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 98/ 08/ 11 تاریخ  2دستور جلسه  -مقررات  -قانون شناسه

 1394قانون مالیات های مستقیم مصوب  132بند )ث( ماده در خصوص  ابهامات ایجاد شده مراتب اعتراض به بررسی عنوان

 تبریزبازرگانی صنعت و معدن اتاق کمیسیون  مرجع طرح موضوع

 شرح دستور 

 1(132)ماده   نقانونگذار به منظور تشووی  رورمایه گذراب بخش خصووصوی در بخش مای مختنع صونعتن معدب و گردشوگری

و  یدیتولواحدمای  مد ابرازی  آدررا تصووی  نمود  بر اروام مفاد ایم ماده قانونین  قانوب مالیاتهای مسوتیی  و بندمای ذیل  

  یبردار آنها پروانه بهره یبرا ربطیذ یماوزارتخانه ماده از طرف میا  یاجرا  خیاز تارکه   یردولتیغ  یاشووخاح حیوق  یمعدن

 می گردند  اتینرخ صفر مال مشمولبه نسبت مناط  در مدت تعییم شده و  صادر شده ارتنقرارداد ارتخراج و فروش   ای

 یدر واحدها  یاقتصواد  یهایگذارهیسورما  شیو افزا قیبه منظور تشوو"اشوعار می دارد:  که  بند )ث( ایم ماده قانونی طب 

 توسوعه  در مناطق کمتر  یگذارهیبا نرخ صوفر حسوب مورد، سورما ات یمال  قیاز طر  تیماده عالوه بر دوره حما  نیموضووع ا

 . ردیگیقرار م تیمورد حما  به شرح زیر موردمناطق  ریساو  افتهی

دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی  مالیات سالهای بعد از    یافته:در مناطق کمترتوسعه    -1

شود و بعد از  شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت

 شود.می های آن محاسبه و دریافت ( این قانون و تبصره105آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده ) 

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

های آن محاسبه و دریافت  ( قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 105مانده با نرخهای مقرر در ماده )( باقی %50درصد )پنجاه

یابد و  شده شود، ادامه میه جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شود. این حکم تا زمانی کمی

های آن محاسبه و دریافت  ( این قانون و تبصره 105( مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده )%100بعد از آن، صددرصد )

 شود. می

 باشند. اشخاص( این بند برخوردار می 2( و ) 1های ) درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزء
گذاری مجدد از مشوق این  اند، درصورت سرمایه حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصالحیه تأسیس شده

 توانند استفاده کنند. می ماده

 
ماده    میا  یاجرا  خیکه از تار  یمعدن   ای  یدیتول  یدر واحدما  یردولتیغ  یاشوخاح حیوق  یو معدن   یدیتول مای تیاز فعال  یناشو  یدرآمد ابراز قانون مالیاتهای مسوتقیم: 132ماده  -1

  ی متنها و مراکز اقامت  مان ماررووتابیب   یاتخدم  یدرآمدما  میو ممچن  شووودیقرارداد ارووتخراج و فروش منعید م  ایصووادر    یبردارآنها پروانه بهره  یبرا  ربطیذ  یماوزارتخانه از طرف

به    تیفعال  ایاروتخراج    ای  یبردارشورو  بهره  خیاز تار شوودنیمجوز صوادر م  ای  برداری آنها پروانه بهره  یبرا  ربط یذ  یمذکور از طرف مراجع قانون   خیکه از تار  ادشودهیاشوخاح    یگردشوگر

 باشدیم  اتیبا نرخ صفر مشمول مال  الر به مدت ده  افتهی  تورعه رال و در مناط  کمترمدت پنج
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مذکور   یواحدها  یو نوسواز  یتوسوعه، بازسواز  س،یمنظور تأسو به  ربطیذ  یکه با مجوز مراجع قانون  یگذارهیسورما  هرگونه

 "بند است.  نیمشمول حکم ا شود،یم نهیهز نیزم یاستثنا ثابت به یهاییدارا جادیا یبرا

مشومول ایم حم     را  وروازی واحدمای مذکورن  رورمایه گذاری در توروعهن بازروازی وقسومت آخر بند )ث(ن  مینم در    الزم به ذکر اروت

می  شومولیت نرخ صوفر صودر ماده برای واحدمایی که پروانه بهره برداری اخذ نموده اند با عنایت به اینمه نموده اروت  لیمم  

ابهاماتی    ذان لندارند مجوزصودور   الزاما نیاز بهبازروازی و نوروازی واحدمای مذکور   توروعهنرورمایه گذاری در زمینه  و  باشود  

در زمینه شومولیت حم  ایم ماده در زمینه رورمایه گذاری در توروعهن بازروازی و نوروازی واحدمای  ب برای رورمایه گذارا

   ارت  شده ایجادمذکور  

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 )ث( بنوود یانیووقسوومت پا واحوود مووای تولیوودی کووه یو نوروواز یامووور تورووعهن بازروواز در یگووذار هیموضووو  روورما   1

اروت کوه مشومول   یثبوت شوده و پرداخوت شوده واحودما  هیرورما  اشاره شوده اروتن در خصووح  نق م م  (132)ماده  

در بیشوتر مواقوع اقودامات   بوا عنایوت بوه اینموه کورده انود  افوتیدر  یبوردار ماده بووده و پروانوه بهوره  میمیررات صدر ا

و بوه دلیول اینموه ایوم اقودامات افوزایش حجو  تولیود  باشود  بهبوود کیفیوت و تمنولوومی مویارتبوا  بوا  تورعه ای در  

گوذاری مشومول ایوم  لیمم از رووی دروتگامهای ذیوربط مجووزی صوادر نموی گوردد و در نتیجوه ایوم رورمایه  نندارد

 قانوب نمی گردد 

کووه  یدر صووورت کنوودنیمسووتیل م یرا منووو  بووه صوودور پروانووه بهووره بووردار اتیوومال تیوومعاف نیاتیووامورمال رووازماب  2

بوه  و پروانوه مسوتیل صوادر نموی نمایود کنودیم یاقودام بوه اصوپر پروانوه قبنو  فارصو  ن معدب و تجوارترازماب صنعت

 مشمول معافیت مربو  به ایم ماده قانونی نمی گردد ایم واحدما  ممیم دلیل  

 پیشنهاد دبیرخانه 

صودور مجوز از    ازمندیالزاما ن یو نورواز  یتوروعهن بازرواز  نهیدر زم یدیتول  یدر واحدما  یگذار هیرورما نمهیبه ا  تیبا عنا

اصوپر گردد که اروتفاده از   ی( ق م م به نحو132ماده )بند )ث(  گردد؛    یم  شونهادیباشودن لذا پ   ینم ربطیذ  یدروتگاه ما

 مربوطه نگردد   یاز درتگاه ما یو بهره بردار سیرتا یماده فوق الذکر مستنزم صدور مجوزما  یما  تیمعاف

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 ؛1394مصوب   قانوب مالیات مای مستیی  1
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