
تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا های از فعالیتدرآمد ابرازی ناشی  -132ماده 

برداری صادر یا قرارداد ربط برای آنها پروانه بهرههای ذیوزارتخانه معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف

اکز اقامتی گردشگری ها، هتلها و مرشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستاناستخراج و فروش منعقد می

برداری یا مجوز صادر ربط برای آنها پروانه بهرهاشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی

یافته به مدت سال و در مناطق کمترتوسعهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنجشود، از تاریخ شروع بهرهمی

 (1)باشد.یسال با نرخ صفر مشمول مالیات م ده

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

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

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

مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات 

 شود.آنها با نرخ صفر محاسبه می

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

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

شود. تعداد نیروی کار شاغل و سال اضافه می( افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک%50درصد )

ر هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک همچنین افزایش اشتغال نیروی کار د

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

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

 گردد.شوند کاهش محسوب نمیافرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می

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

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

 یابد.سال افزایش مییافته، به مدت سهمناطق کمترتوسعه

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

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

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

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

یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد طق کمترتوسعهگذاری در مناطریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه

 گیرد:حمایت قرار می

 یافته:در مناطق کمترتوسعه 1-

مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول 

شود و بعد از آن، مالیات متعلقه رخ صفر محاسبه میشده برسد، با نمالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت

 شود.های آن محاسبه و دریافت می( این قانون و تبصره105با نرخهای مقرر در ماده )

 در سایر مناطق: 2-



درصد ( مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه%50درصد ) پنجاه

های آن محاسبه و دریافت ( قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره105مانده با نرخهای مقرر در ماده )قی( با50%)

شده شود، ادامه شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداختمی

های آن ( این قانون و تبصره105ماده ) ( مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در%100یابد و بعد از آن، صددرصد )می

 شود.محاسبه و دریافت می

باشند. ( این بند برخوردار می2( و )1درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای )

 گذاری مجدداند، درصورت سرمایهاشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصالحیه تأسیس شده

 توانند استفاده کنند.از مشوق این ماده می

منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای  ربط بهگذاری که با مجوز مراجع قانونی ذیهرگونه سرمایه

 شود، مشمول حکم این بند است.استثنای زمین هزینه میهای ثابت بهمذکور برای ایجاد دارایی

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

 رسد.معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می

ن موجود مذکور در این ماده از ابتدای های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانیکلیه معافیت -1تبصره 

 شود.اجراء می 1395سال 

ماه پس از ابالغ قانون توسط نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت ششآیین -2تبصره 

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

 رسد.وزیران میتصویب هیأت و به

 


