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شناسهههه  

 دستور
 (1)دستور جلسه  -مقررات

عنههههوان  

 دستور

مراتب اعتراض به عهم  بههره منهمی وااهمتای تولیهمی مسهتقر در  شههر  صهنعتی اشهتهارد از معا یهت            بررسی

  قانون مالیات تای مستقیم 132تای مالیاتی مقرر در ماده 

شرح 

 دستور

درآمققد موققمول ما یققام ابققرازی ناشققق از    ،1380اصققی ق قققانون ما یققام تققای مسققت یم م ققو     132طبققم مققاده 

تعققاونق و خ وصققق کققه از اول سققال تققای ی و معققدنق در وا ققدتای تو یققدی یققا معققدنق در ب قق تو یققدتققای فعا یقق 

تققای ریققربا بققرای آناققا پروانققه باققره بققرداری صققادر یققا قققرارداد اسققت را  و فققرو   وزارت انققه بققه بعققد از طققر  1381

بقه مقدم ااقار سقال و       ( و%80شود، از تقاریخ شقروع باقره بقرداری یقا اسقت را  بقه میقدان توقتاد درصقد            منع د مق

( 105سققال از ما یققام موضققوع مققاد   و بققه مققدم ده  ( %100صققد درصققد   در منققاطم کمتققر توسققعه یافتققه بققه میققدان 

تقای موضقوع ایقن مقاده شقامم درآمقد وا قدتای تو یقدی و معقدنق مسقت ر در           معافیق  ؛  قینن  این قانون معا  تسقتند 

کیلققومتری مراکققد اسققتاناا و  کیلققومتری مرکققد اصقق اان و سققق کیلققومتری مرکققد تاققران و پنجققاهشققعاع ین ققد و بیسقق 

 د.ن واتد بو شارتای دارای بی  از سی د تدار ن ر جمعی  بر اساس آخرین سرشماری

بققا  کیلققومتری جنققو   ربققق شققار کققر  قققرار دارد، 70شققارک صققنعتق اشققتاارد کققه در منتاققق ا یققه  ققر  تاققران در 

 34631معافیق  خقار  بقوده اسق ،  قینن بقه موجق  ت قوی  نامقه شقماره           از شقمول ایقن   ق.م.م،  132توجه بقه مقاده   

، از نظققر ما یققاتق، شققارک صققنعتق اشققتاارد (1 پیوسقق  شققماره  تیقق م مرتققرم وزیققران 28/7/80تققق مققور  24059م 

کیلققومتری تاققران مرسققو  تردیققد تققا وا ققدتای تو یققدی مسققت ر در ایققن شققارک بققا    120خققار  از شققعاع  اسققتانا اً

 اصی ق قانون ما یام تای مست یم برخوردار شوند.  132ا راز سایر شرایا قانونق، از معافی  موضوع ماده 

شققارک در اسققتان ا بققرز  و در  ققال  اضققر، بهققن بققه انتققداع اسققتان ا بققرز از اسققتان تاققران و بققه بلقق  اسققت رار ایققن  

قققانون ما یققام  132آیققین نامققه اجرایققق موضققوع بنققد د مققاده  2و بنققد ا ققن مققاده  1تمچنققین براسققاس بنققد ا ققن مققاده 

( کقه مبنقای  قریم شقار تاقران از فاصقله زمینقق بقه         11/07/94قانون رفقع موانقع تو یقد مقور       31تای مست یم  ماده 

کیلقومتر   120؛ فاصقله تقوایق شقارک صقنعتق اشقتاارد کمتقر از       (2اره  پیوسق  شقم   فاصله تقوایق تیییقر یافتقه اسق     

 خواتد بود و وا دتای مست ر در شارک مذکور  ا د شرایا برخورداری از معافی  فوق نمق شوند. 

ایرادات و 

مشکالت 

 مطرواه

 باشد:ر وس ایرادام و مونیم مهرح شده از سوی معترضین به شرح ریم مق

، بققه 26/10/74مققور   60464/12153/4/30تیقق م بمققومق شققورای بققا ق ما یققاتق در رای صققادره بققه شققماره       . 1

منظققور ات ققار رویققه وا ققد در تعیققین فاصققله براسققاس شققرایا و بققر  موجققود، مسققیر زمینققق مرققم فعا یقق  مققودی از  

 (3 پیوس  شماره مراکد شارتای مذکور در قانون را میک قرار داده اس .

خهقا  بقه معقاون اول مرتقرم     طقق نامقه ای   امقور اقت قادی و دارایقق    تمچنقین وزیقر   صنع ، معدن و تجقام و  وزیر  .2

 (4.  پیوس  شمارهدرخواس  اصیح آیین نامه بند د و  ذ  ببارم فاصله توایق را نموده اند رییس جماور

ده از معافیقق  شققرک  تققای آیققین نامققه مققذکور، موجقق  بققدم اسققت ا 1قیققد کلمققه فاصققله تققوایق در بنققد ا ققن مققاده . 3

 تو یدی در شارک صنعتق اشتاارد مق تردد.

و  ایققد مسققا م زیسقق  مریهققق ربایقق  تققردد. بققرای اسققت رار یقق  وا ققد صققنعتق در شققارک صققنعتق اسققتان ا بققرز ب4

سققازمان   ا قق  از مرققیا زیسقق ، قبققم از تو یققد،  ققین تو یققد و بعققد از تو یققد نظققارم کامققم دارد؛ بنققابراین مبا قق   

 از زمینققق بققه تققوایق مرققدودهتیییققر یهققق و ممانعقق  از افققدای  آ ققودتق تققوای شققار تاققران کققه از د یققم زیسقق  مر
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 به نظر نمق رسد.د یم منه ق برای تیییر فاصله ، ق.م.م مق باشد 132برای شارتای موضوع ماده 

، ققدوین، سقمنان،   رزتاقران، شقامم ب وقق از اسقتان تقای تاقران، ا بق        مرکقد  کیلقومتری  120شقعاع   1/1/95. از تاریخ 5

 بقا ققرار باشقد کقه اسقتان ا بقرز بقه بنقوان یق  اسقتان مسقت م           بقه طقور ماقال    مق شود،  ذا اتر  قم، مازندران و مرکدی

کیلققومتری مرکققد  30کققه  نیسقق  ققدود و  ققریم موقق ظ در نظققر ترفتققه شققود، میققایرم ایجققاد خواتققد شققد و معلققوم 

 شار تاران مبنا قرار مق تیرد؟ تریکیلوم 120استان ا برز یعنق کر  میک اس  و یا 

وا ققدتای تو یققدی مسققت ر در شققارک صققنعتق اشققتاارد بققه منظققور اسققت اده از معافیقق  تققای مققذکور تماننققد سققایر . 6

کیلقومتری تاقران در شقارک فقوق، سقرمایه تقذاری نمقوده و دارای   قوق          120شارک تقای صقنعتق خقار  از شقعاع     

 منتسبه مق باشند.

سققرمایه از معافیقق  ما یققاتق در شققارک صققنعتق اشققتاارد،   وا ققدتای تو یققدی اسققت اده  رفیقق  بققا از بققین رفققتن . 7

و تمچنقین تنمیقم پقروهه تقای نیمقه      انگیقده سقرمایه تقذاری     و بقا موقنم مواجقه خواتقد شقد      تذاری در این شقارک 

 مق رود. از بین تمام در این شارک 

بنمی جمع

کارگروه 

مورخ 

21/06/95 

و بققا  رققور نماینققدتانق از   21/06/95قققانون برنامققه پققنجم توسققعه در تققاریخ    76کمیتققه مققاده موضققوع در کققارتروه 

شقرک  شقارک   ، معاونق    قوقق ریاسق  جماقوری،     سازمان امور ما یاتق استان ا بقرز، اتقاق ایقران، اتقاق تعقاون ایقران      

بررسقق ققرار ترفق . بقا توجقه      ا قوان پقاک مهقرح و مقورد      اتقاق بازرتقانق ا بقرز و شقرک  پقاد      تای صنعتق استان ا برز،

م ققرر شققد بنققدی بققدین شققرح بققود کققه اصققم موضققوع وارد مققق باشققد و   جمققع ،بققه مبا قق  مهرو ققه در ایققن جلسققه 

 پیوناادتای معترضین در صرن کمیته مهرح تردد.

پیشنهاد 

 دبیرخانه

 28/7/80تققق مققور  24059م  34631ت ققوی  نامققه شققماره  مهققابم اشققتاارد معافیقق  ما یققاتق شققارک صققنعتق  . 1

، بقه ببقارم دیگقر بقا ت قوی  یق  م قوبه جدیقد از سقوی تیق م مرتقرم            کمافق ا سابم اجرا شقود  تی م مرترم وزیران

 وزیران، ت وی  نامه فوق ا ذکر مورد تایید قرار تیرد.

 د.ق.م.م اصیح تردد و به فاصله زمینق تیییر بای 132آیین نامه بند د ماده  1فاصله توایق در بند ا ن ماده . 2

و بققه  صققرفاً بققرای اسققتان تاققران در نظققر ترفتققه شققود، 132بنققد د مققاده  آیققین نامققه 2مرققدوده در بنققد ا ققن مققاده . 3

 .استان تای مجاور تعمیم پیدا ننند

 هرست 

مستنمات و 

ممار  

 پشتوانه

د مققاده  ، آیققین نامققه موضقوع بنققد 1380ققانون ما یققام تققای مسقت یم    132مققاده ". مسقتندام قققانونق مربوطقه بققوی ه   1

  ؛ "(11/07/94قانون رفع موانع تو ید مور   31 ماده  1394 قانون ما یام تای مست یم 132

  ؛تی م بمومق شورای با ق ما یاتق 26/10/74مور    60464/12153/4/30. رای شماره  2

 ؛تی م مرترم وزیران 28/7/80تق مور  24059م  34631ت وی  نامه شماره . 3

وزارم صققنع ، معققدن و تجققام و وزارم امققور اقت ققادی و دارایققق       13/05/95مققور   110602/60. نامققه شققماره  4

 خها  به معاون اول مرترم رییس جماور؛

 ؛شرک  پادا وان پاک خها  به اتاق ایران 10/03/95مور   95 -27 -290نامه شماره . 5

اتققاق  ان ا بقرز خهقا  بقه   شقورای ت تگقوی دو ق  و ب قق  خ وصقق اسقت      25/05/95  مقور    66/95. نامقه شقماره   6

 وایران؛ 

شققورای ت تگققوی دو قق  و ب قق  خ وصققق اسققتان ا بققرز خهققا  بققه سققازمان     31/05/95  مققور   71/95. نامققه 7

 .امور ما یاتق

 


