
    گذاري معافیتهاي مالیاتی مرتبط با سرمایه  

 

  هاي مالیاتی ترین معافیت مهم

 )درصد(میزان معافیت  مدت زمان فعالیت فعالیت ردیف

 100 همیشه کشاورزي 1

 80 سال 4 صنعتی و معدنی 2

 100 سال 10 صنعتی و معدنی در مناطق محروم 3

 100 سال 15 مناطق آزاد تجاري، صنعتی 4

 )مالیات(50 همیشه تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي 5

 )141مطابق بند الف ماده (100 همیشه صادرات کاالها و خدمات 6

   

  کشاورزي) لفا

هاي کشاورزي، دامپروري، پرورش ماهی و زنبورعسل و پرورش طیور، صیادي و ماهیگیري،  درآمد حاصل از کلیه فعالیت ):81(ماده

  .باشند ها، باغات و اشجار از هر قبیل و نخیالت از پرداخت مالیات معاف می مراتع و جنگلداري، احیاء  نوغان

  صنعت و معدن) ب

  

هاي  هاي تولیدي و معدنی در واحدهاي تولیدي یا معدنی در بخش درآمد مشمول مالیات ابرازي ناشی از فعالیت ):132(ماده

برداري صادر یا قرارداد  ها پروانه بهره ربط براي آن هاي ذي وزارتخانهبه بعد از طرف  1381تعاونی و خصوصی که از اول سال 

تر  سال و در مناطق کم 4درصد و به مدت  80برداري یا استخراج به میزان شود، از تاریخ شروع بهره استخراج و فروش منعقد می

    .انون معاف هستنداین ق 105سال از مالیات موضوع ماده  10درصد و به مدت 100یافته به میزان  توسعه



 50کیلومتري مرکز تهران و  120هاي موضوع این ماده شامل درآمد واحدهاي تولیدي و معدنی مستقر در شعاع  معافیت: 2تبصره 

) براساس آخرین سرشماري(هزار نفر جمعیت  300ها و شهرهاي داراي بیش از  کیلومتري مراکز استان 30کیلومتري مرکز اصفهان 

  .نخواهد بود

هاي تعاونی و خصوصی که براي توسعه و بازسازي و نوسازي یا تکمیل واحدهاي  آن قسمت از سود ابرازي شرکت  ):138(دهما

موجود صنعتی و نوسازي و یا تکمیل واحدهاي موجود صنعتی و معدنی خود با ایجاد واحدهاي جدید صنعتی یا معدنی در آن سال 

که قبالً اجازه توسعه یا تکمیل  این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این 105ماده درصد مالیات متعلق موضوع  50مصرف گردد از 

ربط تحصیل شده باشد در  گذاري معین از وزارتخانه ذي یا ایجاد واحدهاي صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه

ي همان سال باشد و یا از هزینه طرح هاي یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابراز که هزینه اجراي طرح یا طرح صورتی

سال و  3هاي بعد حداکثر به مدت  تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازي سال تر باشد شرکت می گذاري کم سرمایه

  .مند شود مانده هزینه اجراي طرح بهره به میزان مازاد مذکور و یا باقی

  میراث فرهنگی و گردشگري) ج

  

برداري از فرهنگ و  کلیه تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره :قانون مالیاتهاي مستقیم 132ماده  3تبصره      

  .درصد مالیات متعلق معاف هستند 50ارشاد اسالمی هر سال از پرداخت 

خدمات مسافرتی و سایر کلیه تاسیسات ایرانگردي و جهانگردي، دفاتر :قانون توسعه صنعت ایرانگردي و جهانگردي -8ماده 

تاسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، مالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفه ها، مقررات و دستورالعمل 

  .هاي بخش صنایع می باشند

مصرف اموري از  آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به: قانون مالیاتهاي مستقیم 139ماده  - بند ح       

قبیل تبلیغات اسالمی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و 

نگهداري مساجد و مصالها و حوزه هاي علمیه و مدارس علوم اسالمی و مدارس و دانشگاههاي دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر 

ستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث آثار با

ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزي، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و هزینه هاي مزبور به تایید 

  .اشد، از پرداخت مالیات معاف استسازمان اوقاف و امور خیریه رسیده ب



  صادرات) د

درصد درآمد حاصل از صادرات و محصوالت تمام شده کاالهاي صنعتی و محصوالت بخش کشاورزي  100) الف ):141(ماده 

درصد درآمد حاصل  50و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و ) شامل محصوالت زراعی، باغی و دامی و طیور و شیالت و جنگل و مرتع(

شوند از شمول  یافتن به اهداف صادرات کاالهاي غیرنفتی به خارج از کشور صادر می منظور دست ز صادرات سایر کاالهایی که بها

هاي اموراقتصادي و دارائی،  فهرست کاالهاي مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه. مالیات معاف هستند

  .رسد وزیران می  هاي صنعتی به تصویب هیأت خانهبازرگانی، جهاد کشاورزي و وزارت

شوند و بدون تغییر در  درصد درآمد حاصل از صادرات کاالهاي مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می100) ب

  .شوند از شمول مالیات معاف است ماهیت یا با انجام کاري بر روي آن صادر می

صورت کمک سود  له وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و بهسا تواند همه دولت می ):19(ماده

  .وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید تسهیالت پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت

  بورس) ه

 بـــورس  کـــارگزار  طریـــق از آنهـــا  ســـهام انتقـــال  و نقـــل کـــه  بـــورس در شـــده  پذیرفتـــه شـــرکتهاي  کلیـــه

  ).مالیاتهاي مستقیم قانون 143 ماده .(شود می بخشوده آنها مالیات از درصد10 معادل گیرد می انجام

 


