
 قانون اصالح موادى از ماليتهاى مستقيم
 

:و تبصره هاى آن بشرح زىر اصالح مى شود) ١٠٥( ماده -٤٧ماده   
 جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشى از فعاليتهاى انتقاعى ساىر اشخاص حقوقى که از منابع – ٠٥ماده 

ل از منابع غير معاف و مختلف در اىران ىا خارج از اىران تحصيل ميشود ، پس از وضع زىان هاى حاص
کسر معافيت هاى مقرر به استثناى مواردى که طبق مقررات اىن قانون داراى نرخ جداگانه اى مى باشد، 

.خواهند بود%) ٢٥(مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد   
 

 در   سود تاسيس نشده اند به منظور تقسيم  حقوقى اىرانى غيرتجارى که   در مورد اشخاص -١تبصره 
رتى که داراى فعاليت انتقاعى باشند ، از ماخذ کل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعى آنها ماليات به صو

.نرخ مقرر دراىن ماده وصول ميشود   
 

) ٥( اشخاص حقوقى وخارجى و موسسات مقيم خارج از اىران به استثناى مشموالن تبصره -٢تبصره 
 کل درآمد مشمول مالياتى که از بهره بردارى سرماىه در اىن قانون از ماخذ) ١١٣(ماده  و)١٠٩ (ماده

اىران ىا از فعاليتهاىى که مستقيما ىا به وسيله نماىندگى از قبيل شعبه ، نماىنده ، کارگزار و امثال آن در 
 فنى ، دادن تعليمات ،   دانش  ىا از واگذارى امتيازات و ساىر حقوق خود ، انتقال  مى دهند اىران انجام
نى ىا واگذارى فيلم هاى سينماىى از اىران تحصيل ميکنند به نرخ مذکور در اىن ماده مشمول کمکهاى ف

نماىندگان اشخاص و موسسات مذکور در اىران نسبت به درآمدهاىى که به هرعنوان به . ماليات خواهند بود
.حساب خود تحصيل ميکنند طبق مقررات مربوط به اىن قانون مشمول ماليات مى باشند   

 
، ماليات هاىى که قبال  در موقع احتساب ماليات بردرآمد اشخاص حقوقى اعم از اىرانى ىا خارجى-٣بصره ت

پرداخت شده است با رعاىت مقررات مربوط از ماليات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختى ازاىن بابت 
. قابل استرداد است  

 
سهام ىا سهام الشرکه درىافتى از شرکتهاى  اشخاص اعم از حقيقى و حقوقى نسبت به سود -٤تبصره 

.سرماىه پذىر مشمول ماليات دىگرى نخواهند بود  
 

به موجب قوانين مصوب وجوهى تحت عناوىن دىگرى غيراز ماليات بردرآمد از  در مواردى که -٥تبصره 
ه نرخ ماخذ  درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل وصول باشد ، ماليات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور ب

.مقرر مربوط محاسبه خواهد شد  
 
 

رواحدهاى توليدى ىا   توليد و معدنى د  مشمول ماليات ابزارى ناشى از فعاليت هاى درآمد – ١٣٢ماده 
 به بعد از طرف وزارتخانه ها ذى ربط ١٣٨١معدنى در بخش هاى تعاونى و خصوصى که از اول سال 

، از تارىخ شروع بهره استخراج و فروش منعقد مى شودبراى آنها پروانه بهره بردارى صادر ىا قرارداد 
و به مدت چهار سال و درمناططق کمتر توسعه ىافته %) ٨٠(بردارى ىا استخراج به ميزان هشتاد درصد 

.اىن قانون معاف هستند) ١٠٥(و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده %) ١٠٠(به ميزان صد درصد   
 

، اجتماعى و   توسعه اقتصادى  مدت برنامه سوم  براى بقيه وسعه ىافته فهرست مناطق کمتر ت -١تبصره 
ت و برنامه رىزى فرهنگى جمهورى اسالمى اىران و همچنين در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدىرى

 وزىران   و به تصوىب هيات  تهيه  و معادن  و صناىع  دارائى  و امور اقتصادى هاى  کشور و وزارتخانه
.مى رسد  

 
 معافيت هاى موضوع اىن ماده شامل درآمد واحدهاى توليدى و معدنى مستقر در شعاع ىکصد و -٢تبصره 

بيست کيلومترى مرکز تهران و پنجاه کيلومترى مرکز اصفهان و سى کيلومترى مراکز استانها و شهرهاى 
عتى استقرار داراى بيش از سيصد هزار نفرجمعيت براساس آخرىن سرشمارى به استثناى شهرک هاى صن

  .ىافته در شعاع سى کيلومترى مراکز استانها و شهرهاى مذکور نخواهد بود
 
 



 کليه تاسيسات اىرانگردى و جهانگردى داراى پروانه بهره بردارى از وزارت فرهنگ و ارشاد -٣تبصره 
.ماليات متعلق معاف هستند%) ٥٠(پنجاه درصد اسالمى هر سال از پرداخت   

 شروع بهره بردارى واحدهاى معاف موضوع اىن ماده و همچنين وط به تعيين تارىخ ضوابط مرب-٤تبصره 
 و صناىع  وزارتخانه هاى امور اقتصادى و دارائى   توسط  ماده اىن ) ٢( تبصره   موضوع  محدوده تعيين

.ومعادن تعيين و اعالم مى گردد  
 
 
 
 

 و بازسازى و   توسعه که براى  تعاونى و خصوصى  ابزارى شرکت هاى از سود  قسمت  آن -١٣٨ماده 
 صنعتى و معدنى خود ىا اىجاد واحدهاى جدىد صنعتى ىا معدنى درآن   موجود  واحدهاى نوسازى ىا تکميل

اىن قانون معاف خواهد بود ) ١٠٥(ماليات متعلق موضوع ماده %) ٥٠(سال مصرف گردد از پنجاه درصد 
 قالب طرح سرماىه   در  جدىد  ىا معدنى ىصنعت  ىا تکميل ىا اىجاد واحد مشروط براىنکه قبال اجازه توسعه

در صورتى که هزىنه اجراى طرح ىا طرح هاى . گذارى معين از وزارتخان ذى ربط تحصيل شده باشد
ىادشده در هرسال مازاد بر سود ابزارى همان سال باشد و ىا هزىنه طرح سرماىه گذارى کمتر باشد شرکت 

ود ابزارى سالهاى بعد حداکثر به مدت سه سال و به ميزان مى تواند از معافيت مذکور در محاسبه ماليات س
.مازاد مذکور و ىا باقيمانده هزىنه اجراى کمال طرح بهره مند شود  

 
 در صورتى که شرکت ، قبل از تکميل ، اجراى طرح را متوقف نماىد ىا ظرف ىک سال پس از -١تبصره 

دارى رساند ، ىا ظرف پنج سال پس از شروع مهلت تعيين شده در طرح سرماىه گذارى ، آنرا به بهره بر
بهره بردارى آنرا تعطيل ، منحل ىا منتقل نماىد معادل معافيت هاى مالياتى منظور شده در اىن ماده براى 

.اىن قانون از شرکت وصول خواهد شد) ١٩٠(اجراى طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده   
 
 
 

ل ىا غيرمنقول و جواىز علمى و بورس هاى تحصيلى و  جهيزىه منقول و مهرىه اعم از منقو-١٤٤ماده 
همچنين درآمدى که بابت حق اختراع ىا حق اکتشاف عاىد مخترعين و مکتشفين مى گردد ، بطور کلى و 

نيز درآمد ناشى از فعاليتهاى پژوهشى و تحقيقاتى مراکزى که داراى پروانه تحقيق از وزارتخانه هاى 
ل از تارىخ اجراى اىن اصالحيه طبق ضوابط مقرر در آئين نامه اى که به ذىصالح مى باشند به مدت ده سا

پيشنهاد وزارتخانه هاى فرهنگ و آموزش عالى ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکى و امور اقتصادى و 
  .دارائى به تصوىب هيات وزىران خواهد رسيد از پرداخت ماليات معاف مى باشند

 


