مشوق ها و معافیت های سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن
 .1مشوقها ومعافیتهای گمرکی

 کلیه ماشین آالت خط تولید مشروط به نو بودن و عدم ساخت داخل معاف از عوارض گمرکی می
باشند
 اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی جهت استفاده در ساخت کاالهای داخلی که به
تشخیص وزارت صنعت معدن و تجارت فاقد ساخت داخل باشد از بیست درصد حقوق ورودی
متعلقه معاف می باشند(.تبصره  2بند چ ماده  22قانون رفع موانع تولید رقابت پذیروارتقای نظام
مالی کشور )
 شرکتها و موسسات دانش بنیان از پرداخت هزینه های عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و
عوارض صادرات معاف می باشند (.بند الف ماده  3قانون حمایت از شرکتها وموسسات دانش
بنیان وتجاری سازی نوآوری ها واختراعات)
 .2معافیتهای مالیاتی

 واحدهای تولیدی فناوری اطالعات با تائید وزارتخانه ذیربط ومعاونت علمی وفناوری رئیس جمهور از
امتیاز ماده 232قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار می باشند (.ماده 232قانون مالیاتهای مستقیم)
 شرکتها وموسسات دانش بنیان از پرداخت مالیات ،عوارض ،حقوق گمرکی ،سود بازرگانی وعوارض
صادراتی به مدت  21سال معاف می باشند( بند الف ماده  3قانون حمایت از شرکتها وموسسات دانش
بنیان وتجاری سازی نوآوری ها واختراعات)،
 معافیتهای مالیاتی موضوع ماده 232،22،232قانون مالیاتهای مستقیم(مطابق جداول پیوست )
(مشوقهای ماده 232قانون مالیاتهای مستقیم شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در
شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی
کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین
سرشماری نفوس و مسکن نمیشود)

 مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به
استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان
تهران با نرخ صفر محاسبه میشود و از مشوقهای مالیاتی موضوع ماده 232قانون مالیاتهای مستقیم
برخوردار میباشند.
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 شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی درایران نسبت به تولید محصوالت
با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی که حداقل بیست درصد ()%22از محصوالت تولیدی را صادر
نمایند .از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحدتولیدایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد
تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده ودر صورت اتمام دوره مذکور از پنجاه درصد ()%12تخفیف
در نرخ مالیاتی نسبت به در آمد ابزاری حاصل از فروش محصوالت تولیدی در مدت مذکور در این ماده
برخوردارمی باشند (بند خ ماده 232قانون مالیاتهای مستقیم جایگزین ماده 32قانون رفع موانع
تولید)
معافیت های مالیاتی واحدهای صنعتی ومعدنی جدید
فعالیت
مناطق

شهرکهای صنعتی

صفر

7

231

توسعه

مناطق ویژه اقتصادی

صفر

7

231

یافته

سایر مناطق

صفر

5

231

شهرکهای صنعتی

صفر

23

231

مناطق ویژه اقتصادی

صفر

23

231

سایر مناطق

صفر

 21سال

231

صفر

 11سال

23

صفر

دائم

242

در مناطق کمتر توسعه یافته

%51معافیت

دائم

21

افزایش اشتغال در زمان معافیت مالیاتی

صفر

کمتر
توسعه
صنعت ومعدن

نرخ مالیات

مدت معافیت

ماده قانونی

یافته

فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد
صادرات خدمات وکاالهای غیر نفتی

افزایش یک سال معافیت به ازای  51درصد افزایش
در اشتغال واحدهای باالی  51نفر

231

مادامی که جمع در آمد مشمول مالیاات واحاد باه
تشویق وافزایش

مناطق کمتر توسعه یافته

سرمایه گذاریهای

دوبرابر سرمایه ثبت وپرداخت شده برساد وبعاد از

صفر

آن با نرخهایمقرر در ماده  215این قاانون مااسابه

231

می شود

اقتصادی واحدها

این حکم تا زمانی که جمع در آمد مشمول مالیاات
سایر مناطق

%51با نرخ صفرو%51باقیمانده با

واحد معادل سرمایه ثبت وپرداخت شده شود ادامه

نرخهای مقرر در ماده  215قانون

می یابد وبعد از آن با نرخهاای مقارر در مااده 215
قانون وتبصره های آن در یافت می شود

وتبصره های آن
سرمایه گذاری با
مشارکت سرمایه

231

به ازای هر %5مشارکت سرمایه
همه مناطق

گذارخارجی

گذاری خارجی به میزان %!1به

تا حداکثر %51می تواند افزایش یابد

231

مشوق این ماده افزوده

شرکت خارجی که
با استفاده از
ظرفیت واحد
داخلی به تولید با
نشان معتبر اقدام

51درصد تخفیف مالیاتی در
همه مناطق

صورتیکه دوران مااسبه مالیات با
نرخ صفر اتمام یافته

درصورتی که حداقل  11درصد ماصوالت تولیدی را
صادر نمایند

می کند
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 .3مشوقهای استقرار صنایع درشهرکها ونواحی صنعتی


تامین زمین مناسب برای اجرای طرح های صنعتی با توجهه بهه مکانیهابی و طراحهی انجهام شهده
مطابق با اصول فنی و مهندسی و آخرین روشهای شهرک سازی



عدم نیاز به کسب مجوز جداگانه از ادارات و سهازمانهای متعهدد از قبیهل محهیط زیسهت ،منهابع
طبیعی ،کشاورزی ،آب ،برق و امور اراضی ،میراث فرهنگی ،خاکشناسی ،ثبت ،راه و ترابری ،کار و
امور اجتماعی و ...



مستثنی بودن از قانون شهرداریها



ایجاد شرایط الزم به منظور هم افزایی صنایع مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی



فراهم شدن بستر مناسب برای ایجاد شبکهها و خوشهههای مهرتبط بهه یهع صهنعت در محهدوده
شهرکها و نواحی صنعتی



دسترسی آسان و سریع به امکاناتی از قبیل راه ،آب ،برق ،گاز ،فاضالب صنعتی ،مخابرات ،اینترنت
و ...



استفاده از خدمات نرمافزاری (مشاورهای فنی ،مهندسی ،مدیریتی و  )...مراکهز خهدمات فنهاوری و
کسب و کار



ارائه خدمات رایگان در زمینه صدور مجوزهای ساخت و ساز و پایان کار واحدهای صنعتی



کاهش هزینه های سرمایه گذاری به دلیل استفاده از خدمات مشترک ساماندهی شده



امکان اجاره و خرید کارگاههای کوچع آماده و پیش ساخته به منظور تسهریع در بههرهبهرداری و
اشتغالزایی




واگذاری اداره شرکت ها و نواحی صنعتی به هیات امنای منتخب صاحبان صنایع
پرداخت نقد و اقساط هزینههای حق بهرهبرداری از تاسیسات
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