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ورقانون احکام دائمی برنامه های توسعه کش 12کمیته ماده تخصصی  دستور جلسه کارگروه  

 

 1395-02-25تاریخ بازنگری:                                     01ماره بازنگری:ش                                    QMS-RE-75-01 کد مدرک:

 12دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته ماده توزیع نسخ:  1

 

 (1دستور جلسه شماره )

 زسازی به منظور توسعه، نوسازی و با ق.م.م  132معدنی موضوع ماده  و تولیدی واحدهایتعلق معافیت مالیاتی بررسی  :عنوان 

 ریشرکت سپاهان باتو  شرقی و خوزستان آذربایجان شوراهای گفتگوی اصفهان، :مرجع طرح موضوع

 16/04/99: تاریخ برگزاری جلسه

  صفحه 2 :جلسهدستور  تعداد صفحات

 _ ها:تعداد پیوست

 : شرح موضوع

 طرر  از مراده یر ا اجررای تاریخ از که غیردولتی حقوقی اشخاص معدنی و تولیدی واحدهای ابرازی قانون مالیات های مستقیم، درآمد 132طبق ماده 

 نرخ مشمول ،مناطق نسبت به و شده تعیی  مدت در است، شده صادر فروش و استخراج قرارداد یا برداری بهره پروانه آنها برای ربطذی هایوزارتخانه

 گردند. می مالیات صفر

 دوره برر عرووه ماده ای  موضوع واحدهای در اقتصادی هایگذاریسرمایه افزایش و تشویق منظور به": دارد می اشعار که قانونی ماده ای ( ث) بند طبق

  1.گیردمی قرار حمایت مورد مناطق سایر و یافته توسعه کمتر مناطق در گذاریسرمایه مورد، حسب صفر نرخ با مالیات طریق از حمایت

 ایجراد بررای مذکور واحدهای نوسازی و بازسازی توسعه، تأسیس، منظور به ربطذی قانونی مراجع مجوز با که گذاریسرمایه هرگونههمچنی  

 ".است بند ای  حکم مشمول شود،می هزینه زمی  استثنای به ثابت هایدارایی

، اسرت نمودهحکم ای  بند  مشمول را مذکور واحدهای نوسازی و بازسازی توسعه، در گذاری سرمایه ،(ث) بند آخر قسمت در مقن  ،به گفته معترضی 

                                                           
 صرفر نررخ برا مالیرات طریق از حمایت دوره بر عووه ماده ای  موضوع واحدهای در اقتصادی هایگذاریسرمایه افزایش و تشویق منظور ق.م.م: به 132بند ث ماده  1

 گیرد:می قرار حمایت مورد مناطق به شرح ذیل سایر و یافته توسعه کمتر مناطق در گذاریسرمایه مورد، حسب

 دو بره واحد مالیات مشمول درآمد معج که زمانی تا ماده ای  صدر در مذکور صفر نرخ با مالیات محاسبه دوره از بعد سالهای مالیات: یافتهکمترتوسعه مناطق در  -1

 و محاسبه آن هایتبصره و قانون ای ( 105) ماده در مقرر هاینرخ با متعلقه مالیات آن، از بعد و شودمی محاسبه صفر نرخ با برسد، شدهپرداخت و ثبت سرمایه برابر

 .شودمی دریافت

 نرخهرای برا ماندهباقی( %50) درصدپنجاه و صفر نرخ با ماده ای  صدر در مذکور مالیات محاسبه دوره از بعد سالهای مالیات( %50) درصد پنجاه: مناطق سایر در -2

 سررمایه معرادل واحرد، الیاتم مشمول درآمد جمع که زمانی تا حکم ای . شودمی دریافت و محاسبه آن هایتبصره و مستقیم مالیاتهای قانون( 105) ماده در مقرر

 دریافرت و محاسربه آن هایرهتبص و قانون ای ( 105) ماده در مقرر نرخهای با متعلقه مالیات( %100) صددرصد آن، از بعد و یابدمی ادامه شود، شدهپرداخت و ثبت

 .شودمی

 قبرل که ماده ای  موضوع غیردولتی حقوقی اشخاص. باشندمی برخوردار بند ای ( 2) و( 1) جزءهای مالیاتی مشوق از غیردولتی، حقوقی اشخاص نقل و حمل درآمد

 .کنند استفاده توانندمی ماده ای  مشوق از مجدد گذاریسرمایه درصورت اند،شده تأسیس اصوحیه ای  از

 زمی  استثنای به ثابت هایدارایی دایجا برای مذکور واحدهای نوسازی و بازسازی توسعه، تأسیس، منظور به ربطذی قانونی مراجع مجوز با که گذاریسرمایه هرگونه

 .است بند ای  حکم مشمول شود،می هزینه
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ورقانون احکام دائمی برنامه های توسعه کش 12کمیته ماده تخصصی  دستور جلسه کارگروه  
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 شرده ایجرادبه شرح ذیرل  مذکور واحدهای نوسازی و بازسازی توسعه، در ماده ای  حکم شمولیت زمینه در گذاران سرمایه برای ابهاماتی در اجرا لیک 

  :است

 شرده، اشرارهه آن ها ب  م،.م.ق( 132) ماده( ث) بند پایانی قسمت در  که تولیدی هایواحد نوسازی و بازسازی توسعه، امور در گذاریسرمایه موضوع. 1

 ،مواقرع بیشرتر دره نمودند؛ ولی ایراد در ای  اسرت کر دریافت برداری بهره پروانهو  بوده ماده ای  صدر مقررات مشمول که است یواحدهای خصوص در

 مجروز ذیربط هایدستگاه یسو ازلذا  ،حجم تولید افزایش نمی یابد ،اقدامات ای با  و باشد می تکنولوژی و کیفیت بهبود با ارتباط در ایتوسعه اقدامات

 را یمالیرات معافیرت تی،مالیرا امرور سرازمانلیک  ؛ کندمی قبلی پروانه اصوح به اقدام صرفا تجارت، و معدن صنعت، سازمانو  گردد نمی صادر یجدید

 . استفاده نمایند قانونی ماده ی ا به مربوط معافیتتوانند از نمی واحدها ای  دلیل همی  بهو  نمایدیم مستقل برداری بهره پروانه صدور به منوط

 یرا اختمانسر و زمری  خریرد همچرون اقرداماتی سرمایه گذاری عبارت است از مجموعه ،ق.م.م 132معافیت موضوع ماده دستورالعمل  1طبق ماده . 2

 آالت. ماشی  و تأسیسات تجهیزات، نصب و خرید ،(شده خریداری زمی  یا و قبلی واحد در اینکه از اعم)احداث ساختمان 

 مصادیق از ،معدنی و تولیدی واحد همان در تولید ظرفیت افزایش منظور به تجهیزات و آالت ماشی  نصبدستورالعمل  1براساس ماده و  

 .گردد نمی تلقی مستقیم هایمالیات قانون اصوحیه 132 ماده موضوع معافیت از برخورداری جهت جدید، تولیدی واحد ایجاد منظور به گذاریسرمایه

 موجب جدید، رداریب بهره پروانه صدور با حتی جدید آالت ماشی  نصب و قبلی آالت ماشی  تعویض ،دستورالعمل مذکور 9همچنی  براساس ماده 

 . بود نخواهد معافیت از مجدد استفاده یا و تمدید

د ور برای ایجاواحدهای مذک ق.م.م هرگونه سرمایه گذاری که با مجوز قانونی به منظور تاسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی 132لیک  طبق بند ث ماده 

وان ت عنهای ثابت تحراییهای ثابت به استثنای زمی  هزینه شود، مشمول حکم ای  بند است و با عنایت به اینکه در ترازنامه معموالً دادارایی

 ق.م.م می باشد.  132دستورالعمل، مغایر با بند ث ماده  9و  1آالت، اموک و تجهیزات ثبت می شوند، لذا ماده ماشی 

 

ی برنامره هرای توسرعه قانون احکام دائمر 12کمیته ماده از دبیرخانه بایجان شرقی و خوزستان رآذ ،با عنایت به مطالب فوق، شوراهای گفتگوی اصفهان

 قرار گیرد. کمیته درخواست نموده اند تا حل ای  مشکل در دستور کار کشور 
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ورقانون احکام دائمی برنامه های توسعه کش 12دستور جلسه کارگروه تخصصی کمیته ماده   
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 (2دستور جلسه شماره )

 قانون مالیات های مستقیم نسبت به اشخاص حقیقی  132بررسی پیشنهاد شمولیت ماده  :عنوان 

 و شورای گفتگوی بوشهر  شورای گفتگوی اصفهان، شورای گفتگوی مرکزی، شورای گفتگوی کرمان :مرجع طرح موضوع

 16/04/99: تاریخ برگزاری جلسه

 صفحه  1 :جلسهدستور  تعداد صفحات

 - ها:تعداد پیوست

 : شرح موضوع

 یا تولیدی واحدهای رد غیردولتی حقوقی اشخاص معدنی و تولیدی هایفعالیت از ناشی ابرازی رآمدد"قانون مالیات های مستقیم،  132به استناد ماده 

 و شاودمی منعقاد فارو  و اساتخرا  ردادقارا یاا صاادر برداریبهره پروانه آنها برای ربطذی هایوزارتخانه طرف از ماده این اجرای تاریخ از که معدنی

 آنها برای ذیربط یقانون مراجع طرف از مذکور تاریخ از که یادشده اشخاص گردشگری اقامتی مراکز و هاهتل ها،بیمارستان خدماتی درآمدهای همچنین

 ده مادت باه یافتهکمترتوساعه منااط  در و سالپنج مدت به فعالیت یا استخرا  یا برداریبهره شروع تاریخ از شود،می صادر مجوز یا برداریبهره پروانه

 ت: ایجاد نموده اسبه شرح ذیل  شکالتی را برای فعاالن بخش خصوصیلیکن این امر م" .باشدمی مالیات مشمول صفر نرخ با سال

مالیاات هاای  قاانون 132قانون قبلی مالیات های مستقیم، واحدهای تولیدی و معدنی اعم از حقیقی و حقاوقی مشامول معافیات مااده  132در ماده 

ر حاالی د؛ ایان امار دی مشمول این حکم شده اناتغییر یافته است و تنها اشخاص حقوقمستقیم بوده اند؛ لیکن در قانون مالیات های مستقیم این ماده 

 می کند.   را حقیقی اشخاص شمول تداعی مواردی در که رسد می بنظر محتوایی حتی و ویرایشی ایرادات بندها بعضی دراست که 

درخواسات توسعه کشور  قانون احکام دائمی برنامه های 12کمیته ماده با عنایت به مطالب فوق، شوراهای گفتگوی اصفهان، مرکزی، کرمان از دبیرخانه 

 قرار گیرد.  کمیته نموده اند تا پیشنهاد میسر شدن شمولیت این ماده نسبت به اشخاص حقیقی در دستور کار 
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ور قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کش 12تخصصی کمیته ماده دستور جلسه کارگروه   
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 (3دستور جلسه شماره )

 های خدماتی شهرک های صنعتی  د اعمال معافیت های مالیاتی شرکتبررسی پیشنها  :عنوان 

 شورای گفتگوی خوزستان، شورای گفتگوی اصفهان، شورای گفتگوی مرکزی، شورای گفتگوی البرز :مرجع طرح موضوع

 16/04/99: تاریخ برگزاری جلسه

 صفحه  1 :جلسهدستور  تعداد صفحات

 ها:تعداد پیوست

 :شرح موضوع

هاای  اساتان موفاب باه تلاکیک شارکتقانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی، شرکت شهرک هاای صانعتی  5براساس ماده 

خادما  و ارناد ها را بار ههاده داداره شاهرککلیه امور نافر بر حفظ، نگهاداری و هستند و این شرکت ها  در قالب شرکت های سهامی خاص خدماتی

ابع درآمادی منااز طریا   شرکت هاای خادماتی خدما  دهیرا در شهرک ها ارائه می دهند. تاسیسا  زیرساختی و امور نظافتی  ،نگهداریمربوط به 

 ا بابت هزینه های ملترک می باشد.دریافت قدر السهم مالکین و استفاده کنندگان و مبالغ پرداختی از سوی واحده یعنی هاآن

 باع درآمادیو اصالی تارین من غیر انتفاهی اداره می شوند ماتی که مستقر در شهرک های صنعتی هستند به صور کت های خدشرالزم به ذکر است 

 اماور ساتادی شاهرک و)ح  شارژ سالیانه ای که براساس مصوبا  مجامع همومی از مالکان دریافت می شود( نیز صرفاً برای هزینه هاای اااری ها آن

یی و اماور زیربناا رآمد پایداری برای آن ها تعریب نلده است و مناابع آن هاا بارای تکمیاک، نوساازی و بازساازیلذا هیچگونه منبع د ؛هزینه می شود

 زیرساخت ها نیز کافی نمی باشد.  

ذا در حاوزه لا ،ی مستقک هساتندقوشکک گرفته اند و دارای شخصیت حق قالب شرکت های سهامی خاص با مقدمه فوق و از آنجا که این شرکت ها، در

بادین ا رای این شارکت هابدر این راستا ابهاما  و ایراداتی به گفته معترضین تکالیفی هستند، لیکن  مستقیم و مالیا  ارزش افزوده دارایمالیا  های 

نی هاا مسات  براساس قانون تاسیس شهرک های صنعتی، شهرک های صنعتی از محدوده و حریم قانونی شهرها و حوزه شهرداریترتیب واود دارد که 

ستقیم، شاهرداری قانون مالیا  های م 2ماده  با این تفاو  که حسب، انجام می دهند در شهرک ها  هستند و شرکت های خدماتی وفایب شهرداری را

 .یستندنلیکن شرکت خدماتی شهرک های صنعتی ملمول این معافیت معاف هستند.  مستقیم ها و موسسا  وابسته به آن ها از پرداخت مالیا 

 نامه های توساعه کلاورقانون احکام دائمی بر 12کمیته ماده از دبیرخانه  خوزستان، اصفهان، مرکزی، البرزشوراهای گفتگوی مطالب فوق با هنایت به 

 درخواست نموده اند تا پیلنهاد زیر در دستور کار کمیته قرار گیرد:

عیت به ماهیت اینگونه شرکت ها که سود و زیان در آن هاا موضاو به دلیل تشابه وظایف شرکت های خدماتی با شهرداری ها و با توجه"

   ".قانون مالیات های مستقیم اضاقه گردد 280و  2ندارد، به مفاد بند 
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