آیا شرکت های پارک الزام به استفاده از مزایای این قانون دارند و یا می توانند تابع مقررات عام باشن-1

آیا شرط فعالیت و فروش با هم مالزمه دارند و هر دو باید در داخل پارک اتفاق بیفتد؟-2

در حوزه ارزش افزوده عدم تکلیف شرکتها به وصول مالیات به منزله معافیت خریدار می باشد؟-3

یا این مزایا در حوزه معافیت مالیات بر دارایی در مواردی که مالکیت از قبل از استقرار در پارک اتفاق افتاده باشد آ-4

برقرار می باشد؟

در مالیات حقوق آیا شرط موضوع فعالیت نیز نافذ می باشد؟-5

در صورت رد دفاتر و اسناد مالی شرکت آیا معافیت باطل می شود؟-6

قانون مالیاتهای مستقیم چیست؟146ماده 1تکالیف شرکتها در خصوص قواعد مربوط به تبصره -7

ارائه لیست حقوق بابت معافیت مالیات حقوق الزامی است؟-8



مالیات

Tasks

(۱۳۹4/2/۱()مصوبرقابت پذیرتولیدموانعرفعقانونازالحاقی)-مکرر۱۳۸مادة

عقودبقالدرراتولیدیبنگاه هایگردشدرسرمایهوطرحـپروژهمالیتأمینبراینقدیآوردهکهاشخاصی
رداختپازاعتباروپولشورایمصوبمشارکتیعقودانتظارموردسودحداقلمعادلنمایند،فراهممشارکتی
قبولابلقهزینهعنوانبهمذکورپرداختیسودمعادلسود،پرداخت کنندهبرایومی شوندمعافدرآمدبرمالیات
.می شودتلقیمالیاتی
خارجدیتولیبنگاهازرانقدیآوردهنمی تواندسالدوتامادهاینموضوعمعافیتازکنندهاستفاده-1تبصره
آوردهخروجسالمالیاتشده،استفادهمعافیتروزارزشمیزانبهنقدی،آوردهکاهشصورتدر.کند

.می شودنقدی، اضافه
ادارهابگردشدرسرمایهیاطرحـپروژهمالیتأمینبراینقدیآوردهبه کارگیریتحققتشخیص-2تبصره
.استمربوطحوزهمالیاتیامور



مالیات

:توسعهششمبرنامه6۵ماده

وقفسهمتانمایدریزیبرنامهایگونهبهموجود،موانعرفعوواقفینوخیرینتشویقبااستموظفدولتـث
کهخیرینی.یابدافزایشفناوریوپژوهشیوعالیآموزشمؤسساتودانشگاههامالیتأمینازخیریهو

ومزایاولمشمبرسانند،انجامبهفناورانهنوآوریهایوفناوریپژوهش،آموزش،توسعهوحمایتبرایراطرحهایی
برایغیردولتیحقوقیوحقیقیاشخاصکههایدورهدر.شدخواهندسازمدرسهخیرینبهمربوطحمایتهای
دررفاهیخدماتوورزشیپژوهشی،آموزشی،کمكوآموزشیفضاهایتجهیزوتکمیلوتوسعهاحداث،

الیاتیمقبولقابلهایهزینهعنوانبههاهزینهایننمایندهزینهپژوهشیوعالیآموزشمراکزودانشگاهها
.گیردقرارمحاسبهمورد



عوارض

عوارض

ملی

محلی

Management 

Objectives

Customer 

Objectives

Schedules

Tasksکلیه عوارض مندرج در قانون تجمیع عوارض و همچنین عوارض واردات و صادرات

عوارض مربوط به شهرداری ها و مصوبه شورای شهر



عوارض
میعافکشورممعمولعوارضهرگونهپرداختازنمایند،میفعالیتپارکهادرکهفناوریواحدهایکلیه-3ماده 
.باشند



سرمایه گذاری
سرمایه گذار خارجی-فصل سوم 

میزانمشارکتخارجیاندروچگونگینحوهپذیرشوورودوخروجسرمایهخارجیوسودحاصلازآنبهپارکو-4ماده
.حمایتسرمایهگذاریخارجیانجامخواهدشدوتشویقفعالیتهایهرپارک،منطبقوبراساسمقرراتقانون

کمورخ23ت33432.جهتپذیرشسرمایهگذاریخارجیدرپارکهابراساسمقرراتمناطقآزاد،تصویبنامهشماره-5ماده
:واصالحاتبعدیآنبااصالحاتزیربرایواحدهایفناوریمستقردرپارکهاقابلاجرامیباشد13۷3.3.16

سازمانهای"عبارتجایگزین"مدیریتپارک"عبارت(14)و(13)،(12)،(11)،(10)،(8)،(6)،(4)،(3)،(1)درمواد-1
.میگردد"مناطق

.میشود"مناطق"جایگزینواژه"پارک"واژه(15)و(12)،(11)،(10)،(9)،(8)،(۷)،(6)،(5)،(4)،(3)،(1)درمواد-2
.حذفمیشود(2)ماده-3
.آنمیشودجایگزین"خارجی"حذفوواژه"اینمقررات(2)موضوعماده"عبارت(6)ماده"1"درتبصره-4
میجایگزینآن"وفناوری،تحقیقاتوزارتعلوم"حذفوعبارت"دبیرخانهوسازمانهایمناطقآزاد"عبارت(6)درماده-5

.شود
"عضوشورایعالیمناطقآزادوزرای"عبارتجایگزین"هیأتوزیران"عبارت(10)وتبصرهماده(6)ماده"1"درتبصره-6

.میشود
یم"شورایعالیمناطقآزاددبیرخانه"عبارتجایگزین"وزارتعلوم،تحقیقاتفناوری"عبارت(6)ماده"1"درتبصره-۷

.شود



کار و تامین اجتماعی
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مقررات اشتغال در پارکها همانند مقررات اشتغال 47به استناد فصل چهارم آیین نامه اجرایی ماده 
درمناطق آزاد می باشد لذا اشتغال در پارکهای علم و فناوری همانند مناطق آزاد می باشد
همچنین رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان در پارکها تابع قانون کار نمی باشد

یکاری می به استناد مصوبه اداره کار و وزارت علوم نیروهای شرکتهای مستقر در پارک مشمول بیمه ب
باشند

ندوق آزاد برای پارکهای علم و فناوری لذا صاشتغال درمناطق با توجه به حذف فصل هفتم از مقررات 
.عام برای کلیه شرکتهای مستقر در پارکها صندوق تامین اجتماعی می باشد



روابط کار
روابط کار-فصل چهارم 

مورخ ک25ت 33433.پارکها مشمول مقررات اشتغال در مناطق آزاد، موضوع تصویبنامه شماره مستقردر امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار در واحدهای فناوری -6ماده 
باشدواصالحات بعدی آن با لحاظ اصالحات زیر می 1373.3.16

.می شود"سازمانهای مناطق "جایگزین عبارت "پارک مدیریت "عبارت( 43)و ( 38)، (37)، (36)، (35)، (30)، (10)، (6)، (3)، (1)در مواد -1

.می شود"مناطق "جایگزین واژه "پارک "واژه( 51)و ( 43)، (41)، (37)، (36)، (26)، (10)، (6)، (3)،(2)، (1)در مواد -2

.حذف می شوند( 50)و ( 49)، (47)، (46)شامل موادهفتم فصلو ( 45)و ( 44)، (42)، (40)، (39)با تبصره های آن و مواد ( 5)و ( 4)مواد -3
.و تعریف آن حذف می شود"دبیرخانه "واژه ( 1)در ماده -4
.شودحذف می "بیمه و تامین اجتماعی "عبارت "مقررات "در تعریف ( 1)در ماده 5

است که رستانی شهاموراجتماعیدر پارکهابا رعایت ضوابط این آیین نامه برعهده اداره کار و قبیل اینتنظیم امور بازار کار و نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و اموری از -7ماده 
.پارک در حوزه آن شهرستان واقع شده است 

.ت اداره کار و اموراجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن واقع شده اسعهده بهصدور پروانه اشتغال برای اتباع خارجی به تشخیص و درخواست مدیریت پارک -8ماده 

مراتب را است وظفمپایان قرارداد کار و همچنین به تعدادی که قراردادش پایان پذیرفته است ، هنگام بههرکارفرمایی که قرارداد کار با تبعه کشورهای خارجی منعقد ساخته است ، -9ماده 
.دهداست ،اطالع به اداره کار واموراجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن واقع 

نماید و برای ه تهیپارکواجتماعی ، آیین نامه نمونه انضباط کار را با هماهنگی هیأت امنای هر اقتصادی احوالـ وزارت کار و اموراجتماعی مکلف است باتوجه به شرایط و اوضاع و 10ماده 
.اجرا در اختیارمدیریت هر پارک قرار دهد

و کار اداره، شغل ومزد دریافتی کارگران خود را هر شش ماه یك بار تهیه نمایند و بهتخصص ملیت ،واحدهای فناوری مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستی شامل نام ، -11ماده 
.اموراجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن واقع است ، اطالع دهند

باشندمی پارکهااجرای مقررات اشتغال نیروی انسانی موضوع فصل چهارم این آیین نامه در زمینه دروزارت کار و اموراجتماعی و واحدهای تابع آن موظف به همکاری با پارکها -12ماده 



روابط کار

بنامهتصویاینمقرراتمشمولپارکدرواقعکارگـاههـایوکارفـرمایانکارگـران،کلـیهـ2مـاده
.هستند
نـیزویاسـتخدامخاصمقرراتوقوانینسایریاکشوریاستخدامقانونمشمولاشخاصـتبصره

ندانخویشاووهمسروصـاحبکارتوسطمنحصراآنهاکارانجامکهخانوادگیکارگاههایکارگـران
.بودنخواهندتصویبنامهاینمقرراتمشمولمیشود،انجامویاولطبقهازیكدرجهنسبی
ـامانجوکارگـرانوکارفرمایانحقوقرعایتوتصویبنامهاینمقرراتاجرایبرنظـارتـ3مـاده

پارکمدیریت.بودخواهدپارکمدیریتعهدهبرکارقراردادباارتباطدرشدهپیشبینیتعهـدات
صورتردونمایداخذراالزمضمانتهایکارگرانشـانقبالدرکارفرمایانتعهداتانجامبرایمیتواند
ایانکارفرمتعهداتشده،اخذهایضمانتنامهمحلازکارفرمایانسـویازیادشدهتعهداتانجامعدم
.نمایدایفاآنهاکارگرانمورددرراقانونیمحاکمومراجعآراییا



روابط کار

ازیكهردررااشـتغالخدمـاتوکارواحدمنطقه،هرسازمانهماهنگیبااموراجتماعـیوکـاروزارتـ5مـاده
کارهداشتبوحفاظتمسایلبرنظارتکـار،بـازارامـورتنظـیمبهنسبتواحداینکهکردخواهدایجادآزادمناطق

.کردخواهداقدامامورسایرو
اموراجتماعیووزیرکارحکمومنطقههرسازمانپیشنهادبااشتغالخدماتوکارواحدسرپرسـتـ1تبصـره
.میشودمنصوب
بهراواحداینعملکردگزارشباریكماهسههراستموظفاشتغالخدماتوکارواحدسرپرسـتـ2تبصـره
.نمایدارسالاجتماعیاموروکاروزارت

باپارکهادرقبیلاینازاموریوکاربهداشتوحفاظتمسایلبرنظارتوکاربازارامورتنظیم-7ماده
حوزهدرپارککهاستشهرستانیاموراجتماعیوکارادارهبرعهدهآیین نامهاینضوابطرعایت

.است شدهواقعآن شهرستان



روابط کار

.آورنـدمـیعملبهبازرسیتصویبنامهاینمشمولکارگـاههایازکـاربازرسـانـ6مـاده
وکارگرانکارمحـیطایمنـیوحفاظتنواقصرفعبهنسبتموظفندمنطقههرسازمانوکارفرمایان

.نماینداقداممقررفرصتهایدرکاربازرسانقانونیهایتوصیهانجام



روابط کار

:قراردادکارمشخصات
باشدکتبی-1
قراردادطرفینمشخصاتحاوی-2
قراردادموردمشروعیت-3
قراردادموضوعبودنمعین-4
موردنظرکارانجامیااموالتصرفدرطرفینشرعیوقانونیممنوعیتعدم-5
شدخواهددارعهدهکارگرکههاییوظیفهیاحرفهکار،نوع-6
مزایاومزد،حقوق-7
مرخصیهاوتعطیالتکار،ساعات-8
کارانجاممحل-9
کارقراردادانعقادتاریخ-10
باشدموقتمدتبرایکارچنانچهقرارداد،مدت-11
میشوددادهکارگربهکهانگیزشیورفاهیمزایای-12
تصویبنامهاینمفادبهباتوجهاختالفاتفصلوحلچگونگی-13
تصویبنامهاینمفادبهتوجهباقراردادفسخنحوه-14
.بدانندالزمقرارداددرراآندرجطرفیناحوال،واوضاعوشرایطباکهمواردیدیگر-15
(پارکمدیریت-کارگر-کارفرما)نسخهسهدرتنظیم-16



روابط کار

:کارشرایط

.استممنوعتمامسال15ازکمترافرادگماردنکاربهـ15مـاده
درولـیشـدخواهـدتعییـنکـارقراردادموجببهوطرفدوتوافقبراساسکارگرروزانـهکـارمـدتـ16مـاده
.کردنخواهدتجاوزمتوالیهفتهچهاردرساعت176ازحالهر

بهکارگرانرسمیتعطیالتجزونیز(اردیبهشت11)کارگرجهانیروزکشور،رسمیتعطیالتبرعالوهـ22مـاده
.میآیدحساب
زهـایروسـایراسـت،روزبیسـتجمعاجمعهروزهایاحتسابباکارگرانسـاالنهاسـتحقاقیمرخصـیـ24مـاده

یافتهجامانکاربهنسبتمزبورمرخصیسال،یكکمترکاربرای.شدنخواهدمحسوبمرخصیایامجزوتعطـیل
.میشودمحاسبه
.بودنخواهدکشورقانونیمـزدحداقـلازکمـترمـناطق،درپرداختـیمـزدحداقـلـ26مـاده



روابط کار
:اختالفحلمرجع

لحسازشطریقازبدوادهد،رخکارفرماوکارگربینکهکارقراردادوتصویبنامهاینمقرراتاجرایازناشیاختالفگونههرـ29ماده
.خواهدشدارجاعرسیدگیهیأتبهطرفینازیكهرسویازروز(10)ظرفموضوعنشود،حلسازشطریقازاختالفهرگاه.خواهدشد

ــوییاراالختتامنمایندهیاذیربطکارگرــویاالختیارتامنمایندهیاذیربطکارفرمای:ازاستمرکبفوقدرمادهمذکورهیأتـ30ماده
پارکمدیریتنماینده
.دارداعالمراخودونظررسیدگیموضوعبهاستموظفشکایتدریافتتـاریخازروزدهظـرفرسـیدگیهـیأتـتبصـره
تریدادگساحکاماجرایدایرهوسیلهبهوبودهاالجراالزموقطعیطرفین،بهابالغتاریخازروز(10)ظرفرسیدگیهیأتتصمیماتـ31مـاده
شودمیاجرا
.نمایدرسیدگیتقاضایومراجعههیأتبهروز(15)ظرفمیتواندمیشودفسخکارفرماسویازکارشقراردادکهکارگـریـ32ماده
اهدخوملزمراکارفـرماونمـودهتأیـیدراویاخـراجهـیأت،شود،دادهتشخیصموجهرسیدگیهیأتسویازکارگراخراجهـرگاهـ33ماده

.بپردازدویبهراکارگرروز(15)حقوقخدمت،سالهرقبالدرکهساخت
حقوقودهبرگردانکاربهراکارگرتاکردخواهدمخیرراکارفرمانشود،شناختهموجهرسـیدگیهـیأتسـویازکارگـراخـراجهـرگاهـ34مـاده
.بپردازداخراجخسارتعنوانبهراویروز(45)حقوقخدمتهرسالقبالدرآنکهیاوبپردازدراویبالتکلیفیایام
هماهنگی ا با واجتماعی ، آیین نامه نمونه انضباط کار راحوال اقتصادی ـ وزارت کار و اموراجتماعی مکلف است باتوجه به شرایط و اوضاع و 10ماده 
(47آیین نامه ماده .)نماید و برای اجرا در اختیارمدیریت هر پارک قرار دهدپارک تهیه امنای هر هیأت 



روابط کار

:پارکهادرکارروابطمتفرقهمقررات
نی است که اداره کار و اموراجتماعی شهرستابه عهده صدور پروانه اشتغال برای اتباع خارجی به تشخیص و درخواست مدیریت پارک -8ماده 

.پارک در حوزه آن واقع شده است 

دادی که کار و همچنین به تعبه هنگام پایان  قرارداد هرکارفرمایی که قرارداد کار با تبعه کشورهای خارجی منعقد ساخته است ، -9ماده 

.هدداست ،اطالع مراتب را به اداره کار واموراجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن واقع موظف است قراردادش پایان پذیرفته است ، 

ار را با واجتماعی ، آیین نامه نمونه انضباط کاحوال اقتصادی ـ وزارت کار و اموراجتماعی مکلف است باتوجه به شرایط و اوضاع و 10ماده 

.نماید و برای اجرا در اختیارمدیریت هر پارک قرار دهدپارک تهیه هماهنگی هیأت امنای هر 

را هر شش ، شغل ومزد دریافتی کارگران خودملیت ،تخصص واحدهای فناوری مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستی شامل نام ، -11ماده 

.و اموراجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن واقع است ، اطالع دهنداداره کار ماه یك بار تهیه نمایند و به 

وع اجرای مقررات اشتغال نیروی انسانی موضدر زمینه وزارت کار و اموراجتماعی و واحدهای تابع آن موظف به همکاری با پارکها -12ماده 

.باشندپارکها می این آیین نامه در فصل چهارم 



تفاوت قانون کارسرزمین اصلی و مناطق آزاد و پارک

پارکمناطق آزادقانون کار

قرارداد کتبی قرارداد کتبی قرارداد کتبی و شفاهی

ساعت7کار روزانه ساعاتساعت7کار روزانه ساعاتساعت 8ساعات کار روزانه 

روز20مدت مرخصی با جمعه روز20مدت مرخصی با جمعه روز30مدت مرخصی با جمعه 

صندوق بازنشستگی تامین اجتماعیصندوق بازنشستگی انتخابیصندوق بازنشستگی تامین اجتماعی

حداقل دستمزد اجباریحداقل دستمزد اجباریحداقل دستمزد اجباری

آیین نامه انضباطی مصوب هیات امناشورای عالی کارآیین نامه انضباطی تهیهآیین نامه انضباطی مصوب شورای عالی کار

بر روابط کار به عهده مدیریت پارکنظارتبر روابط کار به عهده سازمان منطقهنظارتنظارت بر روابط کار به عهده اداره کار

ناطقاشتغال در ماخراج و بازگشت به کار مطابق با مقرراتناطقاشتغال در ماخراج و بازگشت به کار مطابق با مقرراتاخراج و بازگشت به کار مطابق با قانون کار

(  تالفهیات رسیدگی و خیات حل اخ)رسیدگی به اختالفات 
مطابق قانون کار

تغال مطابق مقررات اش( حل اختالف)رسیدگی به اختالفات
در مناطق آزاد

تغال مطابق مقررات اش( حل اختالف)رسیدگی به اختالفات
در مناطق آزاد

اشتغال نیروی خارجی با تایید وزارت کارمنطقهاشتغال نیروی خارجی با سازماناشتغال نیروی خارجی با تایید وزارت کار

آموزش و کاریابی با وزارت کاربا سازمان منطقهآموزش و کاریابیبا وزارت کارآموزش و کاریابی

ارسال فهرست مزد و هویت به اداره کارارسال فهرست مزد و هویت به سازمان منطقهارسال فهرست مزد و هویت به اداره کار



پرداخت سایر مزایا در پارک

:نکته
تصادی با توجه به ابهامات پیش آمده در خصوص پرداخت عیدی،پاداش و سنوات و سایر مزایای انگیزشی در مناطق آزاد و مناطق ویژه اق

ن سرزمین مطابق با رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مواردی که در قانون مربوطه موارد پیش بینی نشده باشد مطابق مقررات و قوانی

اصلی برخورد خواهد شد

عمومیهیأترأی
.استمحرزآراءدرتعارض:اوالً
موضوعایراناسالمیجمهوریصنعتیتجاریآزادمناطقدراجتماعیتامینوبیمهانسانی،نیرویاشتغالمقررات2مادهمطابق:ثانیاً

اسالمیجمهوریصنعتی-تجاریآزادمناطقعالیشورایعضووزرایاکثریت۱۳7۳/۳/۱6-ک2۵ت/۳۳4۳۳۰شمارهنامهتصویب
مصوبه،همان۵مادهدروهستندمذکورنامهتصویبمقرراتمشمولآزاد،مناطقدرواقعوکارگاههایکارفرمایانکارگران،کلیهایران،
سایلمبرنظارتکار،بازارامورتنظیمبرآزادمناطقازیكهردراشتغالخدماتوکارواحدایجادواسطهبهاجتماعیاموروکاروزارت

ادارهایران،اسالمیجمهوریتوسعهپنجمبرنامهقانون۱۱2مادهالفبندموجببهوکندمیاقدامامورسایروکاربهداشتوحفاظت
کارانونقوآنبعدیاصالحاتوصنعتیواقتصادیوتجاریآزادمناطقادارهچگونگیقانوناساسبرمنحصراًآزادمناطقسازمانهای

دروارددحاکمیتموضوعبرآمرهوسـرزمینیوعـامقـانونای،منطقـهمقـرراتسکوتوابهامواجمالموارددراینکهبهنظر.است
بنابرایـن،استنشدهبینیپیشاقتصادیویژهمنطقهمقرراتدرسنواتپاداشوعیدیجملهازانگیزشیمزایایپرداختخصوص
شـدخواهداعمالمـواردایندرکـارقـانونمقررات



بیمه و تامین اجتماعی

تابع4۷هماداجرایینامهآیینازچهارمفصلاستنادبهفناوریوعلمپارکهایدراجتماعیتامینوبیمهمقررات-
باشدمیمربوطههایبخشنامهواجتماعیتامینمقرراتوقوانین

:شاملمستندات-

انسانینیرویبهمربوطمقررات-
انسانینیرویبیمهحق
بیکاریبیمه

بیمهمشمولمزایای

حقوقیاشخاصبهمربوطمقررات-
پژوهشیقراردادهایبیمهحق
(عمرانیغیروعمرانی)پیمانکاریقراردادهایبیمهحق
مشاورهقراردادهایبیمهحق



بیمه و تامین اجتماعی

:حق بیمه 
ازحقبیمهبعهدهکارگرمیباشد%۷پرداخت
ازحقبیمهبعهدهکارفرمامیباشد%20پرداخت

:بیمه بیكاری
حقبیمهبیکاریبعهدهکارفرمامیباشد%3پرداخت

:مزایای مشمول کسر حق بیمه
قبیمهتماممزایاینقدیتحتهرعنوانبهصورتمزد،حقوق،کارمزدویاکارآموزیکهبهبیمهشدهپرداختمیگرددمشمولکسرح

است

:مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست
کنومابهالتفاوتکمكهزینهمس-عیدی-هزینهسفروفوقالعادهماموریت-هزینهاوالد-هزینهعائلهمندی-بازخریدایاممرخصی
اشپاد-خسارتاخراجومزایایپایانکار-(کسرصندوق)حقالضمین-پاداشنهضتسوادآموزی-حقشیر-خوارباردرایامبیماری

افزایشتولید
ایتگرددودرمناطقآزادکارفرمایانملزمبهرعایتحداقلدستمزدمیباشندلذادرصورتپرداختاینمزایابایدحقبیمهرع:نکته

درصورتعدمپرداختملزمبهپرداختحقبیمهنمیباشند



بیمه و تامین اجتماعی

یمقراردادهایمشمولقانونتامیناجتماعيازنظراحتسابحقبیمهبهسهدستهتقس
:ميشوند

قراردادهایمشمولضوابططرحهایعمراني-1

قراردادهایغیرعمراني-2

مواردخاصغیرطرحهایعمراني-3



بیمه و تامین اجتماعی

:شورایعاليتامیناجتماعي143و129دوشرطقراردادهایعمرانيمطابقبامواد
قراردادهای)قراردادبراساسضوابططرحهایعمرانيمصوبسازمانبرنامهریزیویاضوابطتیپسازمان-1

باشد(مشاورهای
تمامیاقسمتيازبودجهازمحلاعتباراتعمرانيملي،استانيویامنطقهایباشد-2

ناخالص%15/6میزانبهجمعابیکاریبیمهحقبعنوان%1/6اضافهبهكاركردناخالص%14مقطوعاایمشاورهقراردادهایبیمهحق-1
(باشدميكارفرماسهم%12/6وپیمانکارسهم%3/6)باشدميكاركرد

ناخالص%6/6میزانبهجمعابیکاریبیمهدرصد%/6اضافهكاركردبهناخالص%6مقطوعا(اجرایي)پیمانکاریقراردادهایبیمهحق-2
(باشدميكارفرماسهم%5وپیمانکارسهم%1/6)كاركرد

حقنانچهچنمایندواگذارفرعيپیمانکارانبهراپیمانموضوععملیاتازبخشيعمرانيطرحهایمجریپیمانکارانصورتیکهدر:تذكر
باشدميمنتفيفرعيپیمانکارازبیمهحقوصولشودپرداختاصليقراردادبهمتعلقبیمه



بیمه و تامین اجتماعی

گیرندميقرارگروهایندرعمرانيطرحهایبرایشدهارائهضوابطفاقدقراردادهایكلیه

دماتخارائهقراردادموضوعیاوباشدپیمانکاروظیفهوبعهدهكالمصرفيمصالحتهیهآناجرایدركهقراردادهایيبیمهحق-1
بیمهآنبهكهگرددميمحاسبهكاركردناخالص%7میزانبهبیمهحقگیردانجاممکانیکيبصورتكهنمایدایجابكارنوعوباشد

گرددمياضافهنیزبیکاری

بهكهگرددميمحاسبهكاركردناخالص%15میزانبهگیردميانجاممکانیکيغیرودستمزدیبصورتكهقراردادهایيبیمهحق-2
گرددمياضافهبیکاریبیمهنیزآن

صالحمارزشباشدكارواگذارندهعهدهوهزینهبهمصالحازقسمتيوپیمانکارهزینهبهمصالحازقسمتيتهیهصورتیکهدر-3
گرددميمحاسبهفوقمبلغ%7میزانبهبیمهحقواضافهپیمانکاركاركردناخالصبهپیمانکاربهواگذاری

ورتبصقسمتيومکانیکيبصورتقراردادازقسمتيكهنمایدایجابكارنوعوبودهخدماتارائهقراردادموضوعمواردیکهدر-4
گرددميمحاسبه%15ماخذبهدستيقسمتو%7ماخذبهمکانیکيقسمتبیمهحقحالتایندرگیردانجامدستي

یمهبحقنمایدواگذارفرعيپیمانکارانبهقراردادانعقادطریقازراپروژهعملیاتازبخشياصليپیمانکارمواردیکهدر:تذكر
ازكاركردرعيفپیمانکاركاركردمعادلاصليپیمانکاربیمهحقمحاسبههنگامبهووصولومحاسبهمقرراتمطابقفرعيپیمانکاران
شدخواهدكسراصليپیمانکار



بیمه و تامین اجتماعی

:خاصموارد

باشندفنیوتولیدی،صنعتیواحددارایکهپیمانكارانی-1

حقوقیاشخاص-1-1

(شودمیصادرحسابمفاصادفاترتعهدودفاترصحتصورتدر)دفاتردارای-1-1-1

مفاصاابقیمدریافتازپسوکسرارسالیلیستبیمهحقمیزانبیمهحقمحاسبهازپس)دفاترفاقد-۲-1-1

(شودمیصادرحساب

باشدشدهارسالبیمهلیستبازرسیطبقوباشدبدهیفاقدسازماننزدصورتیکهدر)حقیقیاشخاص-۲-1

(شدخواهدصادرحسابمفاصا



بیمه و تامین اجتماعی

:خاصموارد

فروشوخریدقراردادهای-۲

بیمهحقکسرمشمولنباشداضافهکارانجامبهنیازکهتجهیزاتواجناس،موادفروشوخریدقراردادهای-1-2

شودصادرحسابمفاصابایدونبوده

ابحسمفاصابایستمیرانندهوجودعدمصورتدرباشدآالتماشیناجارهدارایکهقراردادهاییمورددر-2-2

شودصادر

محلدر)ساختقرارداد(حقوقیوحقیقیازاعم)باشدتولیدیوفنیکارگاهدارایپیمانکارکهمواردیدر-3-2

دروگرفتنخواهدتعلقبیمهحقاولقسمتخصوصدرباشدنصبونقلوحملباهمراهفروشویا(کارگاه

شدخواهدکسرومحاسبهبیمهحقسازمانبخشنامهمطابقدومقسمتمورد
:تذکر کاربردی

عم از ساخت در صورتیكه واگذارندگان کار میزان و درصد حمل و نصب را مشخص نكرده باشند حق بیمه به میزان ناخالص کل کارکرد ا

.و یا فروش و حمل و نصب محاسبه خواهد شد



بیمه و تامین اجتماعی

:خاصموارد

گازرسانیقراردادهای-3

گرددمیمحاسبه%7ماخذباگازرسانیهایشبكهاحداثقراردادهایبیمهحق-1-3

ماخذباومكانیكیبصورتقراردادمبلغ%70وتلقیخدماتکلیبطور(علمک)انشعاباتنصبقراردادهای-۲-3

شدخواهدمحاسبه%15ماخذباومكانیكیغیربصورتقراردادمابقی%30و7%

%15اخذمبهواجراکارکردناخالصبهبیمهحقرگالتوروکنتورنصبمثلاجراونصبمنحصراقراردادهای-3-3

شدخواهدمحاسبه



بیمه و تامین اجتماعی
:خاصموارد

سبزفضاینگهداریوشهریخدماتقراردادهای-3

مكانیكیغیربصورتمابقی%30ومحاسبه%7ماخذبهبیمهحقوتلقیمكانیكیبصورتکار%70قراردادهاایندر

شدخواهدمحاسبه%15ماخذبهبیمهحقو
ایرایانهخدماتارائهوافزارنرمطراحی،ساختقراردادهای-۴

افزارینرمنیپشتیباواطالعاتیوعملیاتیمختلفهایسیستمافزارونرمطراحی،ساختآنهاموضوعکهقراردادهایی

شدخواهدمحاسبه%7ماخذبهبیمهحقباشدمیآنهانگهداریوتعمیروافزاریسختو

؟؟رودسئوالزیرنبایدکارمكانیكیماهیت:نكته

طرفازکارمكانیكیغیرومكانیكیدرصدبایدآنجایبهوحذف%7ثابتماخذسازمانجدیدبخشنامهاستنادبه

.گرددمشخصکارفرما



بیمه و تامین اجتماعی
:خاصموارد

پژوهشیوتحقیقاتی-حسابرسیقراردادهای-5

حقبهمحاسشدگانبیمهلیستارائهودفاترارائهوکارماهیتبهتوجهباحسابرسیقراردادهایمورددر-1-5

گرفتخواهدصورتدفاتراساسبربیمه

:زیرشرحبهپژوهشیقراردادهایمورددر-۲-5

حقیقیاشخاص

وگرددمیمنعقد(حقیقیاشخاص)جمعیدستهصورتنفربهچندیایكباکهپژوهشیقراردادهایخصوصدر-1

منحصراارکواگذارندهتاییدباپیمانعملیاتوباشدشدهدرجپیمانکاربعنوانقراردادمتندرافرادکلیهاسامی

طالبهمومحاسبهوضریبهرگونهاعمالبدونبایستمیاجراییواحدگرددانجاممذکوراشخاصیاشخصتوسط

نمایدصادرمزبورقراردادبابترااجتماعیتامینقانون38مادهحسابمفاصاقراردادبیمهحقبابتوجهی



بیمه و تامین اجتماعی

:حقوقیاشخاص
ولتیدوپژوهشیموسساتوها،مراکزدانشگاهها،پژوهشکدهباپژوهشیوتحقیقاتیقراردادهایکهمواردیدر-2

پیمانکارویمجرعنوانبهوباشندمیمستقلحقوقیشخصیتفاقدکهوابستهمراکزوانتفاعیغیرودولتیغیر
ربوطهماجراییواحدهستنداجتماعیتامینازغیربهخاصحمایتیقانونمشمولآنانکارکنانوگرددمیمنعقد
قانون38مادهحسابمفاصابایستمیقراردادبیمهحقبابتوجهیمطالبهومحاسبهوضریبهرگونهاعمالبدون
.نماییدصادررامزبورقراردادبابتاجتماعیتامین

:حقوقیاشخاص
دارایمجریکهصورتیمجری،درعنوانبهحقوقیاشخاصبامنعقدهپژوهشیوتحقیقاتیقراردادهایخصوصدر-3

میباشندیپزشکآموزشودرمانبهداشتوفناوریو،تحقیقاتعلوموزارتینازپژوهشیوتحقیقاتیفعالیتمجوز
صادروطهمربحسابمفاصاآنتقسیطیاوقطعیبدهیعدمشرطبهوقانونیدفاترازبازرسیتعهداخذبابایست
استعالمذکورموزارتینازمراتببایستمیپژوهشیوتحقیقاتیتشخیصدرابهاموجودصورتدراستبدیهیگردد

.نماینداقدامنظریهبرابرو



بیمه و تامین اجتماعی

:حقوقیاشخاص

برابرچهباشند،چنانقانونیدفاترفاقدیاونبودهمذکورمجوزدارایحقوقیاشخاصکهدرمواردی-4

شودهاستفاد...وافزاریسختهایسیستمافزارورایانه،نرمازقرارداددرکارواگذارندگانگواهی

تامینعالیشورای۷0/1/24مورخمصوبهدوممادهوفقمتعلقهبیمهحقومحسوبمکانیکیکال

گرددمطالبهومحاسبه(%۷)درصدهفتماخذبهواجتماعی



بیمه و تامین اجتماعی

باشدمیبعدماهروزآخرینپایانتاحداکثرماههربیمهحقپرداختولیستتحویلقانونیمهلت-1
بعدماهدوروزآخرینتامهلتایننفر5میزانتاکارفرماسهممعافیتمشمولکارگاههایکارفرمایانبرای-۲

بودخواهد
بیمهحقختپرداعدمیاتاخیردیگریولیستارسالعدمیاتاخیریكیشدهبینیپیشقانوندرتاخیرنوعدو-3
مشمول(لیستارسالعدمیاتاخیرهمچنین)آنپرداختعدمیابیمهحقپرداختدرتاخیردلیلبهکارفرمااگر-۴

%30پرداختازنمایدپرداختکالاالجراالزمبرگصدورازقبلرابیكاریبیمهوبیمهحقاصلوشودجریمه
بودخواهدمعافمربوطههایجریمه

شرعنیمعنوانبهبدهیبیستمیکآنبرعالوهولغومتعلقههایجریمه%30معافیتاالجرا،الزمبرگصدوربا-5
گرفتخواهدتعلقکارگاهبهاجرایی

مقررات مربوط به جریمه دیرکرد یا عدم ارسال لیست و عدم پرداخت حق بیمه



بیمه و تامین اجتماعی

مقررات مربوط به جریمه دیرکرد یا عدم ارسال لیست 

بهبعدماهوزرآخرینپایانتاراحداکثرماههربهمربوطشدگانبیمهوحقوقمزدصورتمکلفنداجتماعیتامینمشمولکارکاههایکلیهکارفرمایان-1
بهملزمکنندخوداریمذکورترتیببهشدگانبیمهوحقوقمزدصورتوارسالتنظیمازکارفرمایانکهدرصورتی.نمایندارسالاجتماعیتامینسازمان
.بودخواهندماههمان(%10)درصددهمیزانبهنقدیجریمهپرداخت

مقررمهلتدرراتلیسکارفرمادرماههائیکه(قانونیودفاترکارگاهی)گرفتهانجاموبازرسیهایکارفرماارسالیلیستهایمقایسهازناشیالتفاتمابه-2
باتاخیرومقررقانونیمهلتازخارجراماههاازبرخیلیستکارفرماچناچهاستبدیهی.گرددنمیلیستارسالعدمجریمهمشمولاستداشتهارسال
میگرددواخذمحاسبهشدهارساللیستهایتاخیرجریمه"منحصراباشدنمودهارسال

جریمهشمولمنمایندنمیارساللیستماههاازبرخیویاامتناعسازمانبهخودکارکنانلیستارسالازکلیبطورکهکارفرمایانازدستهآندرمورد-3
.باشندمیشدهانجامبارزسیهایطبقماههمانبیمهحقمیزانبهلیستارسالعدم
درنلیکنبودهلیستارسالعدمجریمهمشمولنمایندمیپیماناجرایدردورهقرارداددرشاغلکارکنانلیستارسالبهاقدامکهپیمانکاران-4

خواهدمتعلقهبیمهحق(%10)درصددهمیزانبهلیستارسالعدمجریمهمشمولاستداشتهارسالمقررمهلتازخارجرالیستکارفرمادرماههائیکه
.بود
جریمهمشمولنمایندمیخودداریشاغلکارکنانلیستارسالازپیماناجرایدردورهبطورکلیفعالیتبودنداراعلیرغمکهپیمانکارانیازآندسته-5

بودخواهندکارکردناخالصمبلغکلبیمهحق(%10)میزانبهلیستارسالتاخیر



بیمه و تامین اجتماعی

مقررات مربوط به جریمه دیرکرد یا عدم پرداخت حق بیمه 

حقاصلتادیهبرعالوهننمایندپرداختراماههربهمربوطلیستبهمستندبیمهحقازقسمتییاتمامقانوندراینمقرردرموعدکهکارفرمایانی-1
باشدمیتاخیرماههرازایبهنشدهپرداختقطعیبدهیکسریاتمام(%۲)صددردومیزانبهنقدیجریمهپرداختبهملزمبیمه

خواهدیماهیانهیتادیهتاخیریجریمه(%۲)درصددومشمولقطعیتتاریخازکارانپیمانوکارگاههاکارفرمایانبهشدهاعالمبدهیهایمانده-۲
.بود

بهتبدیلاریختوازشدهحالبهتیدیلبدهینكندپرداختبعدیقسطرسیدسرتارااقساطازیکهرکارفرماچنانچهبدهیتقسیطدرصورت-3
مطالبهوجرائممیگرددمحاسبهتاخیرهرماهازایبه(%۲)درصددومیزانبهبدهیماندهبهنسبتبیمهحقپرداختتادیهتاخیرنقدیجریمهحال
.باشدمیوصولقابلبدهیماندهنسبتبهنیزقبلیشده

کسریاتاخیرتمامهرماهازایبه(%۲)دودرصدماخذبهقانوناینتاتصویبازپرداختعدمصورتدرکهکارفرمایانگذشتهبدهیهایکلیهجرائم-۴
.میگرددمحاسبهشدهقطعیبدهی



عوارض

:توسعهسومبرنامهازموادیاصالحقانون

االهایازکدریافتیوجوهسایروعوارضکاال،انواعسفارشثبتگمرکی،مالیات،حقحقوق-2ماده

اینمجموعبه.شودمیتعیینکاالهاگمرکیارزش(%4)چهاردرصدمعادلوگردیدهتجمیعوارداتی

ورودیحقوقشودمیتعیینوزیرانهیاتتوسطمربوطهقوانینطبقکهبازرگانیسودودریافتی

.گرددمیاطالق



سایر مقررات

المللیمبادالت مالی بین -فصل پنجم 

حدهایواتوسطکشورازخارجبهپارکهاازوپارکهابهکشورازخارجازارزهاانتقالونقل-13ماده
بانك.استآزادپارکهرامنایهیأتمجوزبابانکیشبکهطریقازپارکهاایندرمستقرفناوری
.کردخواهدایجادرامادهاینمفاداجرایشرایطایراناسالمیجمهوریمرکزی

االهاکصادراتووارداتبهنسبتپارکمدیریتموافقتباتوانندمیفناوریواحدهای-14ماده
.نماینداقداموارداتوصادراتمقرراتقانونوشدهمحولماموریتهایچارچوبدروخدمات
.باشندمیمعافصدوروورودعوارضهرگونهپرداختازمذکورمبادالت-تبصره

متفرقهمقررات-فصلششم

.شداهدخواعمالنیزاینآییننامهدرمتناسباآزادمناطقمقرراتدرآتیتغییراتهرگونهـ15ماده
.نمایدفراهمپارکهاایندرراالزمتسهیالتایرانگمرک-16ماده
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دانش بنیاندر پارکاستقرار

معافیتمالیاتعملکردمعافیتمالیاتعملکرد

معافیتمالیاتحقوقعدممعافیتمالیاتحقوق

معافیتمالیاتبرارزشافزودهعدممعافیتمالیاتارزشافزوده

مشمولقانونکارمعافیتازقانونکار

مشمولبیمهبیکاریمشمولبیمهبیکاری

پرداختعوارضمعافیتازمعافیتازپرداختعوارض

عدموجودمشوقسرمایهگذاریمناطقآزادگذاریمناطقآزادمشوقسرمایهوجود

عدمامکاناتباعخارجیاشتغالاتباعخارجی

برخورداریازمنابعصندوقهایپژوهشوفناوری
وریبرخورداریازمنابعصندوقهایپژوهشوفناوریوشکوفاییونوآ

مشارکتضمانتنامهبیمهتسهیالت

حقوقگمرکیوسودبازرگانیمعافیتعدممعافیتحقوقگمرکیوسودبازرگانی

استقراردرحریمشهرهاومناطقمسکونی

درمناقصات1.5و1.2داشتنضریبفنی

درسپردهمناقصه%50تخفیف

مبلغخریدکاالوخدماتخارجی%1تخصیص



98

اهدستگهمکاریبااستموظففناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتـ1۷ماده
استفادهحداکثرقانون(1)ماده(2)تبصرهاجرایدرربطذیاجراییهای
هاروژهپاجرایدرکشوراجراییوصنعتیوتولیدیمهندسیوفنیتواناز
نیازهایفهرستـ13۷5مصوبـخدماتصدورمنظوربهتسهیالتایجادو

ردمندرجاجراییهایدستگاهنیازمورداولیهموادوتجهیزاتفناورانه،
.نمایداعالمنیزبنیاندانشمؤسساتوشرکتهابهرامذکورقانون
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با سپاس از بذل توجه شما عزیزان


