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 هیأت وزیران 6 21/11/13 مورخ هـ 54586ت/ 9  9 14شماره  نامهتصویب اثرگذار:متن 

 پیشینمتن 

 هـ52642 ت/165311 :شماره
 4 16/12/13 تاریخ:

  میمستق یهااتیمال قانون یاصالح( 132) ماده ییاجرا نامهنییآاز 
 1 شورک یمال نظام یارتقا و ریپذبترقا دیتول موانع رفع قانون( 31) ماده موضوع

  4 21/11/13مصوب 
 ر مقرراتیفصل پنجم: سا

 .باشندینم صفر نرخ با اتیمال محاسبه مشمول شده، تمانک یدرآمدها -8 ماده
 قوانون، یاصوحح( ۱۳۲) مواده موضوو  یواحدها استقرار محل نمودن یتلق افتهیتوسعه مترک یمبنا -  ماده

. باشدیم مجدد یگذار هیسرما ای تیفعال شرو  خیتار در رانیوز ئتیه مصوب افتهیعهتوسمترک مناطق فهرست
 محسووب تیوفعال شورو  مجووز، صودور خیتار از سال سه مدت در یگذار هیسرما درصد پنجاه حداقل انجام

 .گرددیم یتلق تیفعال شرو  استخراج، ای یبردار بهره شرو  زمان صورت نیا ریغ در. گرددیم
 اسوتخراج، ،یبوردار بهره شورو  زموان در قانون یاصحح( ۱۳۲) ماده موضو  یواحدها هک یصورت در -تبصره
 عودم رفو  باشوند، شوده واقو  افتهیتوسعه مترک مناطق در مورد حسب مجدد یگذار هیسرما مجوز ای تیفعال

 ماده موضو  یاتیالم یهامشوق و صفر نرخ با اتیمال محاسبه مدت اهشک در موثر منطقه، از یافتگیتوسعه
 مجووز ایو تیوفعال اسوتخراج، ،یبوردار بهره شورو  خیتوار در هکو ییواحودها نیهمچنو. بود نخواهد ادشدهی

 بوه بعودا   منواطق آن چنانچه باشند، نشده واق  افتهیتوسعه مترک مناطق در مورد حسب مجدد یگذار هیسرما
 نخواهنود را افتهیتوسعه مترک مناطق یایمزا از یر برخوردا انکام گردد اضافه افتهیتوسعه مترک مناطق فهرست
 .داشت
 یهامشوق و صفر نرخ با اتیمال محاسبه اعمال انکام مجوز، ای و یبردار بهره پروانه ابطال صورت در -1۰ ماده
 .داشت نخواهد وجود ابطال خیتار از نامه،نییآ نیا موضو  یاتیمال

                                                           

 ( در پایان این متن درج شده است.4 1/2/13اصالحی ) 3/12/1366مصوب  های مستقیمقانون مالیات 132ماده   -1
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 از استفاده با هک یگردشگر  یاقامت زکمرا  و هاهتل ها،مارستانیب یخدمات و یمعدن ،یدیتول یواحدها -11 ماده
 مواده صودر صوفر نرخ از یبرخوردار  انکام اند،شده جادیا قانون یاصحح( ۱۳۲) ماده( ث ) بند موضو  مشوق

 .داشت نخواهند را ورکمذ 
 تیفعال مجوز ای یمعدن و یدیتول یواحدها یبرا یبردار بهره پروانه نندهکصادر  ربطیذ یقانون مراج  -12 ماده
 یو  لفنودکم قوانون، یاصوحح( ۱۳۲) مواده موضو  یگذار هیسرما مجوز نیهمچن و یخدمات یواحدها یبرا

 یبعد راتییتغ و صدور زمان در را صادره یگذار هیسرما مجوز ای تیفعال مجوز ،یبردار بهره یهاپروانه از نسخه
 .ندینما ارسال شورک یاتیمال امور سازمان یراب یکیترونکال صورت به راتییتغ درج زمان در را

 فهرست ،یمتقاض درخواست خیتار از روز پانزده ظرف است موظف یاجتماع رفاه و ارک تعاون، وزارت -13 ماده
 یواحودها نوانکار ک یاجتمواع نیتومم موهیب فهرسوت براسوا  یدیتول یواحدها شاغل ارک یروین تیوضع و

 سازمان به را جهینت و یبررس را باشند، داشته شیافزا درصد درصد پنجاه از شیب هک نفر پنجاه یباال یاقتصاد
 یواحدها شاغل ارک یروین تعداد به( نیآنح) برخط یدسترس انکام نیهمچن. ندینما ارسال شورک یاتیمال امور
 یبورا را آنهوا یبعود راتییوتغ و قوانون یاصحح( ۱۳۲) ماده موضو  زکمرا  ریسا و یخدمات ،یمعدن و یدیتول

 .دینما فراهم تیفعال مجوز ای یبردار بهره پروانه نندهکصادر  یهاوزارتخانه و شورک یاتیمال امور سازمان
 

 (نهایی) منّقح متن
 

  میمستق یهااتیمال قانون یاصالح( 132) ماده ییاجرا نامهنییآاز 
  شورک یمال نظام یارتقا و ریپذرقابت دیتول موانع رفع قانون( 31) ماده موضوع

 با الحاقیه جدید 4 21/11/13مصوب 
 فصل پنجم: سایر مقررات

 .باشندینم صفر نرخ با اتیمال محاسبه مشمول شده، تمانک یدرآمدها -8 ماده
 قوانون، یاصوحح( ۱۳۲) مواده موضوو  یواحدها استقرار محل نمودن یتلق افتهیتوسعه مترک یمبنا -  ماده

 مجودد یگذار هیسورما ایو تیوفعال شورو  خیتوار در رانیووز ئتیه مصوب افتهیتوسعه مترک مناطق فهرست
 تیوفعال شورو  مجووز، صودور خیتوار از سوال سه مدت در یگذار هیسرما درصد پنجاه حداقل انجام. باشدیم

 .گرددیم یتلق تیفعال شرو  استخراج، ای یبردار بهره شرو  زمان صورت نیا ریغ در. گرددیم محسوب
 اسوتخراج، ،یبوردار بهره شورو  زموان در قانون یاصحح( ۱۳۲) ماده موضو  یواحدها هک یصورت در -تبصره
 عودم رفو  باشوند، شوده واقو  افتهیتوسعه مترک مناطق در مورد حسب مجدد یگذار هیسرما مجوز ای تیفعال

 ماده موضو  یاتیمال یهامشوق و صفر نرخ با اتیمال محاسبه مدت اهشک در موثر منطقه، از یافتگیتوسعه
 مجووز ایو تیوفعال اسوتخراج، ،یبوردار بهره شورو  خیتوار در هکو ییواحودها نیهمچن. بود نخواهد شده ادی

 بوه بعودا   منواطق آن چنانچه باشند، نشده واق  افتهیتوسعه مترک مناطق در مورد حسب مجدد یگذار هیسرما
 نخواهنود را افتهیتوسعه مترک مناطق یایمزا از یبرخوردار  انکام گردد اضافه افتهیتوسعه مترک مناطق فهرست
 .داشت
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 یهامشوق و صفر نرخ با اتیمال محاسبه اعمال انکام مجوز، ای و یبردار بهره پروانه ابطال صورت در -1۰ ماده
 .داشت نخواهد وجود ابطال خیتار از نامه،نییآ نیا موضو  یاتیمال

 از استفاده با هک یگردشگر  یاقامت زکمرا  و هاهتل ،هامارستانیب یخدمات و یمعدن ،یدیتول یواحدها -11 ماده
 مواده صودر صوفر نرخ از یبرخوردار  انکام اند،شده جادیا قانون یاصحح( ۱۳۲) ماده( ث ) بند موضو  مشوق

 .داشت نخواهند را ورکمذ 
 تیفعال جوزم ای یمعدن و یدیتول یواحدها یبرا یبردار بهره پروانه نندهکصادر  ربطیذ یقانون مراج  -12 ماده
 یو  لفنودکم قوانون، یاصوحح( ۱۳۲) مواده موضو  یگذار هیسرما مجوز نیهمچن و یخدمات یواحدها یبرا

 یبعد راتییتغ و صدور زمان در را صادره یگذار هیسرما مجوز ای تیفعال مجوز ،یبردار بهره یهاپروانه از نسخه
 .ندینما ارسال شورک یاتیمال مورا سازمان یبرا یکیترونکال صورت به راتییتغ درج زمان در را

 فهرست ،یمتقاض درخواست خیتار از روز پانزده ظرف است موظف یاجتماع رفاه و ارک تعاون، وزارت -13 ماده
 یواحودها نوانکار ک یاجتمواع نیتومم موهیب فهرسوت براسوا  یدیتول یواحدها شاغل ارک یروین تیوضع و

 سازمان به را جهینت و یبررس را باشند، داشته شیافزا درصد صددر پنجاه از شیب هک نفر پنجاه یباال یاقتصاد
 یواحدها شاغل ارک یروین تعداد به( نیآنح) برخط یدسترس انکام نیهمچن. ندینما ارسال شورک یاتیمال امور
 یبورا را آنهوا یبعود راتییوتغ و قوانون یاصحح( ۱۳۲) ماده موضو  زکمرا  ریسا و یخدمات ،یمعدن و یدیتول

 .دینما فراهم تیفعال مجوز ای یبردار بهره پروانه نندهکصادر  یهاوزارتخانه و شورک یاتیمال امور سازمان
هوای مسوتقیم کوه از تواریخ ( اصححی قانون مالیات132واحدهای موضو  صدر ماده ) -(18/11/1396)الحاقی 14ماده 

برداری یا مجوز فعالیت صوادر گردیوده ولوی تواریخ ربط برای آنها پروانه بهرهبه بعد از طرف مراج  قانونی ذی 1/1/1395
 1/1/1395باشد شرو  دوره برخورداری از نرخ صفر مالیاتی آنها از تواریخ  1/1/1395برداری یا فعالیت آنها قبل از شرو  بهره
 شود.  تعیین می

 
 
 
 

 
  3/12/1366مصوب  های مستقیمقانون مالیات 132ماده 

 -(قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  31ماده به موجب  4 1/2/13اصالحی )
تواریخ  تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که ازهای درآمد ابرازی ناشی از فعالیت

قورارداد اسوتخراج و فورون منعقود بورداری صوادر یوا ربط برای آنها پروانه بهرههای ذیوزارتخانه اجرای این ماده از طرف
ها و مراکز اقوامتی گردشوگری اشوخاص یادشوده کوه از تواریخ ها، هتلشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانمی

بورداری یوا شوود، از تواریخ شورو  بهرهبرداری یا مجوز صوادر میربط برای آنها پروانه بهرهمذکور از طرف مراج  قانونی ذی
سوال بوا نورخ صوفر مشومول مالیوات  یافته بوه مودت دهتوسوعه سال و در مناطق کمتر لیت به مدت پنجاستخراج یا فعا

 .باشدمی
منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارناموه، دفواتر قوانونی، اسوناد و  -الف

شوده بوه سوازمان  قرر در این قانون و در مواعد مشخصمدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب م
باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسوی اظهارناموه و تعویین درآمود مشومول مالیوات مؤدیوان امور مالیاتی کشور می
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براسا  مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیوان، مالیوات آنهوا بوا نورخ 
 .شودصفر محاسبه می

مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضو  ایون مواده کوه دارای بویش از پنجواه نفور  -ب
 سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجواه درصود نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر

شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش سال اضافه می هر سال افزایش کارکنان ی افزایش دهند، به ازای ( ۵۰%)
اشتغال نیروی کار در هر واحد با تمیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مودارک مربووب بوه فهرسوت بیموه 

ار از حداقل افزایش مذکور در سوال بعود کوه از مشووق شود. در صورت کاهش نیروی کتممین اجتماعی کارکنان محقق می
افورادی کوه بازنشسوته، . شوودمالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کواهش، مطالبوه و وصوول می

 .گرددشوند کاهش محسوب نمیبازخرید و مستعفی می
های صادی مذکور موضو  ایون مواده واقو  در شوهرکدوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقت -پ

های صونعتی یوا منواطق ویوژه اقتصوادی در صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شوهرک
  .یابدسال افزایش می یافته، به مدت سهمناطق کمترتوسعه

و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر منواطق کشوور  شرب برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی -ت
اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازناموه و حسواب سوود و . تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موق  مقرر قانونی است

  .شودای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میزیان طبق نمونه
های اقتصادی در واحدهای موضو  این ماده عحوه بر دوره حمایت از طریوق گذاریبه منظور تشویق و افزایش سرمایه -ث

یافته و سایر مناطق به شرح زیور موورد حمایوت قورار در مناطق کمترتوسعه گذاریمالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه
 :گیوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووردمی
  :یافتهدر مناطق کمترتوسعه -1

رخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جم  درآمد مشمول مالیوات های بعد از دوره محاسبه مالیات با نمالیات سال
شود و بعد از آن، مالیات متعلقوه بوا نرخهوای شده برسد، با نرخ صفر محاسبه میبرابر سرمایه ثبت و پرداخت واحد به دو

  .شودهای آن محاسبه و دریافت میاین قانون و تبصره( ۱۰۵مقرر در ماده )
  :طقدر سایر منا -2

 درصود های بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این مواده بوا نورخ صوفر و پنجواهمالیات سال( %۵۰) درصد پنجاه
شوود. های آن محاسبه و دریافوت میهای مستقیم و تبصرهقانون مالیات( ۱۰۵های مقرر در ماده )مانده با نرخباقی( ۵۰%)

یابود و بعود از شده شود، ادامه میمالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت این حکم تا زمانی که جم  درآمد مشمول
های آن محاسوبه و دریافوت ایون قوانون و تبصوره( ۱۰۵) هوای مقورر در موادهمالیات متعلقه با نرخ( %۱۰۰) آن، صددرصد

  .شودمی
باشوند. اشوخاص ین بند برخوردار میا( ۲و )( ۱درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای )
گذاری مجدد از مشوق ایون اند، درصورت سرمایهحقوقی غیردولتی موضو  این ماده که قبل از این اصححیه تمسیس شده

 ..توانند استفاده کنندماده می
واحودهای موذکور  منظور تمسیس، توسعه، بازسوازی و نوسوازیربط بهگذاری که با مجوز مراج  قانونی ذیهرگونه سرمایه

  .شود، مشمول حکم این بند استاستثنای زمین هزینه میهای ثابت بهبرای ایجاد دارایی
گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمول و نقول، )ت(، در مورد سرمایه استثنای زمین مذکور در انتهای بند -ج

شوده در مجوزهوای قوانونی صادرشوده از مراجو  زان تعیینها و مراکز اقامتی گردشگری صورفا  بوه میوها، هتلبیمارستان
 .باشدصحح، جاری نمیذی
شده اشخاص مذکور کوه از مشووق مالیواتی ایون مواده بورای افوزایش درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت -چ

  .شودهای آن مطالبه و وصول میسرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه
گذاران خوارجی بوا مجووز سوازمان شوده موضوو  ایون مواده بوا مشوارکت سورمایهگذاری انجامکه سورمایهتیدرصور -ح

گذاری مشوارکت سورمایه( %۵) درصود ازای هور پونج های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد بهگذاری و کم سرمایه
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 درصود ثبت و پرداخت شوده و حوداکثر توا پنجواهبه مشوق این ماده به نسبت سرمایه ( %۱۰) درصد خارجی به میزان ده
 .شوداضافه می( ۵۰%)
های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت بوه تولیود محصووالت بوا نشوان شرکت -خ

انعقواد قورارداد  از محصوالت تولیدی را صوادر نماینود از تواریخ( %۲۰) درصد که حداقل بیست صورتی معتبر اقدام کنند در
همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این مواده بووده و در 

تخفیوف در نورخ مالیواتی نسوبت بوه درآمود ابورازی حاصول از فورون ( %۵۰) درصود صورت اتمام دوره مذکور، از پنجواه
  .باشندن ماده برخوردار میمحصوالت تولیدی در مدت مذکور در ای

های موضو  این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مسوتقر در شوعا  یکصود و نرخ صفر مالیاتی و مشوق -د
ها و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکوز اسوتان اصوفهان و سوی کیلوومتری مراکوز سوایر اسوتان

  .شودار نفر جمعیت براسا  آخرین سرشماری نفو  و مسکن نمیشهرهای دارای بیش از سیصد هز
جمهوور در هور حوال از ربط و معاونت علمی و فنواوری رئیسهای ذیواحدهای تولیدی فناوری اطحعات با تمیید وزارتخانه

یوژه اقتصوادی و باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه منواطق وامتیاز این ماده برخوردار می
های مستقر در شعا  یکصد و بیست کیلومتری مرکز اسوتان های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکشهرک

  .باشندهای مالیاتی موضو  این ماده برخوردار میشود و از مشوقتهران با نرخ صفر محاسبه می
ی تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یوا شوهر قورار های صنعتی یا واحدهادرخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک

ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب ایون قوانون بوا پیشونهاد نامهگیرند، محک تعیین محدوده به موجب آیینمی
مان ریزی کشور و سوازهای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهمشترک وزارتخانه
  .رسدزیست تهیه و به تصویب هیمت وزیران میحفاظت محیط

ماهوه اول در هور برناموه پنجسواله،  یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سهفهرست مناطق کمترتوسعه -ذ
بیکواری و  های نورخریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصتوسط سازمان مدیریت و برنامه

رسد و تا ابحغ فهرست جدیود، فهرسوت برناموه قبلوی تصویب هیمت وزیران می شود و بهگذاری در تولید تهیه میسرمایه
های منواطق ربوط، منواب اعتبوار بورای احتسواب مشووقباشد. تاریخ شرو  فعالیت با تمیید مراجو  قوانونی ذیمعتبر می
  .یافته استکمترتوسعه

ربوط خخوذ کورده برداری از مراج  قانونی ذیماده پروانه بهره ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای اینکلیه تمسیسات  -ر
مالیات بور درآمود ابورازی ( %۵۰) درصد االجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاهسال پس از تاریخ الزم باشند تا مدت شش

  .اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل ازمعاف می
ربوط کوه از محول جوذب درآمد ابرازی دفاتر گردشوگری و زیوارتی دارای مجووز از مراجو  قوانونی ذی( %۱۰۰) صددرصد -ز

گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصویل شوده باشود بوا نورخ صوفر مالیواتی مشومول مالیوات 
 .باشدمی
باشود. ایون حکوم در شوده میمالیات با نرخ صفر موضو  این قانون صرفا  شامل درآمد ابرازی به جز درآمودهای کتمان -ژ

  .مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است
تولیودی و صونعتی دارای  های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهایعادل هزینهم - 

ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یوا مراکوز پژوهشوی و آمووزن عوالی های ذیبرداری از وزارتخانهپروانه بهره
های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزن پزشکی که در چهارچوب نقشوه دارای مجوز قطعی از وزارتخانه

ها و تصویب شورای پژوهشوی دانشوگاه شود، مشروب بر اینکه گزارن پیشرفت ساالنه آن بهام میجام  علمی کشور انج
میلیوارد های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پونج یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت

شوود. مالیات ابرازی سال انجام هزینه موذکور بخشووده می( %۱۰) درصد ریال نباشد، حداکثر به میزان ده( ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
  .عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شدمعادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به

ت، تصوویب وزرای اموور اقتصوادی و دارایوی، صونع ی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور بهیدستورالعمل اجرا
  .رسدمعدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزن پزشکی می
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های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود موذکور در ایون مواده از ابتودای کلیه معافیت -1تبصره 
  .شوداجراء می ۱۳۹۵سال 

مواه پوس از ابوحغ قوانون توسوط  بندهای آن حداکثر ظرف مودت شوش ی موضو  این ماده وینامه اجراآیین -2تبصره 
 شود و بوههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میوزارتخانه

 .رسدوزیران می تصویب هیمت


