 معافیت های مالیاتی در بخش صنعت ،معذن و تجارت - هطاتك تثصطُ  4هازُ  2آییي ًاهِ اخطایی هازُ  132اصالحی لاًَى هالیاتْای هستمین هَضَع هازُ ( )31لاًَى ضفغ
هَاًغ تَلیس ضلاتت پصیط ٍ اضتمای ًظام هالی وطَضٍ ،احسّای تَلیسی ٍ هؼسًی هستمط زض هٌاطك ٍیػُ التصازی یا ضْطوْای
صٌؼتی تِ استثٌای ٍاحسّای تَلیسی ٍ هؼسًی هستمط زض هٌاطك ٍیػُ التصازی یا ضْطن ّای صٌؼتی هستمط زض ضؼاع
یىصس ٍ تیست ویلَهتطی هطوع استاى تْطاى( تا ضػایت تثصطُ( )3هازُ ) 2هطوَل ًطخ صفط هالیاتی هَضَع ایي هازُ
هیتاضٌس ٍ زٍضُ تطذَضزاضی اظ هحاسثِ هالیات تا ًطخ صفط تطای ٍاحسّای هصوَض تِ هست ّفت سال ٍ زض صَضت استمطاض
ضْطن ّای صٌؼتی یا هٌاطك ٍیػُ التصازی زض هٌاطك ووتط تَسؼِ یافتِ تِ هست سیعزُ سال ذَاّس تَز.
 - هطاتك هازُ  7آییي ًاهِ اخطایی هازُ  132اصالحی لاًَى هالیاتْای هستمین هَضَع هازُ( )31لاًَى ضفغ هَاًغ تَلیس
ضلاتتپصیط ٍ اضتمای ًظام هالی وطَض ،سطهایِ گصاضی التصازی اًدام ضسُ تَسط اضراظ حمَلی غیط زٍلتی( ٍاحسّای
تَلیسی ،هؼسًی ٍ ذسهاتی تیواضستاىّاّ ،تلّا ،هطاوع الاهتی گطزضگطی ٍ حول ٍ ًمل) تا هدَظ سطهایِگصاضی اظ هطاخغ
لاًًَی شیطتط ،تطای ٍاحسّایی وِ اظ تاضید  1335/01/01تِ تؼس تطای آًْا پطٍاًِ تْطُتطزاضی یا هدَظ صازض یا لطاضزاز
استرطاج ٍ فطٍش هٌؼمس ضسُ ٍ هیضَز ،ػالٍُ تط تطذَضزاضی اظ ًطخ صفط حسة هَضز تِ ضطح ظیط هَضز حوایت لطاض
هیگیطز:
 - زض هٌاطك ووتط تَسؼِ یافتِ ،هؼازل سطهایِگصاضی التصازی اًدامضسُ ،هالیات سالْای تؼس اظ زٍضُ هحاسثِ هالیات تا
ًطخ صفط تا ظهاًی وِ خوغ زضآهس هطوَل هالیات ٍاحس حساوثط تِ هیعاى سطهایِ ثثت ٍ پطزاذت ضسُ تطسس تا ًطخ صفط
هحاسثِ هیضَز.
 زض سایط هٌاطك ،هؼازل سطهایِ گصاضی التصازی اًدام ضسُ ،پٌداُ زضصس هالیات سالْای تؼس اظ زٍضُ هحاسثِ هالیات تا ًطخ
صفط تا ظهاًی وِ خوغ زضآهس هطوَل هالیات ٍاحس حساوثط تِ هیعاى سطهایِ ثثت ٍ پطزاذت ضسُ تطسس تا ًطخ صفط هحاسثِ
هیضَز.
 - ساظهاى صٌؼت ،هؼسى ٍ تداضت تِ هٌظَض حوایت اظ ٍاحسّای صٌؼتی ٍ اخطای ططح ووه ّای فٌی ٍ اػتثاضی،اظ
ططیك اػطای تسْیالت ضیالی تِ صَضت تلفیمی تا هٌاتغ زاذلی تاًىْا یا یاضاًِ سَز ٍ واضهعز تِ اضراظ یا ٍاحسّای
صٌؼتی ٍاخس ضطایط ،تا اٍلَیتّای :الف -تاظساظیًَ ،ساظی ٍ تدْیع ذطَط تَلیس تا ّسف :اصالح ٍ تْیٌِساظی هصطف
اًطغی ،افعایص ظطفیت تَلیس ،ایداز یا افعایص تَاى صازضات .ب -افعایص تَلیس تِ هٌظَض واّص لیوت توامضسُ .ج-
تىویل ٍاحسّای ًیوِتوام تا پیططفت فیعیىی تیص اظ 60زضصس.
 - هازُ( )3آییي ًاهِ اخطایی هازُ  132اصالحی لاًَى هالیاتْای هستمین هَضَع هازُ( )31لاًَى ضفغ هَاًغ تَلیس
ضلاتت پصیط ٍ اضتمای ًظام هالی وطَض ،ضطوتْای ذاضخی وِ تا استفازُ اظ ظطفیت ٍاحسّای تَلیسی زاذلی زض ایطاى ًسثت
تِ تَلیس هحصَالت تا ًطاى هؼتثط السام ًوایٌس زض صَضتی وِ صازضات آًْا زض ّط سال حسالل  20زضصس اظ هحصَالت
تَلیسی تاضس تاتت تَلیس هحصَالت هعتَض هطوَل هحاسثِ هالیات تا ًطخ صفط زض سال هطتَط هیتاضٌس ٍ زض هَاضز اتوام
زٍضُ هؼافیت هالیاتی ٍاحس تَلیسی ایطاًی ،اظ پٌداُ زضصس ترفیف زض ًطخ هالیاتی ًسثت تِ زضآهس اتطاظی حاصل اظ فطٍش
هحصَالت تَلیسی زض هست هصوَض هیگطزز.

 -2معافیت های مالیاتی در بخش گزدشگزی
 - طثك هازُ( )4آییي ًاهِ اخطایی هازُ( )132اصالحی لاًَى هالیاتْای هستمین هَضَع هازُ( )31لاًَى ضفغ هَاًغ تَلیس
ضلاتت پصیط ٍ اضتمای ًظام هالی وطَض؛ زضآهسّای ذسهاتی تیواضستاىّاّ ،تلّا ٍ هطاوع الاهتی گطزضگطی اضراظ
حمَلی غیطزٍلتی وِ اظ اتتسای سال  1335اظ ططف هطاخغ لاًًَی شیطتط تطای آًْا پطٍاًِ تْطُتطزاضی یا هدَظ صازض هی-
ضَز ،اظ تاضید ضطٍع فؼالیت تِ هست پٌح سال ٍ زض هٌاطك ووتط تَسؼِ یافتِ تِ هست زُ سال تا ًطخ صفط هطوَل هالیات
هیتاضٌس وِ ّویي زٍضُ طثك تثصطُ( )1ایي هازُ تطای ٍاحسّای هستمط زض هٌاطك ٍیػُ التصازی یا ضْطنّای صٌؼتی
ّفت سال ٍ زض صَضت استمطاض هٌاطك ٍیػُ التصازی ٍ ضْطنّای صٌؼتی زض هٌاطك ووتط تَسؼِ یافتِ تِ هست سیعزُ
سال هی تاضس.
 - طثك هازُ( )5آییي ًاهِ اخطایی هازُ( )132اصالحی لاًَى هالیاتْای هستمین ٍ هَضَع هازُ( )31لاًَى ضفغ هَاًغ تَلیس
ضلاتت پصیط ٍ اضتمای ًظام هالی وطَض؛ ولیِ تأسیسات ایطاًگطزی ٍ خْاًگطزی وِ لثل اظ سال  1335پطٍاًِ تْطُتطزاضی اظ
هطاخغ لاًًَی شیطتط اذص وطزُ تاضٌس ،تا ضص سال پس اظ تاضید الظماالخطا ضسى هازُ ( )132اصالحی لاًَى (تا سال
 )1400اظ پطزاذت پٌداُ زضصس هالیات تط زضآهس اتطاظی تاتت فؼالیتّای ایطاًگطزی ٍ خْاًگطزی تِ استثٌای زضآهس حاصل
اظ اػعام گطزضگط تِ ذاضج اظ وطَض ،هؼاف هیتاضٌس.
 -3تسهیالت و مشوق های مالیانی بزای سزمایه گذاری در مناطق آساد و صنعتی
 - هؼافیت  20سالِ هالیاتی تطای ّط ًَع فؼالیت التصازی
 - ػسم ًیاظ تِ ٍیعا تطای ٍضٍز ذاضخیاى
 - ػسم هحسٍزیت زض اًتمال اضظ
 - ذسهات پَلی ٍ تاًىی اًؼطافپصیط
 - هؼافیت اظ حمَق گوطوی تطای ٍاضزات هَاز اٍلیِ ٍ هاضیٌآالت صٌؼتی ٍاحسّای تَلیسی
 - ثثت سازُ ٍ آساى ضطوتْا ،هؤسسات صٌؼتی ،هؤسسات فطٌّگی ٍ هالىیت هؼٌَی
 - تططیفات سازُ تطای صازضات هدسز ٍ تطاًعیت واال
 - همطضات آساى تطای ٍضٍز واالّای هداظ
 - اهىاى صازضات واالّای تَلیس ضسُ تِ سطظهیي اصلی زض چاضچَب ًظام اضظش افعٍزُ
 - فطٍش/اخاضُ ظهیي تطای ایطاًیاى ٍ اخاضُ طَیل الوست ظهیي تطای ذاضخیاى
ً - طخ ّای هٌاسة تطای هصطف اًطغی

