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 .1مقدمه:
سرمايهگذاري به عنوان موتور محرکه رشدد اقتصدادي ،الزمده نیدل بده توسدعه اقتصدادي و اجتمداعی اسدت .افدزايش
سرمايه گذاري منجر به افزايش تولید ،افزايش ارزش افزوده ،افزايش درآمد ،افزايش رفاه ،افدزايش اشدتاا ،،کداهش
نرخ بیکاري و کاهش فقر میشود.
مقوله سرمايه و سرمايه گذاري در فرآيند توسعه اقتصادي از اهمیت ويژه و بنیدادي برخدوردار اسدت ،بدر ايدن اسدا
دولتها براي دستیابی به يک اقتصاد پیشرفته و پويا توجه الزم را به آن از طريق اعما ،مشوق هداي سدرمايه گدذاري
شامل؛ وضع و اعما ،قوانین و مقررات خاص ،ايجاد بسدترها و بهبدود زيرسداخت هداي الزم ،اسدتفاده بهینده از مندابع،
امکانات ،ظرفیتها ،توانمنديها و به کارگیري مديريت اصولی و علمی و منطقی معطوف میدارند تدا بددين وسدیله
موجبات تحو ،و پیشرفت کشور و جوامع را فراهم آورند.
با توجه به تاییر شرايط اقتصادي جوامع در گذر زمان ،لزوم بازنگري در قوانین و مقررات موجدود بدراي تسدهیل و
روانسازي فضاي کسب و کار و افزايش سرمايه گذاري روشن است .به طوري که بهبود فضاي کسب و کار تنهدا
در سايه تنظیم قوانین و مقررات تسهیل کننده ،تاییر و اصالح بسیاري از مجموعه قوانین گذشته و حتدی در برخدی
از موارد از طريق مقررات زدايی حاصل می شود .در ايران نیز با توجه به اهمیت سرمايه گذاري و لزوم دستیابی به
توسعه متوازن و پايدار ،همواره نهادهاي قانون گذار به دنبا ،تدوين قوانین و مقرراتی جهت اصالح و بهبود فضاي
کسب و کار ،رفع موانع تولید ،افزايش درجه رقابت پذيري و تشويق و حمايت از سرمايه گذاري بوده اند.
مشوق هاي سرمايه گذاري در محیط کسب و کار مناسب ابزاري است که ازطريدق آن مدی تدوان بده طید

وسدیعی

ازاهداف توسعه اي ،افزايش سرمايه گذاري وافزايش اشتاا ،رسید.
امروزه رقابت بین کشورها و حتی استان هاي سرمايه پذير در زمینه جذب سرمايه هداي داخلدی و خدارجی ،افدزايش
يافته است از اين رو مناطق سرمايه پذير بدراي تشدويق سدرمايه گدذاران محدرک هداي مختلفدی را بده آندان پیشدنهاد
می کنند .نتايج بررسی ها نشان می دهد مشوق هاي سرمايه گذاري در زمینه هايی مانند جبران هزينده هداي اجرايدی،
کم کردن از هزينه هاي سرمايه گذاري اولیه و در نتیجه تداوم همکاري با سرمايه گذاران موثر هستند.
در مجموعه حاضر بده منظدور آشدنايی فعداالن اقتصدادي و متقاضدیان سدرمايه گدذاري ،معرفدی مشدوق هداي قدانونی
سرمايه گذاري در قالب بخش هداي و موضدوعات مدرتبط بدا فعالیدت دسدتگاه هداي اجرايدی عضدو مرکدز خددمات
سرمايه گذاري استان آورده شده است .امید است که اين مجموعه مشوق ها مورد توجده فعداالن اقتصدادي اسدتان و
4

کشور قرار گرفته و در کندار سداير قدوانین و مقدررات ،اثربخشدی الزم را در زمینده افدزايش سدرمايه گدذاري بخدش
خصوصی داشته باشد.
** به منظور اخذ توضیحات بیشتر درخصوص مشوق هاي قانونی سدرمايه گدذاري ،فعداالن اقتصدادي مدی توانندد بدا
نمايندگان دستگاه هاي اجرايی که اطالعات تما

آن ها در وبسايت مرکز خدمات سرمايه گذاري استان به نشانی :

 www.investinzanjan.irارايه شده است ،تما

حاصل فرمايند.
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 .2مشوق های قانونی سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی
ردیف

ماده قانونی

موضوع

ماده  08دستورالعمل بهره

هیأت بدا در نظدر گدرفتن صدرفه و صدالح شدرکت مدديره مجداز اسدت در

برداري از زمین ،اعیانی و
0

تاسیس شهرک ها
و نواحی صنعتی سا،
0011

راستاي توسعه متوازن صنعتی و حمايت از سرمايه گدذاران و کارآفريندان،
حداکثر تا سق

 51درصدد مشدوق در قیمدت حدق بهدره بدرداري اراضدی

صنعتی شهرک ها و نواحی صنعتی واقع در مناطق کمتر توسعه يافته که بدر
اسا فهرست مصوب هیأت وزيران مشخص می شوند در قرارداد مربوطده

هدف

تخفی

در

واگذاري حق
بهره برداري

منظور کند.

ماده  01دستورالعمل بهره
2

برداري از زمین ،اعیانی و

هیأت مديره می تواند حداکثر  21درصد مبلغ قرارداد را به عندوان مشدوق

تاسیس شهرک ها

به طرف هاي قرارداد که حق بهره بدرداري زمدین و ابنیده را در زمدان عقدد

و نواحی صنعتی سا،

قرارداد نقدي و يکجا پرداخت نمايند ،تعیین و اعطا نمايد.

تخفی

درپرداخت

حق بهره برداري

0011

3

ماده  21دستورالعمل بهره

هیئت مديره شرکت استانی مجاز است بدا توجده بده قدرالسدهم ايثدارگران،
نسبت به اعطاي تا سق ده درصد مشوق به کل قرارداد در ابتداي قرارداد

برداري از زمین ،اعیانی و

اتخاذ تصمیم نمايد .در رابطه با شرکت هاي تعاونی نخبگدان مختدرعین يدا

سرمايه گذاران خدارجی ،زندان سرپرسدت خدانوار تحدت پوشدش سدازمان
تاسیس شهرک ها
و نواحی صنعتی سا 0311،بهزيستی و کمیته امداد امام خمینی صرفا بخدش تعهددي قدرارداد را تدا 02
ماه ( 00قسط سه ماهه) تعیین نمايند.

افزايش تعداد اقساط

هیأت مديره مجاز است به متقاضیانی که برابر شدرايط ذيدل اقددام بده بهدره
ماده  20دستورالعمل بهره
برداري از زمین ،اعیانی و
0

تاسیس شهرک ها
و نواحی صنعتی سا،
0011

برداري پیش از موعد نمايند به میزان  01درصد کل مبلدغ قدرارداد از سدفته
هاي سررسید نشده را مسترد نمايد:
بخشودگی بخشی از
ارايه پايان کار ساخت وساز و مجوز پروانه بهره برداري منطبدق بدر جدوازاقساط حق بهره
تاسیس صادره از مراجع ذيصالح
برداري زمین
 پرداخت اقساط در سررسیدهاي تعیین شده هنگام تنظیم قرارداد اعاده سفته ها در زمان سررسید منوط به فعا ،بودن واحد تولیدي (تنظدیمگزارش بازديد الزامی است)
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 .3مشوق های مالیاتی
ردیف

ماده قانونی

0

ماده  80ق.م.م

موضوع
معافیت درآمد حاصدله از کلیده فعالیتهداي کشداورزي  ،دامیدروري  ،پدرورش
ماهی  ،زنبدور عسدل  ،پدرورش طیدور  ،صدیادي  ،مداهیگیري  ،نوردان داري ،
احیاي مراتع و جنگلها  ،بارات اشجار از هر قبیل و صنايع تبديلی رذايی

هدف
تشويق و ترریب
سرمايه گذاري و
فعالیت در بخش
کشاورزي

در مورد عملیات پیمانکاري در ايدران (هدر ندوک کدار سداختمانی  ،تأسیسدات
فنی و تأسیساتی که شامل تهیه و نصب موارد مذکور) در صورتیکه کارفرما
2

تبصره  0ماده 017
ق.م.م

وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهاي دولتی يا شهرداريها باشند آن قسمت از
مبلغ قرارداد که از طريق خريد داخلی يا خارجی به مصدرف خريدد لدوازم و
تجهیزات می رسد مشروط برآنکه در قرارداد يا اصالحات و الحاقات بعددي ،
آن مبالغ لوازم و تجهیزات بطور جدا از ساير اقالم قرارداد درج شدده باشدد از

استفاده از توان و
دانش تخصصی
شرکت ها و اشخاص
حقوقی خارجی

پرداخت مالیات معاف خواهد بود .
در موارديکه پیمانکار خدارجی تمدام يدا قسدمتی از فعالیدت پیمانکداري را بده
3

تبصره  2ماده 017
ق.م.م

اشخاص حقوقی ايرانی بعنوان پیمانکار دست دوم واگذار کنند معاد ،مبالای

استفاده از توان فنی

که براي تهیده لدوازم و تجهیدزات مدذکور در قدرارداد دسدت او ،کده توسدط و تکنولوژي خارجی
پیمانکار دست دوم خريداري می شود از پرداخت مالیات معاف است .
شعب و نمايندگی شرکت ها و بانک هاي خارجی در ايران بدون داشتن حق

0

تبصره  3ماده 017
ق.م.م

انجام معامله به امور بازار يابی و جمدع آوري اطالعدات اقتصدادي در ايدران
براي شرکت مادر اشتاا ،دارند و براي جبران مخارج خود از شرکت مدادر
وجددوهی دريافت می کنند نسبت به آن مشمو ،مالیات بدر درآمدد نخواهدد

جذب سرمايه گذاري
خارجی

بود .
حمايت از صادرات و
5

ماده  027ق.م.م

جوايز پرداختی دولت براي تشويق صادرات و تولید و خريد محصوالت

تولید کنندگان

کشاورزي مشمو ،مالیات نمی باشد .

بخش کشاورزي

7

ردیف

ماده قانونی

6

ماده  032ق.م.م

هدف

موضوع
درآمددد ابددرازي ناشددی از فعالیتهدداي تولیدددي و معدددنی اشددخاص حقددوقی
ریردولتی در واحدهاي تولیدي يا معدنی که از تداري

اجدراي ايدن مداده از

طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صدادر بدا قدرارداد
استخراج و فروش منعقد می شود .
درآمدهاي خدماتی بیمارستان هدا  -هتدل هدا و مراکدز اقدامتی گردشدگري -تشويق سرمايه گذار در
مذکور از طرف مراجع قدانونی ذيدربط بدراي

بخش تولیدي و معدنی

اشخاص ياد شده که از تاري

شدروک بهدره بدرداري

خصوصاً در مناطق کمتر

يا استخراج به مدت  5سا ،و در مناطق کمتر توسعه يافته  01سا ،با ندرخ

توسعه يافته  ،تخصیص

آنها پروانه بهره برداري يا مجوز صادر شده از تاري

و جهت دهی به منابع

صفر مشمو ،مالیات می باشند .
در صورت اسدتقرار در شدهرکهاي صدنعتی بده ترتیدب  7و  03سدا ،افدزايش
می يابد .

ايجاد اشتاا،-جذب سرمايه هاي

مواد مشمو ،معافیت ماده  032ق.م.م:
-0واحدهاي تولیدي و معدنی

خارجی
-توسعه صنعت

-2واحدهاي تولیدي فناوري اطالعات
-3درآمدهاي خدماتی بیمارستانها – هتل ها و مراکز اقامتی و گردشگري
-0افزايش نیروي شارل

گردشگري و خدماتی
توسعه پژوهش درصنعت

-5سرمايه گذاري مجدد و درآمدهاي حمل و نقل
-6درآمد تولیدي شرکتهاي خارجی
-7تأسیسات ايرانگردي و جهانگردي
-8هزينه هاي تحقیقاتی و پژوهشی

 % 011درآمد شدرکتهاي تعداونی و روسدتايی  ،درآمدد صدندوق حمايدت از
7

ماده  033ق .م.م

توسعه بخدش کشداورزي  ،عشدايري  ،کشداورزي  ،صدیادان  ،کدارگري ،
کارمندي و ریره از پرداخت مالیات معاف است .
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حمايت هاي اجتماعی در
راستاي مشارکت جوئی
و اعتالي همکارهاي
صنفی و گروهی

ردیف

ماده قانونی
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 038مکرر ق.م.م

1

ماده  002ق.م.م

01

ماده  003ق.م.م

00

ماده  000ق.م.م

هدف

موضوع
اشخاصدی کدده آورده نقدددي بددراي تدأمین مددالی پددروژه  ،طددرح و سددرمايه در
گردش بنگاههاي تولیدي را در قالب عقود مشدارکتی فدراهم نمايندد معداد،
حداقل سود مورد انتظار بر عقود مشارکتی مصوب شدوراي پدو ،و اعتبدار از
پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و براي پرداخدت کنندده سدودي
معاد ،سود پرداختی مذکور بعنوان هزينه قابل قبو ،مالیاتی تلقی می شود .
درآمد کارگاههاي فدرش دسدتباف و صدنايع دسدتی و شدرکتهاي تعداونی و
اتحاديه هاي تولیدي مربوطه از پرداخت مالیات معاف است .

حمايت از تأمین
کنندگان منابع مالی و
سرمايه درگردش
واحدهاي تولیدي

حمايت از صنايع دستی
و تولید فرش

-0معاد % 01 ،از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کاالهداي کده در بدور
کاال پذيرفته شده و به فروش می رسد .
 %01 -2از مالیات بردرآمد شرکتهاي که سهام آنها براي معامله در بورسهاي
داخلی و خارجی پذيرفته می شود .
 % 5 -3مالیات بر درآمد شدرکتهايی کده سدهام آنهدا بدراي معاملده در بدازار
خارج از بور
سازمان بور

داخلی يدا خدارجی پذيرفتده مدی شدود ( .در صدورت تأيیدد
بخشوده می گردد ).

-0شرکتهايی که سهام آنها براي معامله در بور
بازارهاي خارجه از بور

تشويق اشخاص حقوقی
به ارائه سهام از طريق
بازار سرمايه  ،تامین مالی

هاي داخلی و خارجی يدا

وشفافیت در ارائه

داخلی يا خارجی پذيرفته شود و در صورتی کده

صورت هاي مالی

در پايان دوره مالی بده تأيیدد سدازمان بدور

 % 2سدهام شدناور آزاد داشدته

باشددد معدداد ،دو برابددر معافیتهدداي فددوق از بخشددودگی مالیدداتی برخددوردار
می شوند .

 % 011درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهاي ریرنفتی و محصدوالت

توسعه صادرات ریرنفتی

بخش کشاورزي و  % 21درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمو ،مالیدات

و جلوگیري از خام
فروشی

به نرخ صفر می گردد .

9

ردیف

ماده قانونی

هدف

موضوع

ترریب کشورهاي
00

تبصره  0ماده 000
ق.م.م

درآمد حاصل از صادرات کاالهاي مختل

که بصدورت عبدوري بده ايدران

همسايه به استفاده از راه

وارد می شود و بدون تاییر در ماهیت يدا بدا انجدام کداري بدر روي آن صدادر

هاي کشورخودمان و

می شوند مشمو ،مالیات به نرخ صفر می گردد .

کسب درآمد از راه
ترانزيت کاال

05

تبصره  6ماده 015
ق.م.م
آيین نامه اجرائی ماده

06

 1قانون حمايت از
شرکتها و موسسات
دانش بنیان

07

ماده  067ق.م.م

08

ماده  011ق.م.م

01

ماده  08ق.م.م

درآمد مشمو ،مالیات ابرازي شرکت هدا و اتحاديده هداي تعداونی متعدارف و

حمايت از شرکتهاي

از ندرخ مداده  015ق.م.م

تعاونی و فعالیتهاي

شرکتهاي تعاونی سهام عام مشمو % 25 ،تخفید

صنفی و گروهی

می باشد .
چنانچه شرکتها و نهادهاي عمومی ریردولتی مجوز فعالیدت در پدارک هداي
الزم االجراء شدن ( ) 81/01/2اين قانون دريافدت

تجاري سازي دانش و

علم و فناوري را تا تاري

نمددوده باشددند و در فهرسددت اعالمددی معاونددت علمددی و فندداوري رياسددت

ايده ها و جلوگیري از

جمهوري موجود باشند با رعايت ساير مقررات قانونی به مدت  05سدا ،از

خروج نخبگان

پرداخت مالیات معاف هستند .
سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به موديانی که قدادر بده پرداخدت

حمايت از واحدهاي

بدهی مالیاتی خود اعم از اصدل و جريمده بطدور يکجدا نیسدتند بدا توجده بده

تولیدي و تکريم موديان

سوابق خوش حسابی از تاري

ابالغ مالیات قطعی بدهی حدداکثر بده مددت

در پرداخت مالیات

سه سا ،تقسیط نمايد .
تمام يا قسمتی از جرائم بنا به درخواست مودي بدا توجده بده داليدل ابدرازي
مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکدالی

مقدرر بدا در نظدر گدرفتن

سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودي به تشخیص و موافقت سدازمان امدور
مالیاتی قابل بخشوده شده می باشد .

حمايت از واحدهاي
تولیدي و تکريم موديان
مالیاتی

به موجب ماده  27قانون رفع موانع تولید رقابدت پدذير و ارتقداي نظدام مدالی
کشور ،شرکتهاي پذيرفته شده در بور

اوراق بهادر يا بازار خارج از بور

 ،که از محل آورده نقدي يا مطالبات حا ،شدده سدهامداران افدزايش سدرمايه
می دهند .از پرداخت حق تمبر موضوک ماده ( )08قانون مالیات هداي مسدتقیم
و تبصره آن معاف می باشند.

01

مشوق سرمايه گذاري
مجدد

 .4مشوق های قانونی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

ردیف

ماده قانونی

هدف

شرح موضوع

ماده  -28قانون الحاق
0

برخی مواد به قانون تنظیم

اولويت شیوه پرداخت تسهیالت نظیر کمکهاي فندی و اعتبداري و

بخشی از مقررات بخشی از وجوه ادارهشده نسبت به روشهاي پرداخت و کمک بالعوض

تسهیل در پرداخت
تسهیالت بانکی کم بهره

مقررات مالی دولت
2

ماده  -35قانون الحاق

بانددک هددا مکلفنددد اسددناد رسددمی اراضدی کشدداورزي محددل اجددراي

برخی مواد به قانون تنظیم

طرحهاي کشداورزي و صدنايع تکمیلدی کشداورزي و اسدناد منداز،

بخشی از مقررات بخشی از روسددتايی و عشددايري را بددهعنددوان وثیقدده وام و تسددهیالت بخددش

مقررات مالی دولت

کشاورزي و روستايی بیذيرند.
در اجراي بند (الد ) مداده ( )0قدانون تمرکدز وظداي

تسهیل در روند پرداخت
تسهیالت بانکی و تامین
تضامین و وثايق

و اختیدارات

مربددوط بدده بخددش کشدداورزي در وزارت جهادکشدداورزي مصددوب
 0310و ماده ( )33قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و مندابع
طبیعی مصوب  ،0381بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران مکل

3

ماده  -36قانون الحاق

است در قالب ايجداد خدط اعتبداري مسدتقل از طريدق باندک عامدل،

تسهیل در پرداخت

برخی مواد به قانون تنظیم

تسدددهیالت الزم را بدددراي خريدددد گنددددم و محصدددوالت اساسدددی و

تسهیالت بانکی کمبهره

بخشی از مقررات بخشی از استراتژيک کشاورزي تولید داخلی به میزان اعتباري که بدا پیشدنهاد

مقررات مالی دولت

وزارت جهادکشاورزي و تصويب هیأت وزيران تعیین میشود ،قبدل

براي خريد گندم و
محصوالت استراتژيک

از شروک فصل برداشت در اختیار مباشران و کارگزاران (خريدداران
بخشدددهاي خصوصدددی و تعددداونی) معرفدددیشدددده توسدددط وزارت
جهادکشاورزي قرار دهد .مباشران و کارگزاران موظفندد تسدهیالت
مذکور را در موعد مقرر بازپرداخت کنند.

ماده  -50قانون الحاق
0

برخی مواد به قانون تنظیم
بخشی از مقررات بخشی از
مقررات مالی دولت

وزارت جهاد کشاورزي مجداز اسدت از محدل فدروش سدهام ،سدهم

افزايش سرمايه صندوقهاي

الشددرکه ،امددوا ،،دارايددیهددا و حقددوق مددالی دولددت و موسسددات و

حمايت از توسعه بخش

شرکتهاي دولتی وابسته پس از واريز به خزانه با درج در بودجههداي کشاورزي و تکمیل و ايجاد
ساالنه جهت افزايش سرمايه صندوقهاي حمايدت از توسدعه بخدش

شهرکهاي کشاورزي

کشاورزي و تکمیل و ايجاد شدهرکهداي کشداورزي (گلخاندهاي،

(گلخانهاي ،دامی ،شیالتی)

دامی ،شیالتی) و شهرک هداي صدنايع تبدديلی و ردذايی عدالوه بدر

عالوه بر اعتبارات تملک

اعتبارات تملک دارايیهاي سرمايهاي استانی مربوط اقدام کند.
00

دارايیهاي سرمايهاي استانی

صندوق توسعه ملی موظ

است از منابع ورودي به صندوق توسدعه

ملی در هر سا:،
ال ) ده درصدد ( )01%را جهدت پرداخدت تسدهیالت بده بخشدهاي
خصوصی و تعاونی و بنگاههاي اقتصادي متعلق به موسسات عمومی
ریردولتی به طرحهاي داراي توجیه فندی ،زيسدت محیطدی ومدالی و
اهلیت متقاضی به صورت پرداخدت و بازپرداخدت ريدالی در بخدش

ماده  -52قانون الحاق
5

برخی مواد به قانون تنظیم
بخشی از مقررات بخشی از
مقررات مالی دولت

آب ،کشاورزي ،صنايع تبدديلی و تکمیلدی ،مندابع طبیعدی و محدیط
زيسددت و صددادرات محصددوالت کشدداورزي در بانکهدداي دولت دی و
خصوصی داخلی سیردهگذاري کند.
تبصددره  -2بدده منظددور سدداماندهی تولیدد و افددزايش بهددرهوري تولیدد
گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصدرف در قالدب طدرح
پرواربندي دام عشاير با اصالح و افزايش بهرهوري زنجیدره تدأمین و
تولید ،يک درصد ( )0%از منابع بند (ب) اين ماده به صدورت يکجدا
در اختیار باندک کشداورزي قدرار مدیگیدرد تدا بدا معرفدی صدندوق
حمايت از توسعه سرمايهگذاري عشداير و تشدکلهداي عشدايري بده
صورت تسهیالت به طرحهاي سرمايهگذاري و پرواربندي عشداير و
تشکلهاي مربوطه پرداخت شود.

ماده  -57قانون الحاق
6

برخی مواد به قانون تنظیم
بخشی از مقررات بخشی از
مقررات مالی دولت

ال  .سود سیردهگذاري و
اقساط وصولی مجدداً جهت
پرداخت تسهیالت طرحهاي
موضوک اين بند اختصاص
میيابد .تبديل ارز به ريا،
موضوک اين بند زير نظر
بانک مرکزي جمهوري
اسالمی ايران صورت
میگیرد.
ساماندهی تولید و افزايش
بهرهوري تولید گوشت قرمز
سالم و عرضه مناسب به
بازار مصرف در قالب طرح
پرواربندي دام عشاير با
اصالح و افزايش بهرهوري
زنجیره تأمین و تولید

به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشدود دهدرصدد ( )01%از مندابع

تأمین سرمايه در گردش

ورودي هر سا ،صندوق را نزد بانکهداي تخصصدی ،سدیردهگدذاري

واحدهاي تولیدي و

نمايد .مبلغ مذکور از سوي بانکهاي عامل با معرفدی وزارتخاندههداي

صادراتی خصوصی و

صنعت ،معدن و تجارت و جهاد کشاورزي در قالدب تدأمین سدرمايه تعاونی و بنگاههاي اقتصادي
در گددردش واحدددهاي تولیدددي و صددادراتی خصوصددی و تعدداونی و

وابسته به موسسات عمومی

بنگاههاي اقتصادي وابسته به موسسات عمومی ریردولتی بهصدورت

ریردولتی بهصورت

تسهیالت ارزي پرداخت میشود.

02

تسهیالت ارزي

کارفرمايان و کشاورزان کارگاههاي کشاورزي تحدت شدمو ،نظدام
صددنفی کشدداورزان بددا هددر متددراژ زم دین ،مشددمو ،قددانون معافی دت از

7

ماده  -63قانون الحاق

پرداخت سهم بیمه کارفرمايی که حداکثر پدنج نفدر کدارگر دارندد،

تامین اعتبار الزم بابت

برخی مواد به قانون تنظیم

مصوب  0360/02/06و اصالحات بعدي آن مدیباشدند .اعتبدار الزم

اجراي قانون معافیت از

بخشی از مقررات بخشی از بابت اجراي اين حکم از محل بیستدرصد ( )21%ردي

مقررات مالی دولت

درآمددي

 061032مندرج در قوانین بودجه سنواتی با عندوان «درآمدد حاصدل

پرداخت سهم بیمه
کارفرمايی

از اخذ عوارض از واردات میدوه و سدبزيجات» تدأمین و بده سدازمان
تأمین اجتماعی پرداخت میشود.
کلیه بانکها موظفند ماندهوجوه ادارهشده و يارانه سود تسهیالتی را

اجراي طرحهاي کشاورزي

که حداکثر يکسا ،از تاري واريز به حساب بانک عامل گذشته و

و منابع طبیعی ،صنعت،

به متقاضیان پرداخت نشده با احتساب سدود سدیرده دوره مانددگاري معدن و تجارت و يا افزايش
وجوه نزد بانک ،به حسداب رديد

درآمددي کده در قدانون بودجده

منظور میشود ،واريز کنند .بده کمیتدهاي مرکدب از رئدیس سدازمان

ماده  -82قانون الحاق
8

برخی مواد به قانون تنظیم

پس از تصويب مرجع

مددديريت و برنامددهريدزي کشددور ،وزراي امددور اقتصددادي و دارايددی ،قانونی ذيربط و يا پرداخت
صددنعت ،معدددن و تجددارت و جهادکشدداورزي و رئ دیسکددل بانددک

بخشی از مقررات بخشی از مرکزي جمهوري اسالمی ايران اجازه داده میشود وجدوه الزم را از

مقررات مالی دولت

سرمايه بانکهاي دولتی

وجوه ادارهشده جهت
توسعه و تبديل زمینهاي

طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور براي اجراي طدرحهداي

شیبدار به بارات مثمر،

کشاورزي و منابع طبیعدی ،صدنعت ،معددن و تجدارت و يدا افدزايش

توسعه عملیات آبخیزداري،

سرمايه بانکهاي دولتی پس از تصويب مرجع قانونی ذيربدط و يدا جنگلکاري ،احیاي جنگلها
پرداخت وجوه ادارهشده جهت توسعه و تبديل زمینهاي شیبدار بده

و توسعه عملیات آب و

بارددات مثمددر ،توسددعهعملی دات آبخیدزداري ،جنگددلکدداري ،احی داي

خاک کشاورزي اختصاص

جنگلها و توسعه عملیات آب و خاک کشاورزي اختصاص دهد.

1

بند ماده  33قانون برنامه 5

پوشش بیمه اجبداري کلیده دام هدا در مقابدل بیماريهداي مشدترک و

ساله ششم توسعه اقتصادي

واگیردار ،پرداخت حداقل پنجاه درصد سهم بیمه گر توسط دولدت

و پیرو دستورالعمل هاي

و اجراي برنامه حدذف دام در کانونهداي آلدوده پدس از پیشدبینی در

اجرايی آن

بودجه سنواتی

دهد.
اجراي بیمه فراگیر
محصوالت کشاورزي و
پرداخت ررامت از محل
اعتبارات دولت به صورت
يارانه اي

03

 .5مشوق های قانونی سرمایه گذاری در بخش گردشگری
ردیف

0

ماده قانونی

شرح موضوع

ماده  8قانون توسعه صنعت

کلیه تأسیسات ايرانگردي و جهانگردي و سداير تأسیسدات مشدابه از هدر نظدر

ايرانگردي و جهانگردي

اعم از سوخت ،آب ،برق ،تلفن و فاضالب اعم از انشعاب و مصرف و اندواک

مصوب  0371/17/17و

خدمات بیمده اي ،عدوارض و مالیدات و ریدره مشدمو ،تعرفده هدا ،مقدررات و

اصالحات بعدي آن
2

دستورالعملهاي بخش صنايع می باشند.

ماده  5مصوبه هیئت وزيران به

بخشهاي گردشگري و صنايع دستی با معرفی سازمان میراث فرهنگی از نظدر

شماره /008321ت  01505ه

بهرهمندي از تسهیالت و امکانات مورد نیاز مشمو ،تعرفههدا ،دسدتور العمدل

مورخ 12/16/20

هدف

ها ،مقررات و مصوبات بخش صنعت می باشند.
درآمدددهاي خدددماتی هتلهددا و مراکددز اقددامتی گردشددگري داراي پرواندده
بهرهبرداري به مدت  5سا ،و در مناطق کمتر توسع يافته به مدت  01سدا ،بدا
نرخ صفر مشمو ،مالیات می باشد.

ماده  30قانون رفع موانع تولید
3

رقابت پذير و ارتقاء نظام مالی
کشور مصوب سا0310 ،

د کلیه تأسیسات که قبل از اجراي اين ماده از پرداخت  %51مالیات بر درآمدد
ابرازي معاف میباشند.

حمايت ها و مشوق

د در صورتی که سدرمايه گدذاري انجدام شدده بدا مشدارکت سدرمايه گدذاران

هاي قانونی دولت

خارجی با مجوز سازمان سرمايه گذاري و کمکهداي اقتصدادي و فندی ايدران براي سرمايه گذاري
انجام شده باشد به ازاي هر  %5مشارکت سدرمايه گدذاري خدارجی بده میدزان
 %01به مشوق اين ماده به نسبت سرمايه ثبت و پرداخدت شدده و حدداکثر تدا
 %51اضافه می شود.
تأسیسددات ايرانگددردي و جهددانگردي و دفدداتر خدددمات مسددافرتی و سدداير
تأسیسددات مشددابه از جملدده موسسددات داخددل تأسیسددات جهددانگردي از نظددر
پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشدمو ،تعرفده بخدش صدنايع مدی

0

ماده  02آيین نامه اجرايی قانون باشند و شهرداري ها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوک پروانه و کداربري
توسعه صنعت ايرانگردي

زمین بر اسا

تعرفده بخدش صدنايع و بدا معافیدت از عدوارض عرصده ریدر از

عدوارض نوسدازي فقددط در مدورد سدداختمان محاسدبه و دريافددت کنندد بددراي
افزايش زيربناي تأسیسات نیز بر اسا
می باشد.

04

تعرفه فوق و با اعما ،حداکثر تخفی

بخش خصوصی

اصالحیه آيین نامه نصاب
اراضی قابل واگذاري به فعالیت
5

گردشگري در خارج از حريم
شهرها و روستاها مورخ

اجراي پروژههاي گردشگري مختلد

در مقیدا

بداال ،مشدروط بده رعايدت

نصاب اراضی تعیین شده دستگاههاي تخصصی قابل واگذاري می باشد.

10/16/28
6

ماده  3قانون حفاظت و
بهرهبرداري ازجنگلها و مراتع
(مصوب سا)0306 ،

امکان واگذاري عرصههاي جنگلدی بده صدورت اجداره و بهرهبدرداري بدراي
اجراي طرحهاي گردشگري با انعقاد قرارداد صورت می پذيرد

ماده  1قانون افزايش بهره وري اراضی ملی خارج از محددوده و حدريم شدهرها را پدس ازصددور موافقتنامده
7

مصوب سا 0381 ،سازمان امور تأسیس و تصويب طرح مطالعداتی بدا قیمدت کارشناسدی بده سدرمايه گدذاران
اراضی کشور موظ

است

ماده  7آيین نامه اجرايی نحوه
8

تشکیل و اداره مناطق نمونه
گردشگري

حوزه گردشگري به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار نمايد.
مناطق نمونه گردشگري داراي الويدت از کمکهداي بدال عدوض بدراي تدأمین
بخشی از زيرساختهاي گردشگري تا ورودي مناطق بهرهمند خواهند شد
براي ساماندهی تأسیسات منفرد و پراکنده در حاشدیه راه هدا و فدراهم آوردن

1

بند د ماده  063قانون پنجم
توسعه
توافقنامه دو جانبه بین سازمان

در خصوص ارزيابی اثرات زيست محیطی پروژههاي گردشگري تمهیددات

محیط زيست و سازمان میراث

مناسبی به منظدور تسدهیل در اجدراي پروژههداي گردشدگري انديشدیده شدده

فرهنگی در سا0386 ،

است.
سازمان ملی زمین و مسکن موظ

است اراضدی مدورد نیداز بدراي فعالیتهداي

گردشگري را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شدرط تملیدک  5سداله
به سرمايه گذاران واگذار نمايد که بر اسا
00

دستورالعمل اجرايی اين قانون با

ماده  22قانون الحاق موادي به

صدور موافقت تأسیس و تصويب طرح مطالعاتی ،اراضی واقع در محدوده و

قانون تنظیم از مقررات مالی

حريم شهرها به میزان طرح مصوب قابل واگذاري است.

مصوب 0381/00/27

هاي قانونی دولت

رفاه و آسايش مسافران و گردشگران ،سرمايه گذاران می توانند با مراجعه به براي سرمايه گذاري
سددازمان میددراث فرهنگددی مجددوز الزم تأسیسددات اقددامتی و پددذيرايی را بددراي
بخش خصوصی
مجتمعهاي خدماتی د رفاهی کسب و از مشوقهاي اين سازمان بهرهمند شوند

01

حمايت ها و مشوق

تاییر کاربري اراضی براي استقرار هتلها با پیشنهاد سازمان میدراث فرهنگدی و
گردشددگري در کمیسددیون مدداده  5موضددوک قددانون تأسددیس شددوراي عددالی
شهرسازي و معماري ايران به طدور فدوق العداده مدورد بررسدی و اقددام قدرار
خواهد گرفت.
05

عوارض ناشی از تاییر کداربري و فدروش تدراکم بده اقسداط  5تدا  01سداله از
شروک بهره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري پرداخت خواهد شد.

حمايت ها و مشوق

چنانچه پرونده اي جهت سرمايه گذاري بده دبیرخانده کمیسدیون مداده  5و يدا

هاي قانونی دولت

کددارگروه زيربنددايی ،توسددعه روستايی،عشايري،شددهري آمددايش سددرزمین و براي سرمايه گذاري
محیط زيست واصل گردد ،خارج از نوبت در دستور کار جلسات کمیسدیون

بخش خصوصی

و کارگروه هاي مربوطه قرار خواهد گرفت.
تبصره  2ماده  2قانون حفظ
کاربري اراضی زراعی و بارها
02

مصوب  0376و اصالحات
بعدي و مصوبه شماره

تاییر کاربري اراضی طرحهاي گردشگري مورد نیاز مردم معاف ازپرداخدت
عوارض می باشند.

/70571ت  31006مورخ
 87/15/03هیئت محترم وزيران
سازمان زمین شدهري ،شدهرداريها ،سدازمان جنگلهدا و مراتدع کشدور و سداير
03

ماده  6قانون توسعه صنعت
ايرانگردي و جهانگردي 0371

وزارتخانه ها و سدازمانهاي ذيدربط موظفندد زمدین مدورد نیداز بدراي احدداث
تأسیسات گردشگري را با معرفی سازمان میراث فرهنگی به قیمت منطقده اي
يا تمام شده به گونه اي که موجب تقلیل در آمد عمومی نشدود بده متقاضدیان
واگذار نمايند.

هاي قانونی دولت

دستور العمل اجرايی شماره

00

 018287موضوک پرداخت
تسهیالت اشتاا ،روستائی تفاهم
نامه معاون توسعه روستائی ،بنیاد

اجراي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتاا ،پايداردر مناطق روستائی و
عشايري (تأسیسات گردشگري واقع در اراضی روستايی)

علوي و بانک سینا
دستور العمل اجرايی مورخ
 16/10/02موضوک تفاهم نامه
ايجاد،تکمیل و توسعه انواک

05

فعالیتهاي اقتصادي در مناطق کمتر
توسعه يافته و روستايی و عشايري

حمايت ها و مشوق

اجراي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتاا ،پايداردر مناطق روستائی و
عشايري (تأسیسات گردشگري واقع در اراضی روستايی)

معاون توسعه روستائی ،بنیاد
علوي و بانک پارسیان
06

براي سرمايه گذاري
بخش خصوصی

 .6مشوق های قانونی سرمایه گذاری در بخش صنایع دستی
ردیف

شرح موضوع

مـاده قانونی

هدف

دستورالعمل صادر شده توسط سازمان میراث فرهنگی  ،صنايع
0

دستی و گردشگري بهمن ماه 0310طبق نامه شماره

صدور مجوز هاي تولیدي

ايجاد کارگاه هاي

 103210/85303مورخ  10/02/02جناب آقاي میرزالو مديرکل

صنايع دستی

تولیدي صنايع دستی

محترم آموزش و حمايت از تولید معاونت صنايع دستی کشور
قانون بیمه هاي اجتماعی قالیبافان ،بافندگان فرش و شارالن
صنايع دستی شناسه دار (کد دار)
2

بخشنامه  668فنی ،آئین نامه اجرائی قانون بیمه هاي اجتماعی

معرفی صنعتگران صنايع دستی جهت

قالیبافان ،بافندگان فرش و شارالن صنايع دستی شناسه دار (کد دار)

دريافت بیمه صنايع دستی

بیمه صنعتگران

مصوب  88/1/22وزيران کمیسیون امور اجتماعی و دولت
الکترونیک
دستورالعمل صادر شده توسط سازمان میراث فرهنگی  ،صنايع
3

دستی و گردشگري بهمن ماه 0310طبق نامه شماره

معرفی صنعتگران جهت شرکت در

 103210/85303مورخ  10/02/02جناب آقاي میرزالو مديرکل

نمايشگاه صنايع دستی

بازاريابی و فروش

محترم آموزش و حمايت از تولید معاونت صنايع دستی کشور
دستورالعمل صادر شده توسط سازمان میراث فرهنگی  ،صنايع
0

دستی و گردشگري بهمن ماه 0310طبق نامه شماره

صدور مجوزهاي آموزش هاي

آموزش هنرجويان

 103210/85303مورخ  10/02/02جناب آقاي میرزالو مديرکل

صنايع دستی

صنايع دستی

محترم آموزش و حمايت از تولید معاونت صنايع دستی کشور
دستورالعمل بند ب ماده  8و  1آيین نامه اجرايی قانون حمايت از
5

توسعه و ايجاد اشتاا ،پايدار مناطق روستايی و عشايري( نامه شماره
 01012مورخ 17/3/03وزيرمحترم رفاه)

07

معرفی جهت دريافت تسهیالت
صنايع دستی

ايجاد و توسعه کارگاه
هاي صنايع دستی
روستايی و عشايري

ماده – 002اصالحی  0370/2/7درآمد کارگاه هاي فرش دستباف
و صنايع دستی و شرکت هاي تعاونی و اتحاديه هاي تولیدي
6

معافیت مالیاتی صنايع دستی

مربوطه از پرداخت مالیات معاف است .شماره
31/5/2556/21512مورخ 72/6/21و 31/0/ 1617/50230مورخ

رونق تولید صنايع
دستی و کسب و کار

77/01/27
7

8

1

رونق تولید صنايع

ماده 002معافیت مالیات گمرکی

ماده 020معافیت امور گمرکی

تصويب نامه شماره /38661ت  50080ه مورخ  16/0/0هیات

اجراي برنامه اشتاا ،فراگیر

محترم وزيران

(صنايع دستی و گردشگري)

ماده  7قانون ساماندهی و حمايت از مشارل خانگی و به استناد

صدور مجوزهاي مشارل خانگی

رونق تولیدات

ماده  6دستورالعمل اجرايی قانون مزبور

طرح هاي صنايع دستی

صنايع دستی

08

دستی و کسب و کار
حمايت هاي قانونی
دولت از بخش
خصوصی

 .7مشوق های قانونی سرمایه گذاری مرتبط با فعالیت های اداره کل گمرک

دیف

ماده قانونی

0

ماده  57آيین نامه اجرايی
قانون امور گمرکی

شرح موضوع

انجام تشريفات ارزيابی خارج از اماکن گمرکی

هدف

کاهش زمان ترخیص و
بهبود فضاي کسب و کار
تسهیل و تسريع در ترخیص

2

ماده  6قانون امور گمرکی

اخذ حقوق ورودي با ضمانت نامه بانک درخصوص مواد
اولیه و ماشین آالت

کاالي وارداتی و جبران
کمبود نقدينگی واحدهاي
تولیدي

3

ماده  50قانون امور گمرکی

ارائه مجوز انبار اختصاصی جهت تولید واحدهاي تولیدي

تشويق و حمايت از
سرمايه گذار

گمدددرک مدددی تواندددد در جهدددت تسدددهیل و تسدددريع امدددور
تبصره  3ماده  002آيدین نامده
اجرايدی قدانون امدور
0

گمرکدی موضدوک
"تصدويبنامده شدماره
/05157ت56378هدد مدورخ
0311/2/21هیأت وزيران"

سرمايه گذاري خارجی در کشدور ،پدس از شدروک عملیدات
اجرايی طرح مربوط بده ورود بخشدی از سدرمايه خدارجی بده
کشددور بددا تايیددد سددازمان سددرمايه گددذاري و کمددک هدداي
اقتصادي و فنی ايران ،حداکثر تعداد سده دسدتگاه خدودروي
سواري موردنیاز و مصرف متعلق به سرمايه گذاري خدارجی

تشويق و حمايت از
سرمايه گذار

اعم از سرمايه گذاران ايرانی مقیم خدارج و سدرمايه گدذاران
خارجی به مدت يک سدا ،و قابدل تمديدد بدا تايیدد سدازمان
مذکور تا پنج سا ،،ورود موقت نمايد.
 - 0امکدان صددور کاالهداي داراي پروانده کداربرد عالمدت

بند (ث) ماده ( )38قانون رفع
5

موانع تولید (در بخش
صادرات)

استاندارد

-افزايش تولید داخلی

 -2تفويض اختیار بدراي رسدیدگی بده پرونددههداي اسدترداد

 -حمايت ازشرکتهاي

حقوق ورودي به برخی از گمرکات
 -3امکان صدادرات کاالهداي تولیدد شدده در منداطق آزاد و
ويژه تجاري -صنعتی

تولیدي استان
حمايت از صادر کنندگاندر کلیه بخش ها اعم از

 -0امکان نگهداري بخشی از کداال بده عندوان وثیقده حقدوق

کشاورزي و رذايی و

ورودي مددواد اولیدده خددارجی مددورد مصددرف در محصددو،

تولیدي شرکتهاي استان

صادراتی

 -پیشرفت گمرک استان

 -5تسهیالت در امر صادرات فرآورده هاي نفتی مايع
09

 -0اعطاي تسهیالت در پرداخت حقوق ورودي
 -0-0ترخیص کاال با اخذ ضمانتنامه بانکی
 -2-0تددرخیص نسددیه مددواد اولیدده و قطعددات وارده توسددط

بند (ث) ماده ( )38قانون رفع
6

موانع تولید (در بخش
واردات)

واحدهاي تولیدي

-افزايش تولید داخلی

 -3-0حذف مهلت سررسید ضمانتنامه براي کاالهداي ورود

 -حمايت ازشرکتهاي

موقت ماده  50ق.ا.گ (به استثناي گندم)

تولیدي استان

 -2اعطاي تسهیالت بدانکی در راسدتاي بندد (ت) مداده ()38

-حمايت از صادر کنندگان

قانون رفع موانع تولید رقابت پذير و ارتقاي نظام مالی کشور

در کلیه بخش ها اعم از

در انجام تشريفات گمرکی

کشاورزي و رذايی و

 -3راه اندازي کارشناسی متمرکز سالم واردات

تولیدي شرکتهاي استان

 -0بند (چ) ماده ( )38قانون رفع موانع تولیدد رقابدت پدذير و

 -پیشرفت گمرک استان

ارتقاي نظام مالی کشور در انجام تشريفات گمرکی
 -5ارائه تسهیالت ويژه قعاالن مجاز اقتصادي ()AEO
 -6ارائه تسهیالت ويژه به واحدها تولیدي

 .8مشوق های قانونی سرمایه گذاری مرتبط با فعالیت های شرکت گاز
ردیف

ماده قانونی

شرح موضوع

هدف

در خصوص هزينه هاي مربوط به گازرسانی به صنايع و واحدهاي تولیدي ؛ شدايان ذکدر
است که بر اسا تعرفه هاي موجود  ،سرمايه گذاران محترم و صاحبان صنايع ،در واقدع
صرفاً در حدود  01درصد هزينه هاي واقعی تامین اقالم و اجراي خطوط لوله مربوطده را

0

مصوبات و مقررات
شرکت ملی گاز
ايران

پرداخت می نمايند (برخورداري از حدوداً  61درصد يارانه پنهان) و مدابقی هزينده هدا از
جانب شرکت ملی گاز ايران و منابع داخلی آن تامین می گردد.
الزم به يادآوري است در فاصله زمانی بین انعقداد قدرارداد فدروش گداز طبیعدی تدا زمدان
تزريق گاز به هر مجموعه اي با هماهنگی بعمل آمده بدا شدرکت پخدش فدرآورده هداي
نفتی استان زنجان  ،سوخت مورد نیاز متقاضیان تامین می شود.
همچنین به جهت حمايت از سرمايه گذاري در استان زنجان و در صدورت عددم وجدود
امکانات الزم براي گازرسانی و يا محدوديت هاي اقتصادي و  ، ...بدا تشدخیص شدرکت
گاز استان زنجان  ،متقاضیان می توانند با دريافت تائیديده از هیدات مدديره شدرکت گداز
استان زنجان و قبو ،کلیه مسولیتها  ،هزينه ها و اخذ مجوزهاي الزم نسبت به اجراي خط
انشعاب اختصاصی اقدام نمايند.
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تسهیل و حمايت از
فرآيند سرمايه
گذاري با
جايگزينی گاز
طبیعی با ساير
سوخت هاي میان
تقطیر

 .9مشوق های سرمایه گذاری مرتبط با فعالیت های شرکت برق منطقه ای
ردیف

ماده قانونی

شرح موضوع
خريد برق مولدهاي مقیا

0

هدف

کوچک داراي قراردادهداي مصدوبه 321

جلب مشارکت بخش

مصوبه  )308( 321هیئت

( )308هیئت تنظیم بازار برق در ايام پیک (ابتداي ارديبهشدت انتهداي

خصوصی و کمک به

تنظیم بازار برق

شهريور) به نرخ متوسط  2333ريا ،و ساير ايام سا ،به نرخ  711ريا،

نیازهاي شبکه سراسري

به ازاي هر کیلووات ساعت و مطابق قرارداد در سا0011 ،
خريدددد تضدددمینی بدددرق از نیروگددداه هددداي مقیدددا
دستورالعمل توسعه
2

مولدهاي مقیا

کوچک

(در دست بازنگري)

برق

کوچدددک داراي

قراردادهاي خريد تضمینی برق در پدنج سدا ،نخسدت بدا ندرخ ماهانده

جلب مشارکت بخش

اعالمدددی از سدددوي شدددرکت تدددوانیر و در پدددنج سدددا ،دوم در قالدددب

خصوصی و کمک به

قراردادهاي يکساله مندرج در بند قبلی .در حا ،حاضدر عقدد قدرارداد

نیازهاي شبکه سراسري

خريد تضمینی در نقاط اولويدت شدبکه کده فهرسدت آن در تارنمداي

برق

شرکت برق منطقه اي زنجان درج شده ،امکان پذير می باشد.

 .11مشوق های قانونی سرمایه گذاری مرتبط با فعالیت های شرکت آب منطقه ای
ردیف

ماده قانونی

هدف

شرح موضوع

به وزارت نیرو و شرکتهاي تابع اجازه داده می شود،
خريد آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمايه
0

ماده  21قانون الحاق برخی

گذاران اعم از داخلی و خارجی  ،آب مازاد ناشی از

مواد به قانون تنظیم بخشی

صرفه جويی حقابه داران در بخش هاي مصرف و هزينه

از مقررات مالی دولت ()2

هاي انتقا ،آب توسط بخش ریر دولتی را حسب مورد
با قیمت توافقی يا با پرداخت يارانه بر اسا

دستور العمل

مصوب شوراي اقتصاد  ،تضمین کنند.

20

باز پرداخت هزينه هاي احداث سد،
تصفیه خانه هاي فاضالب واجراي
خطوط انتقا ،از محل فروش آب و
يا پساب

 .11مشوق های قانونی سرمایه گذاری مرتبط با فعالیت های اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
ردیف

ماده قانونی

هدف

شرح موضوع

کارفرمايان در صورت پرداخدت سدرانه آموزشدی
می توانند از معافیت هاي ذکدر شدده در تبصدره 2
ماده  38قانون مالیات بر ارزش افزوده بهره مندد و
1

تبصره  2ماده  38قانون
مالیات بر ارزش افزوده

 01درصد عوارض موضوک بند ال
سق

اين ماده را تا

هزينده صدورت گرفتده درخواسدت اسدترداد

نمايند که درصورت تايید هزينه هاي مزبور توسط
اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان و سدازمان
امور مالیاتی وجدوه مزبدور قابدل تهداتر يدا اسدترداد
حسب مقررات اين قانون خواهد بود.

ترریددب،بهره مندددي از مشددوق هدداي
قانونی بنگاه هاي اقتصادي و استمرار
همکداري هداي الزم بدا تشدکل هداي
اجتماعی مختل

و اسدتفاده بهینده از

امکانات آموزشی و فرهنگدی مراکدز
آموزشی دولتی و ریر دولتدی وابسدته
به اين اداره کل بدا لحدات تخفیفدات
مقدرر کده جهدت نیدل بده اهدداف
خدددمات آموزشددی و سیاسددت هدداي
سازمانی تهیه شده است
ارتقاي سطح مهارت عموم جامعه در

2

برنامه سالیانه

ارائه آموزش هاي رايگان در قالب دوره هاي

راستاي توسعه دانش مهارتی و

آموزشی مهارتی

اشتاا ،پايدار براي قشر جوان و فارغ
التحصیالن دانشگاهی

به منظدور توسدعه و گسدترش فعالیدت هدا و ارتقداء
دستورالعمل اجرايی
پرداخت تسهیالت از محل
3

اعتبارات کمکهاي فنی و
اعتباري به آموزشگاه هاي
فنی و حرفه اي آزاد

کیفی خدمات در آموزشگاه هاي فنی و حرفده اي
آزاد جهددت تکمیددل تجهیددزات يددا توسددعه فضدداي توسعه و گسترش فعالیت ها و ارتقداء
آموزشی و با عنايت بده قدرارداد عاملیدت صدندوق کیفددی خدددمات در آموزشددگاه هدداي
کددارآفرينی امیددد بدده شددماره  11/08066مددورخ فندی و حرفده اي آزاد از طريدق ارائده
 0311/02/00و الحاقیه ( )0به شماره  0011/2131تسهیالت مالی کم بهره
مورخ 0011/12/08دستورالعمل مدذکور از طريدق
سازمان به ادارات کل استان ها ابالغ گرديده است
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 .12مشوق های قانونی سرمایه گذاری مرتبط با فعالیت های اداره کل کار ،تعاون و رفاه اجتماعی
ردیف

0
2

ماده قانونی

تبصره  6ماده  00قانون
سیاست هاي کلی اصل 00
تبصره  0ماده  20قانون بخش
تعاون

3

ماده  0قانون بخش تعاون

0

برنامه ساالنه

5

برنامه ساالنه

شرح موضوع

تخفی

 25درصدي مالیدات در شدرکت هداي تعداونی نسدبت بده

ساير اشخاص حقیقی و حقوقی
اعطاي تسهیالت ارزان قیمت جهت اجراي طرح هاي تعاونی
اولويت واگذاري امور و طرح ها بده تعداونی هدا توسدط دولدت و
نهادهاي عمومی

6

 01قانون ثبت شرکت ها

ارائه آموزش هاي رايگان در زمینه هاي حقوقی ،مديريتی وحرفده

7

اي براي شرکت هاي تعاونی
بهره وري در شرکت هاي تعاونی و اخدذ برندد و اسدتاندارد هداي

معافیت تعاونی ها از حق الثبت در تشکیل و انجدام تاییدرات ثبتدی

8

ماده  36آيین نامه اجرايی قانون
بخش تعاون

1

بند (ب) بند  5ماده  1قانون
سیاست هاي کلی اصل 00

تسهیل در امور کسب و
تسهیل در امور کسب و

تعاونی ها

تسهیل در امور کسب و
کار تعاونی ها
تسهیل در امور کسب و
کار تعاونی ها

ادارات تابعه استان و شهرستان ها از حقدوق تعداونی هدا و دفداک از
حقوق آنها در مجامع مختل

ماده  66قانون بخش تعاون و

کار تعاونی ها

کار تعاونی ها

حمايددت مددادي و معنددوي وزارت تعدداون کددار و رفدداه اجتمدداعی و
ماده  66قانون بخش تعاون

تسهیل در امور کسب و

کار تعاونی ها

بین المللی و داخلی
 – 0351بند (پ) تبصره  3ماده

تسهیل در امور کسب و
کار تعاونی ها

ارائه مشاوره و کمک هاي بالعوض براي ارتقاء و استقرار چرخده

ماده  00قانون بخش تعاون سا،

هدف

نظارت عمومی کم و مالی بر تعاونی هاي بدزرگ و جلدوگیري از
تضییع حقوق اعضاي شرکت هاي تعاونی
تشکیل بانک دولتی توسعه تعاون بريا حمايت مالی از تعاونی ها

تسهیل در امور کسب و
کار تعاونی ها
تسهیل در امور کسب و
کار تعاونی ها
تسهیل در امور کسب و
کار تعاونی ها

ايجاد صندوق ضمانت سرمايه گذاري بخش تعاون که بدا شدرايط
01

تبصره  0بند (و) قانون
سیاست هاي کلی اصل 00

راحت نسبت به بانک ها تسهیالت دريافتی تعاونی هدا را در تمدام
بانک ها تضدمین مدی کندد .تدا سدق

يدک میلیدارد تومدان بدراي

تعاونی هاي را بدون ضمانت و فقط با اخذ سدفته از هیدات مدديره
تعاونی ضمانت می کند .
23

تسهیل در امور کسب و
کار تعاونی ها

طرح کارورزي فارغ التحصیالن دانشگاهی.ايجاد امکان حضور
00

تبصره  08قانون بودجه سنواتی

02

تبصره  08قانون بودجه سنواتی

فارغ التحصیالن دانشگاهی در محیط کار و پرداخت 21درصد
حق بیمه کارفرما به مدت  20ماه

تسهیل اشتاا ،فارغ
التحصیالن دانشگاهی

طرح مشوق هاي بیمه اي کارفرمايی.پرداخت کامل حق بیمه

تسهیل اشتاا ،فارغ

کارفرما به مدت  2سا ،کامل

التحصیالن دانشگاهی
در راستاي ترریب و

کارفرمايان در صورت پرداخت سرانه ورزشی می توانند از
معافیت هاي ذکر شده در تبصره  2ماده  38قانون مالیات بر ارزش

03

تبصره  2ماده  38قانون مالیات
بر ارزش افزوده

افزوده بهره مند و  01درصد عوارض موضوک بند ال
تا سق

اين ماده را

هزينه صورت گرفته درخواست استردادنمايند که در

صورت تايید هزينه هاي مزبور توسط اين اداره کل و سازمان
امور مالیاتی وجوه مزبور قابل تهاتر يا استردادحسب مقررات اين
قانون خواهد بود.

استمرار همکاري هاي
الزم از امکانات رفاهی
ورزشی و فرهنگی
مجموعه هاي ورزشی و
تفريحی کارگران با
تخفیفات مقرر که جهت
نیل به اهداف خدماتی
کارگران تعیین شده
است بهره مند گردند.
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 .13مشوق های قانونی سرمایه گذاری مرتبط با فعالیت های اداره کل حفاظت محیط زیست
ردیف

ماده قانونی

ماده  5آيین نامه اجرايی
0

بند ( د) ماده  05قانون
وصو ،برخی از
درآمدهاي دولت

شرح موضوع

هدف

مخارج و هزينه هاي انجام شدده توسدط واحددهاي
تولیدي ،صنعتی و معددنی در زمینده هزينده هداي
مربوط به حفاظت محیط زيست و کنتر ،آلودگی هدا
جزء هزينه هاي قابل قبو ،مالیاتی می باشد(.موسوم

ايجاد محیط زيست سالم و
توسعه پايدار

به يک در هزار فروش)
الزام مراجع صادر کننده ي جدواز تاسدیس و بهدره

2

ماده 00قانون هواي
پاک

برداري به جاي الزام متقاضیان سرمايه گدذار بابدت
احداث ،توسعه ،تاییدر خدط تولیدد و تاییدر محدل

توسعه پايدار

واحدهاي تولیدي ،صنعتی و معدنی بده اسدتعالم از
محیط زيست

3

تبصره 0ذيل ماده 00
قانون هواي پاک

مشوق قانونی به واحدهاي صنعتی و تولیدي به نمونه
بددرداري و اندددازه گیددري آلددودگی در چددارچوب
خوداظهاري

تعامل و همسويی بابت
حفظ محیط زيست

بند 00سیاست هاي کلی
0

محیط زيست ابالری

حمايت و تشويق سرمايه گدذاري ها و فدن آوريهداي

حفظ محیط زيست سالم

مقام معظم رهبري

سازگار با محدیط زيسدت بدا اسدتفاده از ابزارهداي

براي نسل حاضر و نسل

(مد ظله

مناسب مانند عوارض و مالیات سبز

هاي آينده

العالی)
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 .14مشوق های قانونی سرمایه گذاری مرتبط با فعالیت های اداره کل تأمین اجتماعی
ردیف

0

ماده قانونی

شرح موضوع

هدف

تصويبنامه شماره

حمايت از شرکتهاي نوپا در حوزه فنداوري اطالعدات و ارتباطدات،

حمايت بیمه اي از سرمايه

/25170ت50110هدد

مراکز رشد و شتاب دهندهها در خصوص نحوه ارائه کددکارگاهی،

گذاران شرکتهاي دانش

مورخ0318/3/0
ماده ( )70قانون برنامه
ششم توسعه و مصوبه
2

شماره
/32726ت55151هدد
مورخ 0318/3/20

دريافت لیست حق بیمه و مفاصا حساب تأمین اجتماعی

ترریب کارفرمايان و کارآفرينان بخشدهاي خصوصدی و تعداونی بده
جذب نیروي کار جوان و فدارغ التحصدیالن دانشدگاهی بدا مددرک
حداقل کارشناسی مبنی بر معافیت پرداخت حق بیمه سدهم کارفرمدا
به مدت دو سا ،از تاري شروک به کار

3

بودجه سا0011 ،کل
کشور

مانع زدايی ها و در راسدتاي سیاسدتهاي اقتصداد مقداومتی ،مقابلده بدا
تحريمهاي ظالمانه و مشکالت ناشی از شیوک ويرو
به بخشودگی جرائم بیمه اي کارگاهها براسا

کرونا نسدبت

شرايط تصريح شده

در قددانون و بخشددنامه شددماره  0111/0011/011مددورخ 0011/0/06
سازمان اقدام گرديده است.

26

جذب فارغ التحصیالن
دانشگاهی در بازار کار و
حمايت بیمه اي از آنان،
کاهش هزينه هاي تولید و
رونق بازار کسب و کار

باعنايت به نامگذاري سا 0011 ،بعنوان سدا ،تولیدد ،پشدتیبانی هدا و
بند(ث) تبصره( )5قانون

بنیان و نیروهاي نخبه کشور

مساعدت به کارفرمايان
واحدهاي تولیدي ،صنعتی،
معدنی ،خدماتی و اصناف
در پرداخت حق بیمه معوقه
و استمرار تولید و اشتاا،

 .15مشوق های قانونی سرمایه گذاری در بخش شرکت ها و موسسات دانش بنیان و فناور
ردیف

ماده قانونی

هدف

شرح موضوع
موضوک :امور مالی و بانکی و ارائه تسدهیالت کدم بهدره و يدا بددون

بند ب ماده  3قانون
0

شرکت ها و موسسات
دانش بنیان

بهره

حمايت از شرکت ها و

دستگاه اجرايی مسئو :،شبکه بانکی و بانک هاي عامل استان

موسسات دانش بنیان و

شرح مشوق :تامین تمام و يا بخشی از هزينه هداي تولیدد ،عرضده بدا

فناور و تجاري سازي

بکارگیري نوآوري و فنداوري بدا اعطداي تسدهیالت کدم بهدره و يدا

نوآوري ها و اختراعات

بدون بهره
موضوک :امور مالی و بانکی و واگذاري مراکز و موسسات پزوهشی
دولتی به بخش خصوصی
دستگاه اجرايی مسئو :،سازمان خصوصی سدازي و سدازمان بدور
اوراق بهادار
شددرح مشددوق :وزارت امددور اقتصددادي ودارايددی موظ د
2

ماده  0قانون شرکت ها و
موسسات دانش بنیان

اسددت در

راستاي قانون اجري سیاست هاي کلی اصل چهدل و چهدارم قدانون
اساسی مصوب بهمن ماه  86ظرف سه مداه از تداري تصدويب ايدن
قانون ،با همکاري کلیه دستگاه هاي دولتی ،فهرست تمامی مراکز و
موسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شوراي عالی علدوم تحقیقدات
و فندداوري ارائدده نمايددد .شددورا موظ د

اسددت مراکددز و موسسددات

پژوهشی ریر حاکمیتی قابل واگذاري به بخش خصوصی و تعداونی
را احصداء نمدوده و وزارت امدور اقتصددادي و دارايدی مطدابق قددانون
مذکور در اين ماده زمینه واگذاري آنها را فراهم نمايد.

27

حمايت از شرکت ها و
موسسات دانش بنیان و
فناور و تجاري سازي
نوآوري ها و اختراعات

 .16مشوق های قانونی سرمایه گذاری مرتبط با فعالیت های اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای

ردیف

ماده قانونی

شرح موضوع

هدف

0

ماده  022قانون مالیاتهاي

معافیت مالیاتی مجتمع هاي خدماتی – رفاهی بین شهري

توسعه مجتمع هاي خدماتی

مستقیم

احداثی به مدت  5سا،

رفاهی جاده اي

عدم اخذ هزينه تاییر کاربري مجتمع هاي خدماتی رفاهی

توسعه مجتمع هاي خدماتی

بین شهري

رفاهی جاده اي

2

تبصره  2اصالحی ماده 2
قانون حفظ کاربري اراضی
زراعی وبارها

3

دستورالعمل داخلی سازمان

پرداخت کمک هزينه آسفالت راه هاي دسترسی مجتمع ها

28

توسعه مجتمع هاي خدماتی
رفاهی جاده اي

 .17مشوق های قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن

ردیف

ماده قانونی

هدف

شرح موضوع
پدذيرش سرمدايده گدذاري اشخاص حقیقی و حقوقی ايدرانی کدده

0

ماده  0قانون تشويق و حمايت

با سرمايه منشأ خارجی در کشور سدرمدايده گددذاري مدی نمايندد و

سرمايه گذاري خارجی

اعدطداي تسهیالت و حمدايت هداي قددانون تشددويق و حمددايت از
سرمايه گذار ي خارجی به آنها

2
3
0
5

6

ماده  6قانون تشويق و حمايت
سرمايه گذاري خارجی
ماده  8قانون تشويق و حمايت
سرمايه گذاري خارجی
ماده  1قانون تشويق و حمايت
سرمايه گذاري خارجی
مواد 03و 08قانون تشويق و حمايت
سرمايه گذاري خارجی

8

حداکثر ظرف مدت  05روز
برخددورداري سددرمايه گددذاري خددارجی از حقددوق ،حماي دت هددا و
تسهیالت يکسان با سرمايه گذاري داخلی
تضمین پرداخت ررامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت
انتقددا ،آزاداندده اصل سرمايه و منافع ناشی از سدرمايه گدذاري در
کشور بصورت ارز و يا کاال

ماده  07قانون تشويق و حمايت

تضمین جبران زيان ناشی از ممنوعیت و يا توق

سرمايه گذاري خارجی و ماده 26

هاي مدالی در سدرمايه گدذاريهاي خارجدددی بده روش ترتیبددددات

آئین نامه اجرايی آن
7

تصمیم گیري نسبت به درخواست هاي سرمايه گذاران خدددارجی

ماده  01قانون تشويق و حمايت
سرمايه گذاري خارجی

اجراي موافقتنامه

قراردادي بر اثر وضع قانون و يا تصمیمات دولت
امکان ارجاک اختالفات سرمايه گذاري به مراجع بین المللی

ماده  21قانون تشويق و حمايت

ارائده تسددهیالت رواديدد اقامددت سده سدداله در ايدران بددراي سددرمايه

سرمايه گذاري خارجی و ماده 35

گذاران خارجی ،مديران ،کارشناسان و بستگان درجه يک آنهدا و

آئین نامه اجرايی آن

امکان تمديد آن
سددرمايه گددذار خددارجی مددی بايسددت ،از میددان فهرسددت موسسددات

1

مواد  0و 22و  23آئین نامه اجرايی قانون
تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجی

حسابرسی تايید شدده عضدو جامعده حسدابداران رسدمی ايدران کده
توسددط سددازمان سددرمايه گددذاري تهیدده شدده اسددت ،يددک موسسدده
حسابرسی را به منظور تأيید گزارشات مدالی و سداالنه طدرح خدود
انتخاب نمايد).

29

تشويق و حمايت از
سرمايه گذاري خارجی
با اهدفی از جمله
رشد اقتصادي،
ارتقاء فنآوري،
ارتقاء کیفیت تولیدات،
افزايش فرصت هاي
شالی و افزايش صادرات

01

مداده  0آئین نامه اجرايی قانون تشويق و
حمايت سرمايه گذاري خارجی

امکان سرمايه گذاري خارجی بصورت صد در صد در طرح هداي
سرمايه گذاري
تضددمین خري دد کدداال و خدددمات تولی ددي طددرح سددرمايه گددذاري

00

مداده 00آئین نامه اجرايی قانون تشويق و

خارجی در مواردي که دستگاه دولتدی خريدددار انحصدداري و يدا

حمايت سرمايه گذاري خارجی

عرضه کننددده کددداال و خدمدددات تولیددددي بده قیمدت يارانده اي
است

02

ارتقاء کیفیت تولیدات،
افزايش فرصت هاي
شالی و افزايش صادرات

مدداده  30آئین نامه اجرايی قانون تشويق و امکان تملدک زمیددن بده ندام شدرکت (ثبدددت شدده در ايدران) در
حمايت سرمايه گذاري خارجی

ارتقاء فنآوري،

سرمايه گذاري هاي مشترک

31

