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 -1مزایا و مشوق های قانونی جهت سرمایه گذاران دارای مجوز سرمایه گذاری خارجی
الف -معافیت گمرکی
 معافیت های عوارض گمرکی ماشین آالت خط تولید مشروط به نوبودن و عدم ساخت داخل.
 اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی جهت استفاده در ساخت کاالهای داخلی که به تشخیص
وزارت صنعت معدن و تجارت فاقد ساخت داخل می باشد از بیست درصد حقوق ورودی متعلقه معاف می
باشد.
 شرکتها و موسسات دانش بنیان از پرداخت هزینه های عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض
صادرات معاف هستند.
ب -معافیت های مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی جدید
 درآمدهای ناشی از فعالیت های تولیدی معدنی از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت در
مناطق توسعه یافته به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر درصد
مشمول مالیات میشود.
 درآمدهای مشمول مالیات شرکتها و موسسات دانش بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و
توسعه ،تجاری سازی و تولید محصوالت و خدمات دانش بنیان به مدت بیست سال از مالیات موضوع ماده
 501قانون مالیاتهای مستقیم معاف هستند.
 پنجاه درصد تخفیف در نرخ مالیاتی در صورت صادرات حداقل بیست درصد از محصوالت تولیدی با
مشارکت سرمایه گذاری خارجی
ج -سایر مشوق ها
 امکان استفاده از تسهیالت ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی.
 امکان مشارکت سازمانهای توسعه ای (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ـ سازمان توسعه و
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ) در اجرای پروژه های سرمایه گذاری مناطق کمتر توسعه یافته.
 امکان استقرار صنایع نوین در شهرکهای صنعتی مناطق با محدودیت استقرار صنایع ( شعاع 520
کیلومتری تهران و  10کیلومتر اصفهان و  00کیلومتر مراکز برخی استانها
 تضمین سرمایه گذاری خارجی بابت ریسک های سیاسی توسط دولت
 سرمایه گذاری های خارجی از کلیه حقوق و حمایت ها و تسهیالت ،مشابه سرمایه گذاران داخلی بهره
مند می باشند
 تضمین ورود و خروج اصل،سود و اقساط تسهیالت مالی سرمایه گذاران

 آزادی صادرات کاالی تولیدی بنگاه اقتصادی با مشارکت سرمایه گذار خارجی
 امکان ورود موقت بدون پرداخت عوارض پرداخت گمرکی برای پردازش کاالی صادراتی
 اعطای جوایز و یارانه صادراتی(هزینه های شرکت در نمایشگاه و بازاریابی)
 معافیت کاالهای صادراتی از کلیه عوارض
 امکان سرمایه گذاری خارجی در کلیه زمینه های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی ایران
 نبود محدودیت از نظر حجم سرمایه گذاری و درصد مشارکت
 آزادی ورود ماشین آالت و مواد اولیه به مناطق آزاد صنعتی تجاری و مناطق ویژه اقتصادی(به غیر از
اتومبیل سواری و قایق تفریحی)
 -2مشوق های سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی
 ورود کاال از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی ،تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کاال از
این مناطق بدون هیچگونه تشریفاتی انجام خواهد شد.
 ورود کاال از خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری – صنعتی به منطقه با کمترین تشریفات گمرکی انجام
شده و ترانزیت داخلی کاالی وارد شده به منطقه بر اساس مقررات مربوطه انجام خواهد شد.
 ورود کاالی موضوع این ماده به مناطق واقع در مبادی ورودی کشور بدون هر گونه تشریفات گمرکی
انجام خواهد شد.
 کاالهایی که از خارج و یا از مناطق آزاد تجاری صنعتی یا مناطق دیگر به منطقه وارد می شوند می توانند
بدون هر گونه تشریفات از کشور خارج شوند.
 مدیریت منطقه می تواند پس از طبقه بندی و ارزش گذاری منطقه ،حق استفاده از قسمتهای آن را به
اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید
 صاحبان کاالهای وارد شده به منطقه می توانند تمام یا قسمتی از کاالی خود را به منظور ورود موقت به
داخل کشور به گمرک اظهار و با انجام مقررات مربوطه ترخیص نمایند.
 در صورتیکه پردازش کاالهای وارد شده به منطقه بمیزانی باشد که موجب تغییر تعرفه گمرکی کاالهای
مذکور شود ،میزان سود بازرگانی مربوط به کاالهای فوق برای ورود به سایر نقاط کشور تنها معادل سود
بازرگانی مواد اولیه و قطعات وارداتی بکار رفته در آن ،محاسبه و دریافت خواهد شد.
 وارد کنندگان کاال به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کاالی خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی قابل
معامله که توسط مدیریت منطقه صادر هواهد شد به دیگران واگذار نمایند ،در این صورت دارنده قبض
انبار تفکیکی ،صاحب کاال محسوب خواهد شد.
 مدیریت هر منطقه مجاز هست حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبدا برای کاالهایی که
از منطقه خارج می شوند با تایید گمرک ایران اقدام نمایند.

 کلیه کاالهایی که برای تولید یا ارائه خدمات مورد نیاز منطقه وارد می شوند ،از شمول مقررات عمومی
صادرات واردات مستثنی می باشند .واردات کاالهای مذکور به سایر نقاط کشور تابع مقررات صادرات و
واردات خواهد بود.
 واردات درصدی از کاالهای تولید شده در مناطق موضوع بند(د) تبصره( )21قانون برنامه دوم توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به داخل کشور ،معادل نسبتی از مجموع ارزش
افزوده و مواد و قطعات داخلی به کار رفته به قیمت کل کاالی تولیدی ،بدون هر گونه محدودیتی مجاز
است و عالوه بر عدم نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار.
 کاالهای تولید شده در مناطق ویژه اقتصادی ،همچنین مواد اولیه و قطعات منفصله وارد شده از منطقه
یاد شده به داخل کشور ،به دلیل عدم استفاده از منابع و سهمیه ارزی کشور مشمول ضوابط قیمت
گذاری نمی باشد.
 -3مشوقهای مالیاتی برای سرمایه گذاران
مشوقهای مالیاتی ،بخشی از مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم میباشد که به جهت ایجاد انگیزه در امر
توسعه سرمایهگذاری (در مناطق مختلف و باالخص نواحی توسعه نیافته) ،توسعه و بازسازی واحدهای
موجود ،توسعه صادرات محصوالت تولیدی ،حمایت از واحدهای طراحی ،مهندسی و طراحی مونتاژ و تمرکز
زدایی صنعتی تدوین و به مورد اجرا گذارده شده است .عمده حمایتهای به عمل آمده در چارچوب مواد
قانونی عبارتند از:
ماده (:)11
درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی ،دامپروری ،پرورش ماهی و زنبورعسل و پرورش طیور ،صیادی و
ماهیگیری ،نوغانداری ،احیاء مراتع و جنگلها ،باغات و اشجار از هر قبیل و نخیالت از پرداخت مالیات معاف
میباشند.
ماده (:)132
درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در
بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال  5035به بعد از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه
بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود ،از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج به
میزان  30درصد و به مدت  4سال و در مناطق کمتر توسعهیافته به میزان 500درصد و به مدت  50سال از
مالیات موضوع ماده  501این قانون معاف هستند .
تبصره  :2معافیتهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 520
کیلومتری مرکز تهران و  10کیلومتری مرکز اصفهان  00کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از
 010هزار نفر جمعیت (براساس آخرین سرشماری) نخواهد بود.
تبصره  :0کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهرهبرداری از فرهنگ و ارشاد اسالمی هر سال
از پرداخت  10درصد مالیات متعلق معاف هستند.
ماده (:)131

آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل
واحدهای موجود صنعتی و نوسازی و یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود با ایجاد واحدهای
جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از  10درصد مالیات متعلق موضوع ماده  501این قانون
معاف خواهد بود مشروط بر اینکه قبالً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحدهای صنعتی و یا معدنی جدید
در قالب طرح سرمایهگذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد در صورتیکه هزینه اجرای طرح یا
طرحهای یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایهگذاری کمتر
باشد شرکت میتواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سالهای بعد حداکثر به مدت  0سال
و به میزان مازاد مذکور و یا باقیمانده هزینه اجرای طرح بهرهمند شود.
ماده (:)141
الف)500-درصد درآمد حاصل از صادرات و محصوالت تمام شده کاالهای صنعتی و محصوالت بخش
کشاورزی (شامل محصوالت زراعی ،باغی و دامی و طیور و شیالت و جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و
تکمیلی آن و  10درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کاالهایی که بهمنظور دستیافتن به اهداف صادرات
کاالهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر میشوند از شمول مالیات معاف هستند .فهرست کاالهای مشمول
این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانههای اموراقتصادی و دارائی ،بازرگانی ،جهاد کشاورزی و
وزارتخانههای صنعتی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب)500-درصد درآمد حاصل از صادرات کاالهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا
میشوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر میشوند از شمول مالیات معاف است.
ماده (:)143
شرکتهایی که سهام آنان طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول میشود از
سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده در صورتیکه کلیه نقل و انتقاالت سهام از
طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد معادل  50درصد مالیات آنها بخشوده میشود.
مهمترین معافیتهای مالیاتی
ردیف

فعالیت

مدت زمان فعالیت

میزان معافیت (درصد)

5

کشاورزی

همیشه

500

2

صنعتی و معدنی

 4سال

30

0

صنعتی و معدنی در مناطق محروم

 50سال

500

4

مناطق آزاد تجاری ،صنعتی

 20سال

500

1

تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی

همیشه

10

6

صادرات کاالها و خدمات

همیشه

500

 -4مشوقهای گمرکی:
حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا
بستهبندی اشیاء یا مواد دستگاهها وارد میگردد .در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که
مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض
شیئی یا ماده دستگاه آماده باشد به تشخیص وزارت صنایع به مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و
عوارض ماده یا دستگاه آماده مربوط به وصول خواهد شد.
تبصره :به منظور حمایت از صنایع داخلی دولت میتواند به پیشنهاد وزارت صنایع در حقوق گمرکی مربوط
به مواد اولیه و قطعات ماشینآالت صنعتی و کشاورزی و دستگاههای الکترونیک و وسایل حمل و نقل که
کارخانههای داخلی به کشور وارد و در آن کارخانهها تکمیل و یا سوار و یا ساخته میشود به میزان الزم
تخفیف داده و یا به کلی معاف کند.
تصویب نامه شماره /25610ت  3108مورخ  8/4/11هیأت وزیران :مواد اولیه و اجزای مورد نیاز تولید برای
واحدهای ماشینسازی و ساخت تجهیزات که برای صنایع کشور ماشینآالت و تجهیزات تولید مینماید،
مشمول هر یک از ردیفهای تعرفه گمرکی باشند به تشخیص وزارت صنایع از پرداخت حقوق گمرکی و
سود بازرگانی معاف هستند .تاریخ اجرای این تصویبنامه از  5/5/13میباشد.
ماده (:)12
واردات قبل از صادرات مواد و کاالهای مورد مصرف در تولید ،تکمیل ،آمادهسازی و بستهبندی کاالهای
صادراتی بهصورت موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلقه به واردات جز
آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد معاف است .ماده (:)54
مابهالتفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت از مصرفکنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک ،به استثنای
آنچه که جنبه هزینه و کارمزد دارد ،در رابطه با کاالها ،مواد ،اجزا و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت،
تکمیل ،آمادهسازی و بستهبندی کاالهای صادراتی بر اساس دستورالعملی که در آئیننامه مشخص میشود
میگردد.
مسترد
صادرکننده
به
تبصره  :0در مورد مواد و کاالهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کاالهای صادراتی که بهصورت قطعی از
گمرک ترخیص شده باشد ،وجوه پرداختشده بابت واردات قطعی ،پس از صدور محصول به مأخذ زمان
صدور قابل استرداد میباشد.
تبصره :4در صورتیکه کاالهای مورد مصرف در ساخت اقالم صادراتی ،تولید داخلی بوده ،ولی مواد آنها از
خارج کشور وارد شده باشد وجوه پرداختی برای مواد مزبور قابل استرداد میباشد.
تبصره  :1چنانچه کاالی تولید داخل به سازمانها و اشخاص که در رابطه با کاالهای مشابه خارجی معافیت
دارند فروخته شوند وجه پرداختی برای ورود کاالها و مواد ،اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به
تولیدکننده قابل استرداد میباشد.

ماده (:)11
دولت میتواند همهساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به صورت کمک
سود تسهیالت پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران به صادرکنندگان پرداخت
نماید

 مشوق های مالیاتی سرمایه گذاری به زبان انگلیسی-1
No.: 110/25/10838
Date: October 12, 2012
Ministry of Economic Affairs and Finance
Investment Tax Exemptions and Encouragements
Direction Tax Law
Article 81:
The income derived from all activities in the field of agriculture; animal rearing;
stockbreeding; fish farming; bee-keeping; poultry husbandry; hunting and
fishing; sericulture; revival of pastures and forests, horticulture of any type and
palm trees, is exempt from payment of taxes.
Article 132:
The income from producing and mining activities, which is derived and
declared by producing and mining of non-governmental legal entities at
producing or mining enterprises for whom exploitation licenses are issued, or
with whom extraction and sale contracts are concluded, by relevant ministries as
of date of execution of this Article, as well as service incomes of hospitals,
hotels and tourism accommodation centers of the said individuals for whom
exploitation licenses are issued as of the mentioned ate shall be exempt from the
tax for a term of 5 years from the date of exploitation , extraction or activity .
As regards the less developed regions, the tax rate of zero (0%) shall be applied
for a period of ten (10) years.
A. The tax rate of zero (0%) is a method in which the taxpayers are bound to
submit tax return, legal books, accounting documents (where applicable) for
their incomes as provided for in this law in due time to National Tax
Administration Organization. The said Organization shall study the relevant tax
returns and determining taxable income based on documents and those tax
returns and after determining taxable income of the taxpayers their tax shall be
calculated on zero (0%) rate.
B. The tax rate of zero (0%) for producing and service units and other centers
subject of this Article who employ more than 50 manpower one year shall be
added for tax exemption in exchange for each year of manpower increase
provided that they increase their manpower minimum 50% in comparison with
the previous year. The number of manpower and also the increase of manpower
must confirm by Ministry of Cooperative, Labor and Social Welfare and by
presenting positive documents to Social Security Organization. In case of
deduction of manpower from the minimum of the said increasing in the next
year in which enjoy the tax encouragement as set forth in this Paragraph, the
relevant of the year shall be claimed and collected. The retired, servicepurchased and resigned personnel shall not considered deduction.
C. The term of enjoying from the tax rate of zero (0%) for the said economical
units subject of this Article located at industrial parks or Special Economic
Zones is two years and in case that the mentioned units locates in industrial

parks or Special Economic Zones of the less developed zones shall be increased
to 3 years.
D. The term and condition for enjoying any kind of tax exemption for natural
and legal entities who are active in free zones and other regions of Iran is
submitting tax return in due time. The tax return of legal entities includes
balance sheet and profit and loss statement provided by National Tax
Administration Organization.
E. For encouragement and incensement of economic investments in units
subject of this Article in support Term via the tax rate of zero (0%) for each
case, the investment in less developed regions and other regions shall be
supported as follows:
1. In Less Developed Regions:
The tax of the years after tax computation term with the tax rate of zero (0%) as
mentioned in this Article shall be considered zero (0%) tax till the time the total
of taxable income of the unit reaches twice of registered and paid capital and
after that the relevant tax shall be computed and collected with rates described
in Article 105 of this Article and its paragraphs.
Page 2 of 4
2. In other Regions:
50% of tax of the years after tax computation term mentioned in this Article
shall be computed and collected with 100% exemption and the remaining 50%
with the rates set forth in Article 105 of Direct Taxation Act and its Paragraphs.
This order shall be continued till the date the total of taxable income of the
enterprise become equals to registered and paid capital and after that the 100%
of the relevant tax with the rates set forth in Article 105 and its Paragraphs of
this Act shall be computed and collected. The transportation income of nongovernmental entities shall be subject to tax encouragement of Part 1 and 2 of
this Paragraph. The non-governmental entities subject of this Article founded
before this Amendment in case of re-investment may enjoy from the tax
encouragement of this Article. Any kind of investment made by obtaining the
permit of the concerned legal authorities and for the purpose of foundation,
development and renovation of the said enterprises for creating fixed assets
excluding land is subject to this Paragraph.
F. The said land excluding at the end of Paragraph D regarding nongovernmental legal entities at transportation, hospitals hotels and tourism
accommodation centers shall not be executed merely at the limits determined at
legal licenses issued by the concerned authorities.
G. In case of deduction of registered and paid capital of the mentioned entities
enjoyed from tax encouragement set forth in this Article for increasing their
capital the tax and relevant penalties shall be claimed and collected.
H. In case that the investment subject of this Article made by the partnership of
foreign investors and by obtaining license from Iran Investment and Economic
and Technical Aids, in exchange for each 5% of foreign partnership and

investment the sum equal to 10% shall be added to tax encouragement of this
Article in proportion to the registered and paid capital and maximum to 50%.
I. The foreign companies produced high quality products with prestigious
brands in Iran by using capacity of domestic enterprises provided that export
minimum 20% of their products as of date of signing contract with Iranian
enterprises shall be enjoy 100 tax exemption at tax computation term and in
case of termination of mentioned term shall enjoy 50% of tax exemption in
proportion to declared income resulted from selling products at the said term
mentioned in this Article.
J. The tax rate of zero (0%) and encouragement of this Article shall not apply to
the income of producing and mining entities established within a 120-kilometer
radius from the center of Tehran or within 50- kilometer radius from the center
of Isfahan and within a 30-kilometers radius from the administrative centers of
provinces and cities with a population exceeding 300,000, according to the
latest census.
Information Technology (IT) Manufacturing Units, with the confirmation of the
relevant Ministries and Deputy Office of the President for Scientific and
Technology Affairs in any condition, shall enjoy the privileges of this Article.
Also the tax of producing and mining enterprises within all Special Economic
Zones and industrial parks except the Special Economic Zones and industrial
parks within the 120-kilometers radius from Center of Tehran Province shall be
calculated on tax rate of zero (0%) and enjoy tax encouragement.
Regarding Special Economic Zones and industrial parks or manufacturing units
located within limitation of two or three provinces or cities, the criteria for
determining the limitation shall be in accordance with the bylaws approved
three (3) months before passing the law at the common suggestion of the
Ministry of Industry, Mine and Trade, Ministry of Economic Affairs and
Finance, Iran Management and Planning Organization and Iran's Environmental
Protection Organization (IEPO) and approved by the Council of Ministers.
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K. Iran Management and Planning Organization by assisting Ministry of
Economic Affairs and Finance at the first quarter of each 5-yar Plan shall
pronounce the list of less developed regions including province, city, town,
county and rural district. In this respect some indices such as unemployment
and investment for production rate are considered and shall be passed by the
Cabinet. Till the service of new list, the list of former Plan is valid. The date of
commencing activity attested by legal authorities shall be considered for
computation of tax exemptions of the less developed regions.
L. All enterprises for internal and international tourism that hold exploitation
permit from the related authorities before execution of this Article shall enjoy
an annual exemption with regard to 50% of their applicable taxes for a term of 6
years after forcing of this Article. The provisions of this Article shall not be
applicable regarding the income resulted from dispatching tourists to foreign
countries.

M. The 100% of income declared by tourism and pilgrimage agencies having
license from the concerned legal authorities that collected from absorbing
foreign tourists or dispatching pilgrims to Saudi Arabia, Iraq or Syria shall be
calculated on tax rate of zero (0%).
N. The tax rate of zero (0%) subject of this Article is merely includes income
declared excluding incomes non-declared. This order is enforceable regarding
all tax issues shall be calculated on tax rate of zero (0%) base in this Act and
other rules and regulations.
O. The research costs of private legal entities and cooperatives in producing and
industrial enterprises hold exploitation license from concerned ministries that
cooperate with universities, research centers and higher education institutions
having finalized license from Ministry of Science, Research and Technology
and Ministry of Health and Medical Education made in the scope of Iran
Scientific Comprehensive Drawing shall be exempted of tax payment maximum
equal to 10% of tax declared, provided that the annual progress report approved
by universities research council and/or the concerned research centers and that
the gross declared income arising from producing and mining activities shall not
be less than 5,000,000,000. The equal sum deposited to tax account of the said
individuals shall not be accepted as tax expenses.
The executive instruction of this Paragraph upon the proposal of Iran Tax
Organization shall be approved by minister f Economic Affairs and Finance,
minister of Industry, Mine and Trade, minister of Science, Research &
Technology and minister of Health and Medical Education.
Note 1. All tax and computation exemptions with tax rate of zero (0%) exceed
the current rules and regulations mentioned in this Article shall commence at
the beginning of the year 2016 (beginning of the year 1395 in the Persian
calendar)
Article 138 (bis):
The individuals provide cash money for financing project-plan and revolving
capital of producing enterprises in partnership agreements shall enjoy of tax on
income exemption the sum equal to at least the expected profit rate in
partnership agreements approved by the Money & Credit Council and for payer
of profit the equal of said paid profit rate shall be considered as acceptable tax
expenses.
Note 1. The individual enjoy the exemption of this Article are not entitled to
withdraw their cash money from producing enterprise. In case of cutting cash
money, equal to current price of the used exemption, the tax of the year that
money withdrew shall be added.
Note 2. The discernment of realization of applying cash money for financing
project-plan or revolving capital is by the relevant tax department.
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Article 141:
100% of the income derived from exportation of non-oil services and goods and
agricultural products and 20% of income derived from exportation of taxable

raw materials shall be calculated on tax rate of zero (0%). The list of goods
subject to this Article shall be commonly proposed by the ministries of
Economic Affairs and Finance, Industry, Mine and Trade, Oil, Chamber of
Commerce, Industry, Mines and Agriculture and approved by the Council of
Ministers.
Note 1. 100% of the income derived from exportation of different goods that
have been, or will be, imported to Iran on transit, and are exported without
making any changes in the substance thereof or doing any works on them, shall
be calculated on tax rate of zero (0%).
Note 2. The provisions of this Article shall be come into force after completion
of execution term of 5th five-year of Iran Development Plan Jan. 5, 2011.
Article 143:
Ten percent of the tax on income derived from the selling of commodities
accepted and sold in the Commodity Stocks, and 10% of the Tax on income of
companies listed in the domestic or foreign stock exchanges, and 5% of the Tax
on Profits of companies listed for OTC transactions of domestic or foreign stock
exchanges, shall be rebated after the approval of the Stock Exchange
Organization as of the year of enlistment until the year they are unlisted from
the stock exchange. The abovementioned exemptions shall be doubled for
companies listed in the domestic or foreign stock exchanges or OTC markets of
domestic or foreign stock exchanges, provided that at the end of the fiscal
period, and based upon the approval of the Stock Exchange Organization, they
have at least 20% of free floating shares.
Free Zones Administration Act
Article 13:
Natural and legal persons engaged in any kind of economic activity in Free
Zone are exempt from payment of tax on income and property tax as subject of
Tax Direction Act from the date of the commencement of the operation
mentioned in the permit for a term of twenty (20) years. It is evident that in case
of failure to submit tax return and the financial statements of the same year they
shall not be subject to exemption and the tax of financial years shall be collected
considering relevant rules and regulations.
Article 15:
Importation of goods produced in Free Zone to other parts of the country is
exempt from payment of all or a part of customs duties and commercial benefit
tax up to the added value thereof in free Zone, upon approval by the Council of
Ministers.
Article 16:
Importation of goods produced in a Free Zone all or parts of whose raw
materials are wholly or partly supplied domestically is exempt from all or a part
(proportionally) of the customs duties and commercial benefit tax relating to the
respective domestic raw materials

 -6تسهیالت
در راستای اجرای برنامه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و مصوبات کارگروه
 واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و طرح های نیمه تمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از  60درصد
هستند که دارای مجوز معتبر از وزارت صنعت ،معدن و تجارت می باشند.
 اولویت با بنگاه هایی است که عمدتاً دارای مشکالت نقدینگی بوده و از لحاظ ظرفیت تولید ،دانش فنی،
توان مدیریت و بازار ،مشکلی که مانع راه اندازی یا افزایش تولید باشد ،نداشته و با دریافت این تسهیالت
قادر به راه اندازی طرح تا پایان سال  5086و تکمیل یا افزایش ظرفیت واحد و ایجاد اشتغال جدید
باشند.
 نرخ سود تسهیالت ،براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و برای سرمایه در گردش نرخ عقود مبادله ای و
برای طرح های نیمه تمام نرخ عقود مشارکتی خواهد بود.
 مدت زمان باز پرداخت تسهیالت ،برای سرمایه در گردش یک سال (قابل تمدید) و برای سرمایه ثابت
طرح های نیمه تمام ،بنا به تشخیص کارگروه ،تا مدت پنج سال تعیین می گردد.
 ثبت درخواست از طریق سامانه  behinyab.irمی باشد.

