
( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 74آیین نامه اجرایی ماده )

 اسالمی ایران

 اجتماعی،اقتصادیتوسعهچهارمبرنامهقانون(74)مادهاجرایینامهآیین

 ایراناسالمیجمهوریفرهنگیو

 

 هـ39063ت90682.:شماره

 

 3307884838:تاریخ

 فناوریوتحقیقات،علوموزارت-اموراجتماعیوکاروزارت

 عالیشورایدبیرخانه-کشورریزیبرنامهومدیریتسازمان

 صنعتی-آزادتجاریمناطق

وتحقیقات،علوموزارت33078983مورخو766.شمارهپیشنهادبهبنا33078484مورخجلسهدروزیرانهیأت

(74)مادهاجرایینامه،آیینایراناسالمیجمهوریاساسیقانونهشتموسیویکصداصلاستنادبهوفناوری

 :نمودتصویبزیرشرحبهراایراناسالمیجمهوریفرهنگیواجتماعی،اقتصادیتوسعهچهارمبرنامهقانون

 

 ایراناسالمیجمهوریفرهنگیواجتماعی،اقتصادیتوسعهچهارمبرنامهقانون(74)مادهاجرایینامهآیین

 تعاریف-اولفصل

 :روندمیکاربهمربوطمشروحعبارتهایوهاواژهجایبهزیرعبارتهایوهاواژهتصویبنامهایندر-3ماده

 .شوندمیایجادفناوریوتحقیقات،علوموزارتمجوزباکهفناوریوعلمپارکهای:پارک-الف

 .فناوریوعلمپارکهایدرمستقرمهندسیوفناوریوپژوهشیواحدهای:فناوریواحدهای-ب

 .پارکرییس:پارکمدیریت-پ

 

 عوارضومالیاتیمعافیتهای-دومفصل

مجوزصدورتاریخازمذکورفعالیتهایبهنسبتدارند،اشتغالفعالیتبهپارکدرکهفناوریواحدهای-9ماده

مصوبصنعتیتجاریآزادمناطقادارهچگونگیقانون(33)مادهموضوعمعافیتازپارکمدیریتتوسط

 .بودخواهندبرخوردار-3349

کشورمعافمعمولعوارضهرگونهپرداختازنمایند،میفعالیتپارکهادرکهفناوریواحدهایکلیه-3ماده

 .باشندمی

 

 خارجیگذارسرمایه-سومفصل



مشارکتمیزانوچگونگیوپارکبهآنازحاصلسودوخارجیسرمایهخروجوورودوپذیرشنحوه-7ماده

انجامخارجیگذاریسرمایهحمایتوتشویققانونمقرراتبراساسومنطبق،پارکهرفعالیتهایدرخارجیان

 .شدخواهد

33739.شمارهتصویبنامهآزاد،مناطقمقرراتبراساسپارکهادرخارجیگذاریسرمایهپذیرشجهت-4ماده

قابلپارکهادرمستقرفناوریواحدهایبرایزیراصالحاتباآنبعدیاصالحاتو334383836مورخک93ت

 :باشدمیاجرا

عبارتجایگزین"پارکمدیریت"عبارت(37)و(33(،)39)(،33)(،38)(،0)(،6)(،7)(،3)(،3)مواددر -3

 .گرددمی"مناطقسازمانهای

واژهجایگزین"پارک"واژه(34)و(39)(،33)(،38)(،2)(،0)(،4)(،6)(،4)(،7)(،3)(،3)مواددر -9

 .شودمی"مناطق"

 .شودمیحذف(9)ماده-3

میآنجایگزین"خارجی"واژهوحذف"مقرراتاین(9)مادهموضوع"عبارت(6)ماده"3"تبصرهدر -7

 .شود

"وفناوریتحقیقات،علوموزارت"عبارتوحذف"آزادمناطقسازمانهایودبیرخانه"عبارت(6)مادهدر-4

 .شودمیآنجایگزین

عضوشورایوزرای"عبارتجایگزین"وزیرانهیأت"عبارت(38)مادهتبصرهو(6)ماده"3"تبصرهدر -6

 .شودمی"آزادمناطقعالی

عالیشورایدبیرخانه"عبارتجایگزین"فناوریتحقیقات،علوموزارت"عبارت(6)ماده"3"تبصرهدر-4

 .شودمی"آزادمناطق

 

 کارروابط-چهارمفصل

مقرراتمشمولپارکهادرمستقرفناوریواحدهایدرکارروابطوانسانینیرویاشتغالبهمربوطامور-6ماده

باآنبعدیواصالحات334383836مورخک94ت33733.شمارهتصویبنامهموضوعآزاد،مناطقدراشتغال

 :باشدمیزیراصالحاتلحاظ

جایگزین"پارکمدیریت"تعبار(73)و(30)(،34)(،36)(،34)(،38)(،38)(،6)(،3)(،3)مواددر -3

 .شودمی"مناطقسازمانهای"عبارت

واژهجایگزین"پارک"واژه(43)و(73)(،73)(،34)(،36)(،96)(،38)(،6)(،3(،)9)(،3)مواددر -9

 .شودمی"مناطق"

(،76مواد)املشهفتمفصلو(74)و(77)(،79)(،78)(،32)موادوآنهایتبصرهبا(4)و(7)مواد-3

 .شوندمیحذف(48)و(72)(،74)

 .شودمیحذفآنتعریفو"دبیرخانه"واژه(3)مادهدر -7



 .شودمیحذف"اجتماعیتامینوبیمه"عبارت" مقررات"تعریفدر(3)مادهدر-4

رعایتپارکهابادرقبیلاینازاموریوکاربهداشتوحفاظتمسایلبرنظارتوکاربازارامورتنظیم-4ماده

شدهواقعشهرستانآنحوزهدرپارککهاستشهرستانیاموراجتماعیوکارادارهبرعهدهنامهآییناینضوابط

 .است

وکارادارهعهدهبهپارکمدیریتدرخواستوتشخیصبهخارجاتباعبرایاشتغالپروانهصدور-0ماده

 .استشدهواقعآنحوزهدرپارککهاستشهرستانیاموراجتماعی

وکارقراردادپایانهنگامبه،استساختهمنعقدخارجیکشورهایتبعهباکارقراردادکههرکارفرمایی-2ماده

واموراجتماعیکارادارهبهرامراتباستموظف،استپذیرفتهپایانقراردادشکهتعدادیبههمچنین

 .دهداطالع،استواقعآنحوزهدرپارککهشهرستانی

نامهآیین،واجتماعیاقتصادیاحوالواوضاعوشرایطبهباتوجهاستمکلفاموراجتماعیوکاروزارتـ38ماده

قرارپارکهراختیارمدیریتدراجرابرایونمایدتهیهپارکهرامنایهیأتهماهنگیباراکارانضباطنمونه

 .دهد

ومزدشغل،تخصص،ملیت،نامشاملفهرستیهستندملزممنطقهدرمستقرفناوریواحدهای-33ماده

درپارککهشهرستانیاموراجتماعیوکارادارهبهونمایندتهیهباریکماهششهرراخودکارگراندریافتی

 .دهنداطالع،استواقعآنحوزه

مقرراتاجرایزمینهدرپارکهاباهمکاریبهوظفمآنتابعواحدهایواموراجتماعیوکاروزارت-39ماده

 .باشندمیپارکهادرنامهآییناینچهارمفصلموضوعانسانینیرویاشتغال

 

 المللیبینمالیمبادالت-پنجمفصل

واحدهایفناوریتوسطکشورازخارجبهپارکهاازوپارکهابهکشورازخارجازارزهاانتقالونقل-33ماده

جمهوریمرکزیبانک.استآزادپارکهرامنایهیأتمجوزبابانکیشبکهطریقازپارکهاینادرمستقر

 .کردخواهدایجادرامادهاینمفاداجرایشرایطایراناسالمی

دروخدماتکاالهاصادراتووارداتبهنسبتپارکمدیریتموافقتباتوانندمیفناوریواحدهای-37ماده

 .نماینداقداموارداتوصادراتمقرراتقانونوشدهمحولایماموریتهچارچوب

 .باشندمیمعافصدوروورودعوارضهرگونهپرداختازمذکورمبادالت-تبصره

نیزنامهآیینایندرمتناسباآزادمناطقمقرراتدرآتیتغییراتهرگونهـ34مادهمتفرقهمقررات-ششمفصل

 .شدخواهداعمال

 .نمایدفراهمپارکهاایندرراالزمتسهیالتایرانگمرک-36ماده

جمهوررییساولمعاون-عارفمحمدرضا









 و ها نوآوری سازی تجاری و بنیان دانش مؤسسات و شرکتها از حمایت قانون اجرایی نامه آیین

 اختراعات

 23/0/93                                                           هـ76433/ت373689شماره

  
 اختراعاتوهانوآوریسازیتجاریوبنیاندانشمؤسساتوشرکتهاازحمایتقانوناجرایینامهآیین

  
 داراییواقتصادیاموروزارتـفناوریوتحقیقاتعلوم،وزارت

 ایراناسالمیجمهوریمرکزیبانکـجمهوررییسفناوریوعلمیمعاونت

 شکوفاییونوآوریصندوق

علوم،عالیشورایوفناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتپیشنهادبهبنا93/0/3323مورخجلسهدروزیرانهیئت

سازیتجاریوبنیاندانشمؤسساتوشرکتهاازحمایتقانون(33)مادهاستنادبهوفناوریوتحقیقات

 :نمودتصویبزیرشرحبهراشدهیادقانوناجرایینامهآیینـ3302مصوبـاختراعاتواهنوآوری

  
 اختراعاتوهانوآوریسازیتجاریوبنیاندانشمؤسساتوشرکتهاازحمایتقانوناجرایینامهآیین

  
 تعاریفـاولفصل

 :روندمیکاربهمربوطمشروحمعانیدرزیراصطالحاتنامه،آیینایندرـ3ماده

مصوبـاختراعاتوهانوآوریسازیتجاریونبنیادانشمؤسساتوشرکتهاازحمایتقانون قانون:ـالف

 ـ3302

 .قانون(4)مادهموضوعشکوفاییونوآوریصندوق صندوق:ـب

 .فناوریوتحقیقاتعلوم،عالیشورای شورا:ـج

کهجدیدفناوریهاییاهاایدهبرمبتنیجدیدخدمتیامحصولعرضهبامرتبطفعالیتهای سازی:تجاریـد

وانتشاروانتقالامتیاز،اعطایفناوری،گذاریارزشاختراع،ثبتجملهازمرتبطفرایندهایمامیتشامل

سازی،)نمونهمنابعوسرمایهجذبمرتبط،االمتیازهایحقپرداختو)مکمل(نیازموردفناوریهایسایرکسب

وبازاریابیآزمایشی،تولیدالزم،هایتأییدیهدریافتوآزمونهاانجامجدید،محصولیافرایندصنعتیطراحی

فناوری،مدیریتمشاوره،فعالیتهای)شاملسازیتجاریتخصصیپشتیبانیخدماتهمچنینواشکال(رفع

 .شودمیآزمایشگاهی(خدماتوسنجیاندازهاستانداردسازی،خدماتفرایند،ومحصولطراحی

شکلنوآوریوفناوریبرمبتنیکهنوپاوجوانشرکتهایدرگذاریسرمایه پذیر:ریسکگذاریسرمایهـهـ

فراوانرشددارایکارشناسیهایارزیابیبراساسوباشندمیغیرمتعارفوباالریسکهایمعرضدروگرفته

 .بودخواهندآیندهدر



قانونیزمجودارایمالیصندوقهایسایروفناوریوپژوهشصندوقهایعامل،بانکهای صندوق:عاملـو

 .صندوققراردادطرف

 .کشوریخدماتمدیریتقانون(4)مادهموضوعاجراییدستگاههای اجرایی:دستگاهـز

سازیتجاری»و«نوآوریواختراعکاربردوگسترش»زمینهدرکهبنیاندانشمؤسساتوشرکتهاـ9ماده

«باالافزودهارزشباوبرترفناوریهایحوزهدرخدمات(وکاالتولیدو)طراحیشاملتوسعهوتحقیقنتایج

 .شوندمیمحسوببنیاندانشمؤسسهیاشرکتنمایند،میفعالیت

کارآموزی،وآموزشداری،کتابخدماتعلمی،همایشهایدرشرکتوبرگزارینظیرفعالیتهاییـ3تبصره

بهبودیاخدماتیامحصـوالتطراحیآنهاهدفکهفعالیتهاییسایروافزارینرمروزمرهوعادیفعالیتهای

 .روندنمیشماربهبنیاندانشفعالیتهایازنیست،آنهاکیفیت

میتجارتامربهکهبنیاندانشمحصوالتواردکنندههایشرکتوخارجیهایشرکتنمایندگیـ9تبصره

 .هستندخارجنامهآییناینشمولازپردازند،

پنجاهازبیشکهمؤسساتیوشرکتهاوغیردولتیعمومینهادهایومؤسساتدولتی،هایشرکتـ3تبصره

حمایتمشمولباشد،غیردولتیعمومینهادهایومؤسساتدولتی،هایشرکتبهمتعلقآنهامالکیتازدرصد

 .یستندنقانونهای

تشخیصمعیارهایوبنیاندانشفعالیتهایهایحوزهتدوینمنظوربهوقانون(9)مادهمفاداجرایدرـ3ماده

ازمتشکلشورارییسنظرزیرکارگروهیماده،ایناجرایبرنظارتوبنیان،دانشمؤسساتوشرکتهامصادیق

 :شودمیتشکیلزیراعضای

 یس()رئشورارییسنمایندهـالف

 فناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتنمایندهـب

 جمهوررییسفناوریوعلمیمعاونتنمایندهـج

 پزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتنمایندهـد

 تجارتومعدنصنعت،وزارتنمایندهـهـ

 مسلحنیروهایپشتیبانیودفاعوزارتنمایندهـو

 صندوقمدیرعاملـز

بینیپیشحمایتهایسایروتسهیالتوکمکهاازبنیاندانشمؤسساتوشرکتهاستفادهامنظوربهـ7ماده

اقدامشدهیادمؤسساتوشرکتهامالیواقتصادیوضعیتبررسیبهنسبتاستموظفصندوققانون،درشده

 .نماید

 کمکاعطایـدومفصل

بیشفعالیتسابقهباومتخصصانسانینیروینفرپنجاهازبیشدارایبنیاندانشمؤسساتوشرکتهاـ4ماده

دانشگاهمشارکتبانامهآییناینموضوعفعالیتهایجهتکنسرسیوم،تشکیلصورتدرتوانندمیسال،پنجاز

تاداخلی،بنیاندانشمؤسساتوشرکتهابهآنسهاماکثریتتعلقبهمشروطخارجیوداخلیشرکتهایوها



دریافتکمککننده،اثباتاسنادارایهازایدرراخودتوسعهوتحقیقهایفعالیتهزینهازدرصدبیست

 .کنند

ازسازیتجاریوتوسعهوتحقیقفعالیتهایانجامجهتبنیاندانشمؤسساتوشرکتهاکهصورتیدرـ6ماده

بانکباقراردادقالبدرراشدهیادتسهیالتسودازبخشیتواندمیصندوقنمایند،ذاختسهیالتبانکینظام

 .نمایداعطاعامل

 تسهیالتـسومفصل

نمونهوامتیاز(حق)دریافتفناوریکسباختراع،ثبتفعالیتهایجهتبنیاندانشمؤسساتوشرکتهاـ4ماده

دورهباصندوقعاملتوسطتجاریطرحبررسیازپسصندوقالحسنهقرضتسهیالتازتوانندمیسازی

 .نماینداستفادهسالهسهحداکثربازپرداخت

یادخدماتانجامبرایتوانندمینیزسازیتجاریتخصصیپشتیبانیخدماتکنندهارایهشرکتهایـ0ماده

 .کننداستفادهصندوقالحسنهقرضتسهیالتازشده،

تجهیزاولیههزینهقبیلازصنعتیتولیدازقبلتافعالیتهایجهتبنیاندانشمؤسساتوشرکتهاـ2ماده

توانندمیبازاریابیوآزمایشیتولیداشکال،رفعوآزمونانجامصنعتی،طراحیتولید،خطسازیآمادهوکارگاه

)تاترجیحینرخباساله(پنج)حداکثرتمدمیانتسهیالتازصندوقعاملطریقازصندوقمنابعمحلاز

تضمیننوعتشخیص نمایند.استفادهسال(هردراعتباروپولشورایمصوبنرخازترپاییندرصدپنجسقف

 .بودخواهدصندوقعاملعهدهبرموردنیاز،

مؤسساتا،بانکهبادرصدیپنجاهحداکثرمشارکتباصنعتیتولیدمنظوربهاستموظفصندوقـ38ماده

شدهیادمؤسساتوبانکهانزدمشترکاعتباریخطوطگشایشومرتبطمالیصندوقهاییااعتباریومالی

نرخازترپاییندرصدپنجسقف)تاترجیحینرخباساله(هفت)حداکثربلندمدتتسهیالتدریافتامکان

ماشیننصبوخریدومکانتهیههایزینههازقسمتیتأمینبرایراسال(هردراعتباروپولشورایمصوب

 .نمایدفراهمبنیان،دانشمؤسساتوشرکتهانیازموردتجهیزاتوآالت

حداکثرمشارکتبااستمجازصندوقبنیان،دانشمؤسساتوشرکتهاگردشدرسرمایهتأمینجهتـ33ماده

تسهیالتارایهبهاقداممؤسساتاینطریقازومالیهایصندوقومؤسساتسایروبانکهابادرصدیسی

 .نمایدترجیهینرخباساله(یک)حداکثرمدتکوتاه

اعطایبهنسبتاستمجازصندوقبنیان،دانشخدماتومحصوالتبازارتوسعهازحمایتمنظوربهـ39ماده

طریقازبنیاندانشمؤسساتوشرکتهابهترجیحینرخبامواردسایرولیزینگاقساطی،فروشبرایتسهیالت

 .نمایداقدامصندوقعامل

نرخباخریدتسهیالتبنیان،دانشمؤسساتوشرکتهاسهامخریدجهتاستموظفصندوقـ33ماده

حقیقیاشخاصبهشدهیادتسهیالتنماید.ارایهموجودصنعتیواقتصادیفعالبنگاههاییاافرادبهترجیحی

فرابورسبازارطریقازیاپذیرریسکگذاریسرمایههایصندوقازترجیحاًرامذکورسهامکهحقوقیو

 .شودمیاعطانمایند،خریداری



 بیمهونامهضمانتـچهارمفصل

مؤسساتوبانکهاازبنیاندانشمؤسساتوشرکتهادریافتیتسهیالتوثیقهکسرپوششمنظوربهـ37ماده

میاقداموثایق(درصدهفتادسقف)تااعتبارینامهضمانتخدماتارایهبهنسبتصندوقاعتباری،ومالی

 .نماید

مؤسساتوشرکتهابرایمناقصهدرحضورشرایطتسهیلوقراردادهاریسکپوششمنظوربهصندوقـ34ماده

قدعباآندریافتروندتسهیلونامهضمانتصدورهزینهازبخشیپرداختبهنسبتصندوقبنیان،دانش

نامهضمانتشاملخدماتاین نماید.میاقدامذیربطمؤسساتوبانکهاباکارگزاریوهمکاریقراردادهای

 .باشدمیمرتبطمواردسایروکارانجامحسنپرداخت،پیشمناقصه،درشرکت

نشدامؤسساتوشرکتهاتوسطشدهعرضهداخلیفناوریهایکارگیریبهریسکپوششمنظوربهـ36ماده

مؤسساتطریقازفنیدانشریسکپوششمنظوربهاینامهضمانتخدماتارایهبهنسبتصندوقبنیان،

ونامهضمانتصدورهزینهازبخشیپرداختشاملمادهاینحمایتنوع نماید.میاقدامذیربطتخصصی

 .گرددمینامهضمانتدهندگانارایهباکارگزاریوهمکاریقراردادهایعقدباآندریافتروندتسهیل

مراحلطیازپستواندمیصندوقموجود،تخصصیمؤسساتکارگیریبهامکانعدمصورتدرـتبصره

 .نمایداقدامربطذینهادهایسایرمشارکتباتخصصیمؤسساتایجادازحمایتبهنسبتقانونی

وشرکتهاخدماتومحصوالتخطرپذیریکاهشمنظوربهوقانون(3)ماده)هـ(بنداجرایدرـ34ماده

عرضهتولید،طراحی،مراحلدررامناسبایبیمهپوششاستمکلفایرانمرکزیبیمهبنیان،دانشمؤسسات

 .نمایدایجادوطراحیخدماتومحصوالتنوعاینبکارگیریو

 مشارکتـپنجمفصل

صندوقهایوشرکتهاتوسعهوتأسیسبرایندوقصپذیر،ریسکگذاریسرمایهتوسعهمنظوربهـ30ماده

سهامسالپنجازپسحداکثرونمایدمشارکتسهام،درصدنهوچهلسقفتاپذیرریسکگذاریسرمایه

 .نمایدواگذارراخود

 گمرکیومالیاتیهایمعافیتـششمفصل

ازبنیاندانشمؤسساتوشرکتهااستفادهامکانوخطرپذیرگذاریسرمایهچرخهتکمیلمنظوربهـ32ماده

سهـامعرضـهکاروسازتسهیـلوتعیینبهنسبتاستمکلفبهاداراوراقوبورسسازمانسرمایه،بازار

 .نمایدابالغوتهیهراالزماجراییهایدستورالعملفرابورس،بازاردربنیاندانششرکتهای

وتحقیقفعالیتهایوقراردادهاازناشیبنیاندانشتمؤسساوشرکتهامالیاتمشمولدرآمدهایـ98ماده

مادهموضوعمالیاتازسالپانزدهمدتبهبنیاندانشخدماتومحصوالتتولیدوسازیتجاریتوسعه،

 .هستندمعافمستقیممالیاتهایقانون(384)

وبازرگانیسودویگمرکحقوقوعوارضهایهزینهپرداختازبنیاندانشمؤسساتوشرکتهاـ93ماده

 .هستندمعافصادراتیعوارض



فناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتهمکاریباداراییواقتصادیاموروزارتقانون(3)مادهاجرایدرـ99ماده

امورسازمانبهوتهیهنامهآییناینابالغازپسماهسهظرفرافصلایناجراییدستورالعملاستموظف

 .نمایدابالغایرانگمرکوکشورمالیاتی

 هاحمایتسایروبنیاندانشمؤسساتوشرکتهابهدهیاولویتـهفتمفصل

نسبتموظفنداقتصادیویژهمناطقوفناوریوعلمویژهمناطقرشد،مراکزفناوری،وعلمپارکهایـ93ماده

 .نماینداقدامبنیاندانشمؤسساتوشرکتهااستقراردردهیاولویتبه

بنیاندانششرکتهایبهراخودهایگذاریسرمایهوتسهیالتکمکها،درصدسیحداقلصندوقـ97ماده

اقتصادیویژهمناطقوفناوریوعلمویژهمناطقفناوری،وعلمپارکهایفناوری،وعلمرشدمراکزدرمستقر

 .دهدتخصیص

عرضهوسازیتجاریوفناوریپژوهشی،ایقراردادهمناقصاتدربنیاندانشمؤسساتوشرکتهاـ94ماده

 .باشندمیاولویتحائزاجراییدستگاههایداخلساختبنیاندانشکاالهای

کیفیارزیابیامتیازبنیان،دانشمؤسساتوشرکتهاصالحیتتأییدیهدریافتازپساجراییدستگاهـ3تبصره

وفناوریوعلمپارکهایدرمستقرشرکتهایبرای .نمایدمیمحاسبهدرصد(398)9/3ضریبباراآنهافنیو

 .استافزایشقابلدرصد(پنجاهو)صد4/3ضریبتااقتصادیویژهمناطقوفناوریوعلمویژهمناطق

مناقصاتدرخودبنیاندانشخدماتومحصوالتفروشوارایهبرایبنیاندانشمؤسساتوشرکتهاـ9تبصره

 .گردندمیمناقصهدرشرکتسپردهمبلغدردرصدیپنجاهتخفیفمشمولدولتی

درراخارجیمبدأباخدماتیاکاالخریدمبلغدرصدیکحداقلتوانندمیاجراییهایدستگاهـ96ماده

وشرکتهاطریقازمذکورخدماتیاکاالداخلساختوسازیتجاریطراحی،توسعه،وتحقیقراستای

 .نمایندههزینبنیاندانشمؤسسات

تبصرهاجرایدرربطذیاجراییهایدستگاههمکاریبااستموظففناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتـ94ماده

هاپروژهاجرایدرکشوراجراییوصنعتیوتولیدیمهندسیوفنیتوانازاستفادهحداکثرقانون(3)ماده(9)

مورداولیهموادوتجهیزاتفناورانه،نیازهایفهرستـ3344مصوبـخدماتصدورمنظوربهتسهیالتایجادو

 .نمایداعالمنیزبنیاندانشمؤسساتوشرکتهابهرامذکورقانوندرمندرجاجراییهایدستگاهنیاز

همکاریتقویتوبنیاندانشمؤسساتوشرکتهاتوسعهوایجادمنظوربهوقانون(2)مادهاجرایدرـ90ماده

فناوریوعلمپارکهایدرمستقرمهندسیوفناوریپژوهشی،واحدهایشودمیدادهاجازهلی،الملبینهای

ومالیاتیمعافیتهایکار،روابطدرخصوصآزادمناطققانونیمزایایازمحولهمأموریتهایانجامجهتدر

 .گردندبرخوردارالمللیبینمالیمبادالتوخارجیگذاریسرمایهعوارض

باشهرهادیگروتهرانشهرمحدودهدرراخودفعالیتمرکزمجازندبنیاندانشمؤسساتورکتهاشـ92ماده

 .نمایندمستقرمحیطیزیستمقرراترعایت

 قانونیمجازاتهایواعتراضاتبهرسیدگیدهی،گزارشونظارتـنهمفصل



قانونمجریدستگاههایعملکردبهنسبتراخوداعتراضتوانندمیبنیاندانشمؤسساتوشرکتهاـ38ماده

رسیدگیبهنسبتماهیکظرفاستموظفشورادبیرخانه نمایند.ارسالشورادبیرخانهبهمستنداتارایهبا

 .نمایداقدامشدهواصلاعتراضاتبه

درمندرجتسهیالتوحمایتهاسازیشفافوبرابرفرصتهایایجادجهتاستموظفشورادبیرخانهـ33ماده

بانکومرتبطاجراییدستگاههایاسامیربط،ذیدستورالعملهایوهانامهآیینانتشاربهنسبتنامهآییناین

رسانیاطالعجامعپایگاهطریقازتسهیالتاینازشدهبرخورداربنیاندانشمؤسساتوشرکتهااطالعاتی

 .نمایداقدام

گزارشبراساسچنانچهشوند،میبرخوردارقانونمایتهایحازکهبنیاندانشمؤسساتوشرکتهاـ39ماده

ارایهیااطالعاتکتمانباصندوقیاشورادبیرخانهموردییاایدورهنظارتیاربطذیاجراییدستگاه

برایراقانونطبقبرشدهاعطاتسهیالتوحمایتهایاباشندشدهبرخوردارحمایتهااینازناصحیحاطالعات

ازمجدداستفادهازمحرومیتضمنصندوق،یاشورادبیرخانهتشخیصباباشند،نمودهمصرفگریدیمقاصد

خواهندقانون(33)مادهموضوعمجازاتهایمشمولصالح،ذیقانونیمراجعبهارجاعباقانون،حمایتهای

 .گردید

وعملکردگزارشاستمکلفوداردعهدهبهرانامهآیینایناجرایپیگیریمسئولیتشورادبیرخانهـ33ماده

 .نمایدارایهاسالمیشورایمجلسوشورابهباریکماهششهرراقانوناجراینحوه

  
رحیمیمحمدرضاـجمهوررییساولمعاون

 

 قانون اجرایی نامه آیین اصالحات

 هـ76433ت: 989246/شماره

  
 34/38/24تاریخ

 تعالی بسمه

 محمد آل و محمد بر صلوات با

 

 بنیان دانش مؤسسات و ها شرکت از حمایت قانون اجرایی نامه آیین اصالح

 اختراعات و ها نوآوری سازی تجاری و

  

 - دارایی و اقتصادی امور وزارت - فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

 - ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک-  جمهور رئیس فناوری و علمی معاونت

 شکوفایی و نوآوری صندوق

  



علوم،عالیشورایوفناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتپیشنهادبهبنا23/2/92مورخجلسهدروزیران هیأت

سازیتجاریوبنیاندانشمؤسساتوشرکتهاازحمایتهاقانون(33)مادهاستنادبهوفناوریوتحقیقات

نمود:تصویب-3302مصوب–اختراعاتوهانوآوری

اختراعاتوهانوآوریسازیتجـاریوبنیـاندانـشمؤسـساتوشـرکتهـاازحمایـتقـانـوناجـرایینامهآئین

شود:میاصالحزیرشرحبه23/0/93مورخهـ76433/ت373689شمارهنامهتصویبموضوع

یابد.میتغییر”مؤسساتیوشرکتها“عبارتبه”بنیاندانشمؤسساتوشرکتها“عبارت(9)ماده.در

عبارت”فعالیتهای“واژهازبعدو”وپژوهشگاهها“عبارت”داخلیشرکتهای“عبارتازقبل(4)مادهدر     -3

شود.میاضافه”مربوططرحهایو“عبارت”توسعه“واژهازبعدو”نتایجسازیتجاری“

شود:میاضافهمکرر(6)مادهعنوانبهزیرمتن    -9

سازیتجاریطرحهایهایهزینهدرصدپنجاهتاقانون،(4)مادهاجرایدراستمجازصندوق -مکرر ۶ ماده

امنایهیأتتأئیدبارامالیتواناییفاقدبنیاندانشمؤسساتوشرکتها”ویژه“و”مهم“توسعهوتحقیقنتایج

نماید.بالعوضکمکصندوق،

شود.می”صندوقعاملتوسط“عبارتجایگزین”صندوقعاملیاصندوقتوسط“عبارت(4)مادهدر   -3

اصالح”عهدهبر“واژهبه”عاملعهدهبر“عبارتوحذف”صندوقعاملطریقاز”عبارت(2)مادهدر   -7

شود.می

”درصدهفت“عبارتبه”درصدپنج“عبارتو”طریقازمرتبط“عبارتبه”ومرتبط“عبارت(38)مادهدر   -4

یابد.میتغییر

شورایمصوبنرخازترپاییندرصدهفتحداکثرسقفتا“عبارت”ترجیحی“واژهازبعد(33)مادهدر    -6

شود.میاضافه”اعتباروپول

شود:میاضافهمکرر(33)مادهعنوانبهزیرمتن

حائزسازیتجاریطرحهایدارایکهبنیانیدانشمؤسساتوشرکتهابهاستمجازصندوق -مکرر ۳۱ ماده

را(33)و(38)موادموضوعتسهیالتهستند،بانکهامشارکتتأمینبرایکافیتواناییفاقداماهستند،اهمیت

نماید.اعطا(388۱)صددرصدطوربهابالغیدستورالعملبراساسعاملهیأتتأئیدازپس

یابد.میتغییر”به“واژهبه”بهصندوق“عبارت(34)مادهدر   -0

شود:میاضافهمکرر(30)مادهعنوانبهزیرمتن    -2

طرحهایدرمشارکتبهنسبتامناهیأتمصوبدستورالعملبراساساستمجازصندوق -مکرر ۳۱ ماده

نماید.اقدامبنیاندانشمؤسساتوشرکتهاسازیتجاری

شود:میاضافه(90)مادهبهتبصرهعنوانبهزیرمتن  -38

اسالمیجمهوریفرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعهچهارمبرنامهقانون(74)مادهاجرایینامهآئین -تبصره

قانون(2)مادهاجراییمقرراتعنوانبه07/4/38مورخهـ39063/ت90682شمارهنامهتصویبموضوعایران،

گردد.میتنفیذ



 
 رحیمی محمدرضا

 جمهور رییس اول معاون

 

 

 و ها نوآوری سازی تجاری و بنیان دانش مؤسسات و ها شرکت از حمایت قانون اجرایی نامه آیین اصالح

  اختراعات

  وزیران هیات تصویب: مرجع

 4۵۱: نامه ویژه شماره

 2/39/3323                                                           هـ43349ت/372600 شماره

  

 و ها نوآوری سازی تجاری و بنیان دانش مؤسسات و ها شرکت از حمایت قانون اجرایی نامه آیین اصالح

 اختراعات

 وزارت ـ کشاورزی جهاد وزارت ـ دارایی و اقتصادی امور وزارت ـ فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

 اسالمی جمهوری مرکزی بانک ـ جمهور رئیس فناوری و علمی معاونت ـ اطالعات فناوری و ارتباطات

 شکوفایی و نوآوری صندوق ـ نایرا

تحقیقاتعلوم،عالیشورایوفناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتپیشنهادبه 96/33/3323 جلسهدروزیرانهیأت

وهانوآوریسازیتجاریوبنیاندانشمؤسساتوهاشرکتازحمایتقانون (33)مادهاستنادبهوفناوریو

 :کردتصویبـ 3302 مصوبـاختراعات

موضوعاختراعاتوهانوآوریسازیتجاریوبنیاندانشمؤسساتوهاشرکتازحمایتقانوناجرایینامهآیین

ـ3: شودمیاصالحزیرشرحبهآنبعدیاصالحو 93/0/3323 مورخه76433ت/373689 شمارهنامهتصویب

ـح کشاورزیجهادوزارتنمایندهزـ: ودشمیاصالح)ط(بندبه)ز(بندعنوانواضافه (3)مادهبهزیرمتون

آنهمکارمالینهادهاییاصندوقمنابع»عبارت(7)مادهدرـ9 اطالعاتفناوریوارتباطاتوزارتنماینده

ازبعد«خدماتازنوعهربرایمناسبتضامینتعیینو»عبارتو«ازبنیاندانش»عبارتازبعد«دریافتبرای

عبارتازبعد«گذاریسرمایهو»عبارت(6)مادهدرـ3. گرددمیاضافه«شدهیادمؤسسات»عبارت

یاهابانکطریقازعاملهیأتتشخیص)بامستقیمغیریامستقیمطوربهو»بارتعواضافه«سازیتجاری»

و»عبارت،(4)مادهدرـ7. گرددمی«عاملبانکبا»عبارتجایگزین«رسمی(مجوزدارایمالینهادهایسایر

«بانکیتسهیالتذاخجهتالزمآوردهازبخشیتأمینیابازاربهبنیاندانشمحصوالتورودبرایسازیظرفیت

باهایپروژهاجرایهایفعالیتهمچنینو»عبارت(2)مادهدر ـ 4. گرددمیاضافه«سازینمونه»عبارتازبعد

عبارتواضافه«بازاریابی»عبارتازبعد«کارفرمایانبامشخصقراردادهایوپیمانقالبدربنیاندانشماهیت

«درصدپنجاه»عبارت،(38)مادهدرـ 6. گرددمی«درصدپنجسقف»عبارتجایگزین«درصدچهل»



عبارتجایگزین«ساله(دوحداکثر»)عبارت(33)مادهدرـ4. گرددمی«درصدهفتسقف»عبارتجایگزین

درـ 0. گرددمی«درصدهفتحداکثرسقف»عبارتجایگزین«درصدپنجاه»عبارتو«ساله(یکحداکثر»)

«نفع»واژهو«لیزینگ»عبارتازبعد«خریدپیشصورتبهمطمئنبازاروجودصورتدرو»عبارت(39)ماده

ـ2. گرددمیاضافه«بنیاندانشمؤسسات»عبارتازبعد«یارأساً»عبارتو« بهترجیحینرخبا»عبارتازبعد

.   گرددمیاضافه«آندریافتروندتسهیل»عبارتازبعد«نحوهربه»عبارت،(36) و (34)مواددر

جهانگیریاسحاقـجمهوررئیساولمعاون
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32/9مورخجلسهدرایراناسالمیجمهوریصنعتیـتجاریآزادمناطقعالیشورایعضووزرایاکثریت

33/9مورخهـ38/ت36639شمارهتصویبنامه)موضوعوزیرانهیئتتفویضیاختیاربهتوجهبا3343/

-"ایراناسالمیجمهوریصنعتیـتجایآزادمناطقادارهچگونگیقانون(39)مادهاستنادبهو(3343/

جمهوریصنعتی-تجاریآزادمناطقدراجتماعیتأمینوبیمهانسانی،نیرویاشتغالمقررات-3349مصوب

 :نمودندتصویبزیرشرحبهراایراناسالمی

 جمهوری صنعتی ـ تجاری آزاد مناطق در اجتماعی تأمین و بیمه انسانی، نیروی اشتغال مقررات

 بعدی الحاقات و اصالحات با۳۱4۱،20،۳1 مصوب ایران اسالمی

 

 کلیاتـ اولفصل

 :روندمیکاربهمربوطمشروحهایعبارتجایبهزیرهایواژهتصویبنامهدراین - 3ماده

 .ایراناسالمیجمهوریکشورکشور:

 .ایراناسالمیجمهوریصنعتی-تجاریآزادمناطقمناطق:

 .صنعتی-تجاریآزادمناطقعالیشورایدبیرخانهدبیرخانه:

 .صنعتی-تجاریآزادمناطقسازمانسازمان:

نیرویاشتغالمورددرصنعتــی-تجاریآزادمناطقادارهچگونگیقانون39مادهموضوعمقرراتات:مقرر

 .اجتماعیتأمینوبیمهانسانی،

 . کندمیکارکارفرمادرخواستبهحقوقیامزددریافتمقابلدرعنوانهربهکهکسیکارگر:

حقوقیامزددریافتمقابلدراوحساببهوخواستدربهکارگرکهحقوقییاحقیقیاستشخصیکارفرما:

 .کندمیکار

صنعتی،مؤسساتقبیلازکند،میکارآنجادراونمایندهیاکارفرمادرخواستبهکارگرکهاستمحلیکارگاه:

 .آنهاامثالوعمومیاماکنتولیدی،تجاری،خدماتی،مسافری،ترابریساختمانی،معدنی،کشاورزی،

 .شودمیپرداختکارگربهکارانجاممقابلدرکهآنهامجموعیاوغیرنقدییانقدیوجوهمزد:

 .شغلتبعبهپرداختیثابتمزایایوشغلمزدمجموعثابت:مزد

 .شودمینامیدهحقوقشود،پرداختوتعیینماهانهطوربهمزدهرگاهحقوق:

 .دهدمیقرارکارفرمااختیاردرکارانجاممنظوربهراخودوقتیانیروکارگرکهزمانیمدتکار:مدت

 .هستندتصویبنامهاینمقرراتمشمولآزادمناطقدرواقعکارگاههایوکارفرمایانکارگران،کلیه - 9ماده

کارگراننیزواستخدامیخاصمقرراتوقوانینسایریاکشوریاستخدامقانونمشمولاشخاص: تبصره
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ازیکدرجهنسبتیخویشاوندانوهمسروکارصاحبتوسطمنحصراًآنهاکارانجامکهانوادگیخکارگارههای

 .بودنخواهندتصویبنامهاینمقرراتمشمولشود،میانجامویاولطبقه

پیشتعهداتانجاموکارگرانوکارفرمایانحقوقرعایتوتصویبنامهاینمقرراتاجرایبرنظارت - 3ماده

 .بودخواهدمنطقهسازمانعهدهبرکارقراردادباارتباطدرشدهبینی

ونمایداخذراالزمهایضمانتکارگرانشانقبالدرکارفرمایانتعهداتانجامبرایتواندمیهرمنطقهسازمان

رفرمایانکاتعهداتشده،اخذهایضمانتنامهمحلازکارفرمایانسویازشدهیادتعهداتانجامعدمصورتدر

 .نمایدایفاآنهاکارگرانمورددرراقانونیمحاکمومراجعآراییا

موردنیازرفاهیامکاناتتأمینبهنسبتکارگرانوکارفرمایانمشارکتوهمکاریبامنطقههرسازمان - 7ماده

تهیهمنظوربهزمالتسهیالتودرمانیوبهداشتیخدماتورزشی،تأسیساتمسکن،قبیلازمنطقهآنکارگران

 .کردخواهداقدامعمومیمایحتاجوآذوقه

ازیکهردررااشتغالخدماتوکارواحدمنطقه،هرسازمانهماهنگیبااجتماعیاموروکاروزارت - 4ماده

وکاربهداشتوحفاظتمسایلبرنظارتبازارکار،امورتنظیمبهنسبتواحداینکردخواهدایجادآزادمناطق

 .کردخواهداقدامامورسایر

اجتماعیاموروکاروزیرحکمومنطقههرسازمانپیشنهادبااشتغالخدماتوواحدکارسرپرست - 3تبصره

 .شودمیمنصوب

بهراواحداینعملکردگزارشیکبارماهسههراستموظفاشتغالخدماتوواحدکارسرپرست - 9تبصره

 .نمایدارسالاعیاجتماموروکاروزارت

هرسازمانوکارفرمایانآورند.میعملبهبازرسیتصویبنامهاینمشمولکارگاههایازکاربازرسان - 6ماده

کاربازرسانقانونیهایتوصیهانجاموکارگرانکارمحیطایمنیوحفاظتنواقصرفعبهنسبتموظفندمنطقه

 .نماینداقداممقررهایفرصتدر

 کارقرارداد - ومدفصل

راکاریمعین،مزددریافتقبالدرکارگرآنموجببهکهکتبیقراردادازاستعبارتکارقرارداد – 4ماده

 .دهدمیانجامکارفرمابراینامعینیامعینمدتبرای

یاپروژهطرح،خاتمهوپایانکار،طبیعتوماهیتبهتوجهباکار،مدتبودننامعینصورتدر – 3تبصره

 .شودمیتلقیقراردادخاتمهزمانکارگاه،فعالیت

میتلقیدائمیقرارداد،استنشدهمدتذکرنیزقرارداددرواستدائمیماهیتاًکارکهمواردیدر – 9تبصره

 .شود

جانبهیکبطورنیستمجازطرفینازیکهیچمعین،کاریاوموقتمدتباقراردادهایمورددر – 3تبصره

ازقراردادیکجانبهفسخصورتدرکار(.قراداددرشدهبینیپیشموارددر)مگرنمایدقراردادفسخبهمبادرت



 جمهوری صنعتی - تجاری آزاد مناطق در اجتماعی تأمین و بیمه انسانی، نیروی اشتغال مقررات

 ۳1/20/۳۱4۱ مصوب - ایران اسالمی

 .نمایدخسارتمطالبهاختالفحلمرجعطریقازتواندمیدیگرطرفطرفین،ازیکهرسوی

 .باشدنمیموثرداردمعینمدتکهقراردادهاییبودندائمیدرکاراستمراریماهیت - 0ماده

 :استالزامیکارقراردادصحتبرایزیرشرایطرعایت - 2ماده

 .قراردادموردمشروعیت-الف

 .قراردادموضوعبودنمعین-ب

 .نظرموردکارانجامیااموالتصرفدرطرفینشرعیوقانونیممنوعیتعدم-ج

 .برسداثباتبهصالحذیمراجعدرآنهابطالنکهآنمگراست،کارقراردادهایکلیهبرصحتاصل: تبصره

 :باشدزیرمواردحاویبایدطرفیندقیقبرمشخصاتعالوهکارقرارداد - 38ماده

 .شدخواهددارعهدهکارگرکهایوظیفهیاحرفهکار،نوع-الف

 .مزایاومزدحقوق،-ب

 .هامرخصیوتعطیالتکار،ساعات-ج

 .ارکانجاممحل-د

 .کارقراردادانعقادتاریخ-هـ

 .باشدموقتمدتبرایکارچنانچهقرارداد،مدت-و

 .شودمیدادهکارگربهکهانگیزشیورفاهیمزایای-ز

 .تصویبنامهاینمفادبهباتوجهاختالفاتفصلوحلچگونگی-ح

 .تصویبنامهاینمفادبهتوجهباقراردادفسخنحوه-ط

 .بدانندالزمقرارداددرراآندرجطرفینواحوال،اوضاعوشرایطباکهمواردیدیگر-ی

یکوکارفرمانزدنسخهیککارگر،نزدآننسخهیککهشودمیتنظیمنسخهسهدرکارقرارداد - 3تبصره

 .بودخواهدمنطقهسازماناختیاردرنسخه

خواهدفارسیآنهاازیکیکه-زباندوبهراکارگاههاموردنیازکارقراردادهاینمونهمنطقهسازمان - 9تبصره

 .دادخواهدقرارآناناختیاردروتهیه-بود

ازطرفینیکهردورهاینخاللدرنماید،تعیینکارآزمایشیدورهنامبهرامدتیتواندمیکارفرما - 33ماده

 .نمایدقطعراکاررابطهباشد،داشتهخسارترداختپبهالزامآنکهبیوقبلیاخطاربدونتواندمی

سادهوماهرنیمهکارگرانمورددرولیشودمیذکرقرارداددروتعیینطرفدوتوافقباآزمایشیدورهمدت

 .بودنخواهدماهسهازبیشماهرکارگرانوماهیکازبیش

بایدیابدمیخاتمهآنپایانیاآزمایشیدورهحینویکارکهکارگریکارضمنمزایایومزدصورتهردر

 .شودپرداختاستداشتهاشتغالکاربهکهمدتیبرای

صورتیکباربرایفقطمعینشغلیکبرایکارفرمایکوکارگریکبینآزمایشیقراردادانعقاد - تبصره
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 .گرفتخواهد

 :یابدمیخاتمهزیرازطرقیکیبهکارقرارداد - 39ماده

 .کارگرفوت-الف

 .کارگربازنشستگی-ب

 .کارگرکلیافتادگیکاراز–ج

 .معینمدتباکارقراردادهایدرمدتانقضای-د

 .استمعینکاربهمنوطکهقراردادهاییدرکارپایان-هـ

شدهبینیپیشنامهآییناینمطابقکارقرارداددرکهمواردیدرکارگروکارفرماسویازکارقراردادفسخ-و

 .است

 .کارگراستعفای-ز

اختالفحلمرجعبهتواندمیباشدکارانضباطینامهآیینرعایتعدمدلیلبهکارگراخراجهرگاه - 33ماده

هاینامهآیینوتصویبنامهایناساسبرمذکورمرجعنماید.مراجعهتصویبنامهایندرشدهبینیپیش

 .کردخواهداتخاذراالزمتصمیمکارگاهعملموردانضباطی

کارگاهاحوالواوضاعوشرایطوکارقرارداددرآنبینیپیشبهمنوطکارشرایطدرتغییرهرگونه - 37ماده

نحویبهدهدتغییرراکارشرایطکارگرموافقتجلبعدموکارقراردادبهتوجهبدونکارفرماهرگاهبود.خواهد

شکایتاختالفحلمرجعبهتواندمیکارگرسازد،واردزیانولطمهاوبهحیثیتیاومزدمیزانلحاظازکه

 .نمایدخسارتتقاضایوکرده

 کارشرایط - سومفصل

 .استممنوعتمامسال34ازکمترافرادگماردنکاربه - 34ماده

هردرولیشدخواهدتعیینکارقراردادوجبمبهوطرفدوتوافقاساسبرکارگرروزانهکارمدت - 36ماده

 .کردنخواهدتجاوزهفتهچهاردرساعت346ازحال

آنانجامزمانکهاستکاریشب،کارو(99)تا(6)ازساعتآنانجامزمانکهاستکاریروز،کارـ 34ماده

آنازقسمتیوروزدرآنانجامساعاتازبخشیکهاستکاریمختلط،کارباشد.می(6)تا(99)ساعتبین

 .شودمیواقعشبدر

روزشبانهازمعینیساعاتدربلکهیابد،نمیانجاممتوالیساعاتدرنوعاًکهاستکاریمتناوب،کارـ 30ماده

 .گیردمیصورت

شبیاعصرایصبحدرآننوبتهایکهنحویبهدارد،گردشماهطولدرکهاستکارینوبتی،کارـ 32ماده

 .شودمیواقع

اینبهپرداختیمزایایپذیردانجامشبکارییاونوبتیصورتبهکارمنعقده،قراردادموجببههرگاهـ 98ماده
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 .شدخواهدتعیینکارگاهاحوالاوضاعوشرایطوکارفرماوکارگرتوافقوکارقراردادبراساسکارهاقبیل

دوتوافقاساسبررسمیتعطیالتوساالنهاستحقاقیمرخصی)جمعه(،هفتگیتعطیلازاستفادهـ 93ماده

مزایاینشود،استفادهیاوشودمنتقلدیگریروزبههامرخصیاینکارگرموافقتباهرگاهوبودخواهدطرف

 .بودخواهدباشدشدهاتخاذقبالًکهطرفینتوافقاساسبرپرداختی

کارگرانرسمیتعطیالتجزونیزاردیبهشت(33)کارگرجهانیروزکشور،رسمیتتعطیالبرعالوهـ 99ماده

 .آیدمیحساببه

کارگاهتعطیلیاوکارگرکلیکارافتادگیازوبازنشستگییاکارقراردادخاتمهیافسخصورتدرـ 93ماده

 .شودمیپرداختاشورثههباوفوتصورتدروویبهکارگراستحقاقیمرخصیمدتبهمربوطمطالبات

روزهایسایراست،روزبیستجمعاًجمعهروزهایاحتسابباکارگرانساالنهاستحقاقیمرخصیـ 97ماده

انجامکاربهنسبتمزبور،مرخصییکسال،ازکمترکاربرایشد.نخواهدمحسوبمرخصیایامجزوتعطیل

 .شودمیمحاسبهیافته،

یابدانجامتصویبنامهاین(36)مادهدرمذکورساعت(346)ازبیشهفتهچهاردرکارفهاضاهرگونهـ 94ماده

 .استشدهبینیپیشکارقرارداددرقبالًکهاستمزایاییپرداختمستلزم

 .بودنخواهدکشورقانونیمزدحداقلازکمترمناطق،درپرداختیمزدحداقلـ 96ماده

مزدمردوزنبهبایدگیردمیانجامکارگاهیکدرمساویشرایطدرکهساویمکارانجامبرایـ 94ماده

وسیاسیاعتقاداتوقومیتونژادجنس،سن،اساسبرمزدمیزانتعییندرتبعیضشود.پرداختمساوی

 .استممنوعمذهبی

نقدیارزشبایدشود،میپرداختغیرنقدیصورتبهمزدازقسمتیطرفینباتوافقکهدرمواردیـ 90ماده

  .باشدمعقولومنصفانهپرداختهاگونهاینبرایشدهتعیین

 اختالفحلمرجعـ چهارمفصل

دهدرخکارفرماوکارگربینکهکارقراردادوتصویبنامهاینمقرراتاجرایازناشیاختالفهرگونهـ 92ماده

 .شدخواهدحلسازشطریقازبدواً

رسیدگیهیئتبهطرفینازیکهرسویازروز(38)ظرفموضوعنشود،حلسازشطریقازاختالفهرگاه

 .شدخواهدارجاع

 :ازاستمرکبفوقمادهدرمذکورهیئتـ 38ماده

 .ویاالختیارتامنمایندهیاربطذیکارفرمایـ

 .ویاالختیارتامنمایندهیاربطذیکارگرـ

 .منطقهسازماننمایندهـ

راخودنظرورسیدگیموضوعبهاستموظفشکایتدریافتتاریخازروزدهظرفرسیدگیهیئت: تبصره
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 .دارداعالم

االجراالزمطرفینبهابالغتاریخازروز(38)ظرفاعتراضعدمصورتدررسیدگیهیئتتصمیماتـ 33ماده

 .بودخواهد

ومراجعههیئتبهروز(34)ظرفتواندمیشودمیفسخکارفرماسویازکارشقراردادکهکارگریـ 39ماده

 .نمایدرسیدگیتقاضای

نمودهتأییدراویاخراجهیئت،شوددادهتشخیصموجهرسیدگیهیئتسویازکارگراخراجهرگاهـ 33ماده

 .بپردازدویبهراکارگرروز(34)حقوقخدمتسالهرقبالدرکهساختخواهدملزمراکارفرماو

کارگرتاکردخواهدمخیرراکارفرماشود،شناختهموجهرسیدگیهیئتسویازکارگراخراجهرگاهـ 37ماده

ویروز(74)حقوقخدمتسالهرقبالدرآنکهیاوبپردازدراویبالتکلیفیایامحقوقوبرگرداندهکاربهرا

 .بپردازداخراجخسارتعنوانبهرا

نامهآییناجتماعی،اقتصادیاحوالاوضاعوشرایطبهتوجهبااستمکلفعالیورایشدبیرخانهـ 34ماده

اختیاردراجرابرایوتهیهمنطقههرسازمانواجتماعیاموروکاروزارتهماهنگیباراکارانضباطنمونه

 .دهدقرارآزادمناطقسازمانهای

تأییدازپسوتهیهراکارگاهآنخاصکارانضباطینامهیینآمنطقه،درمستقرکارگاههرکارفرمای - 36ماده

 .نهادخواهداجراءمرحلهبهمنطقهسازمان

 کاریابیوآموزشـ پنجمفصل

هرسازمانهماهنگیباراانسانینیرویبهمربوطنیازمورداطالعاتوآماراموراجتماعی،وکاروزارتـ 34ماده

 .نمایدمیتهیهآزادمناطقدرواقعمؤسساتواکارگاههازموردحسبمنطقه

خدماتآزادمناطقدرغیردولتیکاریابیوشغلیمشاورهمراکزبرایمجوزصدوربامنطقهسازمان - 30ماده

 .دادخواهدارائهطریقاینازراالزم

وای(حرفهوفنیآموزش)سازماناجتماعیاموروکاروزارتهمکاریوهماهنگیبامنطقهسازمانـ 32ماده

ایجادبهنسبتکاربازارنیازبامتناسبصنعتیـتجاریآزادمناطقادارهچگونگیقانون(2)مادهبهعنایتبا

 .کردخواهداقداممنطقهدرایحرفهوفنیآموزشمراکز

نیازکهافرادیمعرفیبهنسبتکارفرمایانواشتغالخدماتوکارواحدهماهنگیبامنطقهسازمانـ 78ماده

 .کردخواهداقدامایحرفهوفنیآموزشمراکزبهدارندآموزشبه

سویازغیرهوآموزشیهایدورهتشکیلچگونگیوآموزشبرایافرادقبیلایناعزامبهمربوطضوابط: تبصره

 .شدخواهدتنظیماشتغالخدماتوکارواحدهمکاریبامنطقهسازمان

 خارجیاتباعاشتغال - مششفصل

میانازراخودموردنیازکارنیرویاالمکانحتیموظفندمناطقدرواقعکارگاههایکارفرمایانکلیه - 73ماده



 جمهوری صنعتی - تجاری آزاد مناطق در اجتماعی تأمین و بیمه انسانی، نیروی اشتغال مقررات
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هایمهارتوهاتخصصخدمات،ازتوانمیمذکورکارگاههایدرحالاینبانمایند.تامینایرانیکارگران

 .کرداستفادهتصویبنامهایندرمندرجشرایطتتحخارجیکشورهایتبعهمتخصصان

 .باشدبیشترمنطقههرشاغالنکل۱(38)درصددهازنبایدخارجیکارگراننسبتصورتهردر: تبصره

سازماندرخواستوتشخیصبهآنتبصرهو(73)مادهرعایتباخارجیاتباعبرایاشتغالپروانهـ 79ماده

 .شودمیصادرمنطقهدراشتغالخدماتوکارواحدتوسطومناطق

هرآوردهحداقلاینکهبهمشروطخارجیگذارسرمایههایشرکتسهامدارانیاوسرمایهصاحبان – تبصره

معتبرارزهایسایربهآنمعادلیادالر(888/988)هزاردویستازسهامدارانیاوسرمایهصاحبانازیک

 . معافنداشتغالپروانهدریافتازمنطقههرسازمانتأییدیهارائهبانباشدکمتر

بهاشتغال،مدتطیکهکردخواهندتعهدورزندمیاشتغالکاربهآزادمناطقدرکهخارجیاتباعـ 73ماده

راایرانیکارگرانبهخارجیتبعهتخصصانتقالچگونگیدهند.آموزشراخودهایتخصصایرانیکارگران

 .کردخواهدتعییننطقهمهرسازمان

وکارقراردادپایانهنگامبهساخته،منعقدخارجیکشورهایتبعهباکارقراردادکهکارفرماییهرـ 77ماده

منطقههرسازماناشتغالخدماتوکارواحدبهرامراتبموظفندپذیرفتهپایانقراردادشکهایتبعههمچنین

 .دهنداطالع

دریافتیمزدوشغلتخصص،ملیت،نام،شاملفهرستیهستندملزممنطقهدرمستقرکارگاههایـ 74ماده

 .دارنداعالممنطقههرسازماناشتغالخدماتوکارواحدبهوتهیهیکبارماهششهرراخودکارگران

 اجتماعیتامینـ هفتمفصل

بیمههایشرکتیاواجتماعیتأمیننسازمامشارکتبایارأساًاستمکلفآزادمنطقههرسازمانـ 76ماده

بیماری،ایامدستمزدغرامتدرمانی،خدماتارائهمنظوربه«هاییصندوقیاصندوق»تأسیسبهنسبت

درمقرراتاینمشمولکارکنانبرایمربوطمواردسایروفوتبازنشستگی،کلی،وجزئیکارافتادگیازبارداری،

 .نمایداقدامآزادمناطق

بهموردحسببیمهمختلفخدماتارایهبهنسبتنیزمستقلطوربهتواندمیاجتماعیتامینسازمانـ صرهتب

 .کنداقداماجتماعیتامینمقرراتوقوانینبراساسآزادمناطقدرمستقرواحدهایخارجیوداخلیشاغالن

تأمینقانونمشمولگذشتهدرکهآزادمناطقدرواقعواحدهایدرشاغلکارگرانازدستهآنـ 74ماده

تصویبنامهاینمقرراتمشمولکارگراننیزواندپرداختهاجتماعیتأمینسازمانبهبیمهحقوبودهاجتماعی

راخودسوابقتوانندمیبعدیاشتغالموارددروبودهمحفوظآنهاسوابقاندپرداختهصندوقبهبیمهحقکه

 .سازندمنتقل

سازمانومناطقسازمانتوسطآناحتسابوافرادگونهاینسوابقبهمربوطهایدستورالعملوضوابط: تبصره

 .رسیدخواهدآزادمناطقعالیشورایتأییدبهوتهیهاجتماعیتأمین
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صندوقمزایایازایرانیاتباعهمانندتوانندمیدارنداشتغالکاربهآزادمناطقدرکهخارجیاتباعـ 70ماده

 .کننداستفادهمربوط

«گربیمه»مقرراتمشمولدرمانیخدماتحیثازآزادمناطقدراقامتیاکاربهمجازخارجیاتباعـ 72ماده

 .بودخواهدپذیرانجاممتقابلقراردادهایبهتوجهباخارجیاتباعبیمهحالهربهبود.خواهند

خارجیاتباعبیمهحقسرانهتعیینبهمربوطهایودستورالعملطضوابـ(94/38/3343)اصالحی48ماده

ویادیگراجتماعیتامینوسازمانهاصندوقوروابطبرآنحاکمومقرراتصندوقهایاصندوقتشکیلونحوه

دبیرخانهتوسطمربوطمسائلوسایرکشوربهخارجیکارگرانبیمهسوابقانتقالوچگونگیبیمهشرکتهای

 .خواهدرسیدآزادمناطقعالیشورایعضووزرایاکثریتتصویبوبهتهیهاجتماعیتامینوسازمانعالیشورای

 متفرقهـ هشتمفصل

 .باشدمیالرعایهالزمآزادمناطقدرکارالمللیبینسازمانهاینامهتوصیهوهانامهمقاولهـ 43ماده

 .استرسیدهجمهوریریاستمحترممقامتأییدبه0/3/3343تاریخدرتصویبنامهاین

 حبیبیحسن-جمهوررئیساولمعاون

 

 

 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسالمی ایران

 ایراناسالمیجمهوریصنعتی-تجاریآزادمناطقدرگذاریسرمایهمقررات

 36/3/3343مورخک93/ت33739

 صادراتوواردات-بیمه&

 صنعتیتجاری،آزادمناطقعالیشورایدبیرخانه-جمهوریریاست&

اختیاربهتوجهبا،334389832مورخجلسهدرصنعتی-تجاریآزادمناطقعالیشورایعضووزرایاکثریت

(98)مادهاستنادبهو 334383833مورخه38ت36639.شمارهنامهتصویبموضوع)وزیرانهیأتتفویضی

مقررات-3349مصوب-"ایراناسالمیجمهوریصنعتی–تجاریآزادمناطقادارهچگونگی"نقانو

 :نمودندتصویبزیرطرحبهراصنعتی -تجاریآزادمناطقدرگذاریسرمایه

[z]"ایراناسالمیجمهوریصنعتی-تجاریآزادمناطقدرگذاریسرمایهمقررات" 

 :رودمیکاربهمربوطهمشروحهایعبارتجایبهزیرهایهواژنامهتصویبایندر-3ماده

 .صنعتی-تجاریآزادمناطقاستثنایبهایراناسالمیجمهوریکشوراصلی:سرزمین



 .ایراناسالمیجمهوریصنعتی-تجاریآزادمناطقازیکهرسازمانسازمان:

 .ایرانیاسالمجمهوریصنعتی-تجاریآزادمناطقازیکهرمنطقه:

یاوکاالتولیدمنظوربهاقتصادیفعالیتهاازیکهردرمختلفاشکالدرسرمایهبکارگیریگذاری:سرمایه

 .خدمت

گذارسرمایهتوسطکهریالی(وجوهاستثنایبه)مقرراتاین(3)مادهموضوعهاسرمایهکلیهخارجی:سرمایه

 .شودواردمناطقبهخارجی

خارجازایرانیاتباعتوسطکهریالی(وجوهاستثنایبه)مقرراتاین(3)مادهموضوعهایرمایهسارزی:سرمایه

 .شودمیواردمناطقبهاصلیسرزمیناز

بهکههاییفعالیتازکهمالیدورهیکدرشدهواقعهایهزینهبربنگاهیکیافتهتحققدرآمدمازادویژه:سود

 .شودگیریاندازهوشناساییحسابداریشدهپذیرفتهاصولطبقوناشیاستگرفتهصورتانتفاعقصد

اینطبقالمللیبینهایسازمانوخارجیوایرانیازاعممؤسساتوحقوقیوحقیقیاشخاصکلیه-9ماده

آزاداطقمندریکدیگرمشارکتبایاآنتابعشرکتهایوسازمانمشارکتبایاومستقالًتوانندمیمقررات

 .شودمیمقرراتاینمشمولآنانشدهپذیرفتهسرمایهونمایندگذاریسرمایه

 :ازاستعبارتمقرراتاینلحاظازسرمایه-3ماده

 منطقه(هر)مناطقدرتبدیلقابلارزهایوریالیوجوه-الف

 .ابزارکارولوازمتجهیزات،آالت،ماشین-ب

 .تجاریهایناموعالیمفنیدانشاختراع،حقملشاصنعتیمالکیتحقوق-ج

 .گذاریسرمایهموضوعبهمربوطآبیوهواییزمینی،نقلوحملوسایل-د

 سرمایهبهوحاصلآزادمناطقدرکهانتقالقابلویژهسودازقسمتییاتمام-ه

 .شودانداختهکارهبباشدمقرراتاینمشمولکهدیگریمجازفعالیتدریاشدهاضافهاصلی

سرمایهازبخشیعنوانبهمناطقتشخیصبهساختهنیمهقطعاتواولیهموادقبولخاصموارددر-تبصره

 .استپذیرامکانخارجی

 :بودخواهندمقرراتاینمشمولوشدهپذیرفتهزیرشرایطتحتهاسرمایه-7ماده

 .شودربردهکابهمنطقههردرمجازفعالیتهایدر-الف

 .کندطیرا4و6موادموضوعسرمایهثبتوگذاریسرمایهمجوزاخذکاملمراحل-ب

 .نباشدسازمانتوسطگذارسرمایهبهانحصاریحقوقامتیازاعطایمستلزم-ج

 .نمایندمشارکتنسبتیهربهمنطقهاقتصادیفعالیتهایدرتوانندمیخارجیگذارانسرمایه-4ماده



واردآزادمناطقازیکهربهراخودسرمایهخواهندمیکهمقرراتاین(9)مادهموضوعگذارانسرمایه-6ادهم

اختیاردروتهیهمناطقهایسازمانودبیرخانهتوسطکهایپرسشنامههمراهبهراخوددرخواستبایدکنند

سازمانتوسطمنطقههردرواصلههایدرخواستنمایند.تسلیممنطقههرسازمانبهگرفتخواهدقرارهاآن

 .شودمیصادرمنطقههمانسازمانتوسطگذاریسرمایهمجوزوگیردمیقراربررسیموردمنطقههمان

حسبوسازماناطالعباگذاریسرمایهمجوزوپرسشنامهدرشدهدرجمشخصاتدرتغییرگونههر-پتبصره

 .گیردمیصورتمنطقهرهسازمانموافقتباتشخیص،

سازمانتوسطبرداریبهرهمجوزصدوربهمنوطگذاریسرمایهمجوزموضوعفعالیتازبرداریبهره-9تبصره

 .باشدمی

درصدشودمیتعیینگذاریسرمایهمجوزدرکهمدتیظرفاستموظفگذاریسرمایهمجوزدارنده-4ماده

 .نمایدواردمنطقهبهگذاریسرمایهمجوزموضوعاجراییلیاتعمشروعبرایراسرمایهازمعینی

 :گیردمیصورتزیرترتیببهآزادمناطقدرسرمایهثبتوورود-0ماده

یا)بانکهانزدگذاریسرمایهموردواحدحساببهمقرراتاین(3)مادهالف()بندموضوعهایسرمایه -3

گواهیطبقواریزتاریخدرموردحسبارزییاریالیمعادلاحتسابباددگرمیواریزمجاز(اعتباریمؤسسات

 مجاز(اعتباریمؤسسهیا)بانک

 .شودمیثبتمنطقههرسازماندفاتردرگذارسرمایهسرمایهعنوانبه

برگذاریسرمایهمجوزدرمندرجحدوددرمقرراتاین(3)مادهد()و)ب(بندهایموضوعهایسرمایه -9

منطقههرسازمانتوسطرسیدگیازپسمربوطحسابهایصورتواسنادموجببهآنهاسیفارزشاساس

نرخبهآنریالیمعادلارزی،ارزشثبتضمنوتعیینترخیصتاریخدرتبدیل،قابلارزهایازیکیبهمجموعاً

 ازمنطقه،ارزبازارروز

 .شودمیثبتمنطقههرسازماندفاترردگذارسرمایهسرمایهعنوانبهتاریخهمان

ثبتقابلمنطقههرسازمانتوسطآنهاارزشتأییدازپسمقرراتاین(3)ماده)ج(بندموضوعهایسرمایه -3

سرمایهحساببهفنیدانشارزشاختصاصبندیزمانچگونگیباشد.میسازمانهردفاتردرسرمایهعنوانبه

 .گیردمیصورتنیفدانشانتقالموازاتبه

هرسازمانوثوقموردحسابرسیمؤسسهتأییدازپسمقرراتاین(3)ماده)ه(بندموضوعهایسرمایه -7

 .شودمیثبتمنطقههرسازماندفاتردرگذار،سرمایهسرمایهعنوانبهزیرترتیببهمنطقه

هرسازمانموافقتکسبازپسواحد،هماندرگذاریسرمایهتوسعهمنظوربهسرمایهافزایشهدفبا-الف

 .منطقه



 .منطقههرسازماناطالعباواحد،هماندرمواردسایربرایسرمایهافزایشهدفبا-ب

طیازپساست،شدهصادرمجوزآنبرایکهفعالیتیازغیردیگریفعالیتدرگذاریسرمایههدفبا-ج

 .مقرراتاین(6)مادهموضوعمراحل

استفادهقابلغیریاومعیوبناقص،سازمانتشخیصطبقواردهنقدیغیرسرمایهازقسمتییاتمامگاههر -4

آنباشد،شدهاظهارآنواقعیارزشازبیشیاونباشدمنطبقتقاضادرشدهاظهارمشخصاتبایاوباشد

 .شودنمیمنظورهسرمایحسابدراستنگرفتهقرارسازمانتأییدموردکهبهاازقسمت

گذارانسرمایهبهمتعلقکهمقرراتاین(3)مادهد()و)ب(بندهایموضوعایسرمایهکاالهایچنانچه -6

اصلیسرزمیندرربطذیمراجعازمجوزاخذبااستشدهانداختهکاربهاصلیسرزمیندرقبالًوبودهخارجی

اینضوابطتابعوشودمیمحسوبداخلیسرمایهانتقالونقلمواردازکاالهااینانتقالیابند،انتقالمناطقبه

 .بودخواهدنامهتصویب

وقوعدلیلبهکهصورتیدرنماید.بیمهکند،میواردمنطقهبهکهراایسرمایهتواندمیگذارسرمایه-2ماده

پرداختواسطهبهجانشینیاینشود،رگذاسرمایهجانشیننامهبیمهمقرراتطبقمزبوربیمهمؤسسهحادثه،

 بهخسارت

 .شودنمیمحسوبسرمایهانتقالاماشودمیشناختهرسمیتبهگذاربیمه

خارجیگذارانسرمایهسرمایهاست.حمایتوتضمینموردخارجیگذارانسرمایهقانونیحقوق-38ماده

گرددمالکیتسلبمزبورگذارانسرمایهازاینکهیاوشودملیعمومنفعبهقانونوسیلهبهمواردیدرچنانچه

تاریخازماهششظرفبایستیگذارسرمایهمواردیچنیندرباشد.میسازمانعهدهبهخسارتعادالنهجبران

 مالکیتسلب

ظرفومحاسبهروزقیمتبهراواردهخسارتسازماننماید.تسلیمسازمانبهراواردهخسارتجبرانتقاضای

 .نمایدمیجبرانماهسه

بهنسبتبیمهشرکتهایواعتباریمؤسساتوبانکهاباقراردادعقدطریقازتواندمیمنطقههرسازمان

 .نمایداقدامشده،یادهایتضمین

سالههمهمکلفندشوندمیایجادمنطقهدرگذاری،سرمایهمجوزموجببهکهواحدهاییکلیه-33ماده

حسابرسیمؤسسهتأییدبهبایدمالیصورتهاینمایند،ارسالسازمانبهراخودمالیصورتهایولکردعمگزارش

 .باشدرسیدهسازمانوثوقمورد

وخارجیهایسرمایهاقتصادیفعالیتهایازحاصلمنافعواصلبهمربوطمبالغوویژهسودخروج-39ماه

 .استمجازمناطقازهاسرمایهگونهاینواگذارییافروش،ازناشیلغمباهمچنینوایرانیانارزیهایسرمایه



خروجبرایدرخواستموردمبالغکهایناحرازازپسوگذارانسرمایهگونهایندرخواستبهمنطقههرسازمان

واشدبمیگذاریسرمایهمجوزموضوعدرگذارانسرمایهشدهثبتسرمایهکارانداختنبهحاصلمناطق،از

صادردرخواستوصولتاریخازهفتهیکظرفراالزمتأییدیهزیر،تبصرهدرمندرجمواردازاطمینانحصول

 .نمایدمی

معافیتهایازگذارسرمایهبرخورداریبهمربوطمالحظاتخود،هایبررسیدربایدمنطقههرسازمان-تبصره

موردمبالغبودنخالصنیزوصنعتی،تجاریآزادمناطقادارهچگونگیقانون(33)مادهموضوعمالیاتی

 .دهدقرارتوجهموردراخروجبایددرخواست

فنی،دانشاختراع،حققراردادهایمتعلقه،هایهزینهوواماصلاقساطبهمربوطپرداختهای-33ماده

برگذاریسرمایههایطرحبچارچودرمشابهقراردادهایومدیریتتجار،عالئممهندسی،وفنیهایکمک

 .باشدمیمجازسازماناطالعبامالیصورتهایومربوطقراردادهایاساس

دیگرگذارانسرمایهبهمنطقهسازمانموافقتباراخودالشرکهسهمیاسهامتوانندمیگذارانسرمایه-37ماده

 .شودمیاولگذارسرمایهجانشیننظرهرازگیرندهانتقالصورتایندرنمایند.واگذار

مقصدومبدأمناطقدرگذاریسرمایهمقرراتتابعدیگرمنطقهبهمنطقهیکازسرمایهانتقال-34ماده

 .باشدمی

حلکتبیهایتوافقوقراردادهااساسبرایرانیطرفوخارجیگذارسرمایهبیناختالفموارد-36ماده

 .شدخواهد

 گرددمیتأیید

 رفسنجانیهاشمیاکبر

 جمهوررییس

 .استرسیدهجمهوریریاستمحترممقامتأییدبه33438380تاریخدرنامهتصویباین

جمهوررییساولمعاون-حبیبیحسن



 







 دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی

 64-3343839883-ک332/ت2/4/3343-64670.

-صنایع-ترابریوراه -رانندگیوراهنمائی-دریایی-دخانیات-تجارت-پیمانکاران-پولیوبانکی&

 کشورهواپیمایی-صادراتوواردات-صنفینظام-گذرنامه

مناطقعالیشورایعضووزرایاکثریتصنعتیتجاری،آزادمناطقعالیشورایدبیرخانه-جمهوریریاست&

وزیرانهیأتتفویضیاختیاربهتوجهبا2/4/3343و334384836مورخجلساتدرصنعتی-تجاریآزاد

ادارهچگونگی"قانون(38)مادهاستنادبهو(334389833مورخه38ت36639.شمارهنامهتصویب)موضوع

 تجاریآزادمناطق

درعوارضاخذنامهآییناجراییروشوالعملدستور"-3349مصوب-"ایراناسالمیجمهوریصنعتی- 

زیرشرحبهرا(334389838مورخک947ت36772.شمارهنامهتصویبموضوع)"صنعتی-تجاریآزادمناطق

 :نمودندتصویب

[z]"صنعتی-تجاریآزادمناطقدرعوارضاخذنامهآییناجراییروشودستورالعمل" 

 گذاریشمارهعوارض -3

 :استزیرشرحبهآزادمناطقدرنقلیهوسائطگذاریمارهشعوارض

 .ریال388888888شخصیسواریخودروهای -3-3

 .ریال4888888تاکسی()عمومیسواریخودروهای -3-9

 .ریال4888888کامیونانواع -3-3

 .ریال384888888کابینیکوانتهای -3-7

 .ریال984888888کابیندووانتهای-3-4

 .ریال4888888کولربدونوریال9888888کولربابوسمینی-3-6

 .ریال383888888کولربدونوریال7888888کولربااتوبوس-3-4

 .ریال4888888کامیونت -3-0

 .ریال0888888ایدندهموتورسیکلت -3-2

 .ریال7888888دندهبودنگازیموتورسیکلت -3-38

 .ریال388888مقطوعرطوبهنوعهرازدوچرخه -3-33

 .ریال488888لیفتراک -3-39



 .ریال9888888کمپرسیوکامیوناستثنایبهراهسازیخودروهای -3-33

 .ریال9888888نوعهرازکشاورزیخودروهای -3-37

مدیرههیأتتصویبباشرایطحسببرسالهرآغازدرفوقبندهایشرحبهگذاریشمارهعوارض-3-34

 .استتغییرقابلقبلسالبهنسبتدرصدپنجاهتامنطقههرسازمان

 خودروهاساالنهعوارض -9

وجرثقیلموتورسیکلت،استثنایبهاندشدهگذاریشمارهآزادمناطقدرکهموتورینقلیهوسائطساالنهعوارض

 :استزیرشرحبهکشاورزیوراهسازیخودروهای

 .یالر488888سواریخودرویانواع -9-3

 .ریال3888888دوکابینوانتهایانواع -9-9

 .ریال088888کابینیکوانتهایانواع -9-3

 .ریال688888اتوبوسانواع -9-7

 .ریال388888بوسمینیانواع -9-4

 .ریال488888سایر-9-6

 ترددعوارض-3 -3

درترددروزدهحداکثربرایاندنشدهیگذارشمارهآزادمناطقدرکهموتورینقلیهوسائطترددباریکعوارض

 :بودخواهندساالنهترددعوارضمشمولروزدهازبیشتوقفیاوترددصورتدرواستزیرشرحبهمنطقههر

 .ریال388888سواریخودرویانواع3-3-3

 .ریال988888کابیندووانتهایانواع3-3-9

 .ریال388888کابینیکوانتهایانواع3-3-3

 .ریال3888888کامیونانواع3-3-7

 .ریال488888کامیونتانواع 3-3-4

 .ریال3888888اتوبوسانواع3-3-6

 .ریال488888بوسمینیانواع3-3-4

 .ریال98488سیلندرهرازایبهسایر3-3-0

سالیکحداکثربرایاندنشدهگذاریشمارهآزادمناطقدرکهموتورینقلیهوسائطساالنهترددعوارض-3-9

گذاریشمارهعوارضمشمولسالیکازبیشتوقفیاوترددصورتدرواستزیرشرحبهمنطقههردرتردد

 :شدخواهند



 .ریال3888888سواریخودرویانواع 3-9-3

 .ریال9888888دوکابینوانتهایانواع 3-9-9

 .ریال3688888کابینیکوانتهایانواع 3-9-3

 .ریال3988888اتوبوسانواع 3-9-7

 .ریال688888بوسمینیانواع 3-9-4

 .ریال3988888کامیونانواع 3-9-6

 .ریال688888کامیونتانواع 3-9-4

 .ریال948888سیلندرهرازایبهسایر 3-9-0

تصویبباوشرایطحسببرسالهرآغازدرفوق0-9-3یا3-3-3بندهایشرحبهترددعوارض-3-3

 .استتغییرقابلقبلسالبهنسبتدرصدپنجاهتامنطقههرسازمانمدیرههیأت

 خروجعوارض -7

مدیرههیأتتصویبباوشرایطحسببرسالهرآغازدرکهاستریال488888بارهردرخروجعوارض

 .استتغییرقابلقبلسالبهتنسبدرصدپنجاهتامنطقههرسازمان

 (پذیره)فعالیتعوارض-4

 .استزیرشرحبهفعالیتهاانواعساالنهعوارض

 .ریال3888زیربنامربعمترهرازایبهخدماتی -4-3

 .ریال3488زیربنامربعمترهرازایبهصنعتی -4-9

 .ریال488زیربنامربعمترهرازایبهسیاحتی -4-3

 .ریال38888زیربنامربعمترهرازایبهتجاری -4-7

 .ریال488زیربنامربعمترهرازایبهداریهتل -4-4

 .ریال9888زیربنامربعمترهرازایبهانبارداری -4-6

 .ریال3888زیربنامربعمترهرازایبهنقلوحمل -4-4

 .ریال3888نازیربمربعمترهرازایبهپیمانکاریومهندسیدفاتر -4-0

 .ریال38888زیربنامربعمترهرازایبهبانکداری -4-2

 .ریال3888زیربنامربعمترهرازایبههواییودریایی-4-38

پنجاهتامنطقههرسازمانمدیرههیأتتصویبباوشرایطحسببرسالهرآغازدرفعالیتعوارض -4-33

 .استتغییرقابلقبلسالبهنسبتدرصد



 مسافرهمراهکاالیعوارض -6

 .استمنطقههرسازمانتشخیصحسبریال48888تاریا4888ازمسافرهمراهکاالیعوارض

 دخانیکاالیعوارض -4

 .استدرصد48چابهاروقشمآزادمناطقبهودرصد78کیشآزادمنطقهبهدخانیکاالیوارداتعوارض

 .استرسیدهجمهوریریاستمحترممقامتأییدبه3894334383تاریخدرنامهتصویباین

 جمهوررییساولمعاون-حبیبیحسن

  ۱2/0/۳۱47 ک ۳۵2۳۳ /ت 0۳7۵۱ شماره

 

  صنعتیـتجاریآزادمناطقعالیشورایدبیرخانهـجمهوریریاست

اختیاربهتوجهبا7/9/3347مورخجلسهدرصنعتیـتجاریآزادمناطقعالیشورایعضووزرایاکثریت

99مادهاستنادبهو(33/4/3343مورخهـ38/ت36639شمارهتصویبنامهموضوع)وزیرانهیاتتفویضی

ثبتضوابطـ4/6/3349مصوب«ایراناسالمیجمهوریصنعتیـتجاریآزادمناطقادارهچگونگی»قانون

زیرشرحبهراایراناسالمیجمهوریصنعتیـریتجاآزادمناطقدرمعنویوصنعتیهایمالکیتوشرکتها

  : نمودندتصویب

 

  تعاریفـاولفصل

  : رودکیکاربهمربوطمشروحعبارتهایجایبهزیرهایواژهتصویبنامهایندرـ3ماده

  ایراناسالمیجمهوریکشورکشور:ـ3ـ3 

  صنعتیـتجاریآزادمناطقازهریک:منطقهـ3ـ9 

  . اندشدهتاسیسقانونموجببهکهاستصنعتیـتجاریآزادمناطقازهریکسازمان:سازمانـ3ـ3 

  اسالمیشورایمجلس4/6/3349مصوبصنعتیـتجاریآزادمناطقادارهچگونگیقانون:قانونـ3ـ7 

  رانایاسالمیجمهوریصنعتیـتجاریآزادمناطقعالیشورای:عالیشورایـ3ـ4 

آزادمناطقسازمانهایازیکهرمعنویوصنعتیهایمالکیتوشرکتهاثبتمرجع:ثبتیواحدـ3ـ6 

  . صنعتیـتجاری

یاتوسطمنطقهدرکهاستحقوقیشخصموسسهیاشرکتیکشعبه:موسسهیاشرکتشعبهـ3ـ4 

یاشرکتبهمتعلقآنسهاماکثریتواستشدهتشکیلشدهایجادمنطقهازخارجدرکهاصلیموسسه

  . شودمیمحسوبآنفرعیموسسهیاشرکت،تاسیستازهحقوقیشخصاینوباشدمیمذکورموسسه

یاشرکتآندرکهاستحقوقیشخص،موسسهیاشرکتیکنماینده:موسسهیاشرکتنمایندهـ3ـ0 

دهندهاختیارموسسهیاشرکتنمایندگیسمتدرآنتعهداتواستدادهراالزماختیاراتآنبهموسسه

  . شودمیمحسوب



  ثبتیواحدوظایفوایجاد:دومفصل

،منطقهآندرمعنویوصنعتیهایمالکیتوشرکتهاثبتیامورانجاممنظوربهمنطقههرسازمانـ9ماده

  . کندیمتاسیسمعنویوصنعتیهایمالکیتوشرکتهاثبتنامبهراواحدی

  : ازعبارتندثبتیواحدوظایفـ3ماده

  خارجیوایرانیتجاریغیرموسساتوشرکتهاثبتـ3ـ3 

  . صنعتیوتجاریاسامیوعالیمثبتـ3ـ9 

  . صنعتیترسیماتواشکالواختراعاتثبتـ3ـ3 

  . بازرگانانتجاریدفاترثبتـ3ـ7 

  . منطقههرحوزهدرواقعتجارییرغتجاریدفاترپلمپـ3ـ4 

  . آزادمناطقدربانکیوپولیاجرایینامهآیینرعایتبااعتباریموسساتوبانکهاثبتـ3ـ6 

  . آزادمناطقدرحاکممقرراتطبقبیمهشرکتهایثبتـ3ـ4 

  معنویوصنعتیهایمالکیتوشرکتهاثبتقانونیتشریفات:سومفصل

شرکتباشدمنطقههماندرنیزآناصلیمرکزوشودثبتمنطقهدرکهایموسسهیاشرکتهرـ7ماده

  . شودمیمحسوبمنطقهدرشدهثبتوایرانی

یاشعبهوسیلهبهبتوانداینکهبرایخارجیموسسهیاشرکتهرتصویبنامهایناجرایتاریخازـ3تبصره

مقرراتوقوانینمطابقخودمتبوعکشوردربایدنمایدمبادرتقتصادیاهایفعالیتبهمنطقهدرنمایندگی

درایراناسالمیجمهورینمایندگیتصدیقبهـکشورآنجاریمقرراتوقوانینمطابقخودمتبوعکشورآن

  . باشدرسیدهثبتبهنیزمنطقهثبتیواحددروشودمحسوبقانونیشرکتـکشورآن

یاشعبهوسیلهبهمنطقهدرتصویبنامهایناجرایتاریخدرکهخارجیموسسهیاشرکتهرـ9تبصره

در.نمایدثبتتصویبنامهایناجرایتاریخازماهسهظرفدربایدباشدداشتهاقتصادیفعالیتهایبهنمایندگی

جبرانمسوولمناًمتضاثالثاشخاصقبالدرآنموسسونداشتهقانونیاعتبارمذکورشرکتصورتاینغیر

  . بودخواهندشدهواردخسارت

ثبتیواحددرموظفندایرانقوانینسایروتجارتقانوندرمذکورتجاریغیرموسساتوشرکتهاانواعـ4ماده

شرکتهافعالیتوتاسیسحالهردرباشدقانونیآنهافعالیتموضوعآنکهبرمشروطبرسندثبتبهمنطقه

  . استپذیرامکانضوعهموقوانینتحت

واحداعالمتاریخازماهسهظرفموظفند،دارنداقتصادیفعالیتمنطقهدرکهحقوقیاشخاصتمامیـ6ماده

ثبتبهمنطقهثبتیواحددرتصویبنامهایندرشدهبینیپیشاسنادومدارکارایهباراخودوضعیتثبتی

خواهدجلوگیریمزبوراشخاصفعالیتادامهازسازمانتقاضایبهصالحمرجعصورتاینغیردر.برسانند

  . نمود

  : آمدخواهدعملبهمنطقهثبتیواحدبهزیراسنادومدارکارایهبامنطقهدرموسسهوشرکتثبتـ4ماده

  . ثبتنامهاظهارـ3 



  . شرکتاساسنامهـ9 

  . موسسینعمومیمجمعصورتجلسهـ3 

  . مدیرههیئتجلسهاولینهصورتجلسـ7 

  . نقدیسرمایه34۱حداقلتودیعبرمبنیمنطقهبانکهایازیکیازبانکیگواهیـ4 

  . باشدشدهصادرسازمانتوسطکهمنطقهدرفعالیتمجوزـ6 

اصاشخشعبهتاسیسمجوزونمایندگینامهاختیاراصلارایهوتهیهخارجیحقوقیاشخاصمورددرـتبصره

به)خارجیحقوقیاشخاصمتبوعکشورمقرراتوقوانینمطابقآنهاصدوروتنظیمشرایطکهایراندرمذکور

استالزمهمچنین،داردضرورتباشدشدهرعایت(کشورآندرایراناسالمیجمهورینمایندگیتصدیق

سندمصدقرونوشتوشرکتثبتنامهاظهارخارجیحقوقیاشخاصایراندرنمایندگییاشعبهثبتبرای

  . نمایندضمیمهنیزفارسیزبانبهرامتبوعشرکتثبت

صورتبهبایدخارجیحقوقیاشخاصتوسطتصویبنامهاین0مادهموضوعمدارکواسنادکلیهـ9تبصره

  . شودتسلیمنیزفارسیزبانبهرسمی

صورتمربوطگواهیصدوروثبتیهمربوطاقدامات،بتالثحقرسیددریافتازپسمواردکلیهدرـ3تبصره

  . گرفتخواهد

حاویبایدامضاوتاریخقیدبرعالوهخارجیحقوقیاشخاصهاینمایندگیوشعبثبتنامهاظهارـ0ماده

  : باشدزیرنکات

  . آنمشخصاتواختصاریعالیمبافارسیزبانبهمؤسسهیاشرکتکاملنامـ3 

  . آنفعالیتموضوعوموسسهیاشرکتوعنـ9 

  . ایرانازخارجدرموسسهیاشرکتاقامتگاهواصلیمرکزـ3 

  . موسسهیاشرکتتابعیتـ7 

  . موسسهیاشرکتسرمایهمیزانـ 4

  . موسسهیاشرکتمالیبیالنآخرینـ 6

  . ایرانازخارجدرموسسهیاشرکتثبتتاریختاو(کشوروشهر)محلشماره،ثبتمرجعـ 4

  . منطقهدراشتغالجهتموسسهیاشرکتنظرموردفعالیتـ 0

  ( تاسیسدرصورت)کدامهرمدیراناسامیوایراندرموسسهیاشرکتهاینمایندگیوشعبسایرـ 2

ابالغکنندهدریافتدارصالحیتافرادتعیینومنطقهوایراندراشتغالجهتموسسهیاشرکتاقامتگاهـ 38

  . هااخطاریهوها

(3)تبصرهموضوعنمایندگینامهاختیاریاتاسیسمجوزذیلهانمایندگیوشعبمدیرانیامدیرقبولیـ 33

  . تصویبنامهاین(4)ماده

  . موسسهیاشرکتکنندگانادارهیامدیراناقامتگاه،خانوادگینامونامـ 39

دروکالتنامهمصدقرونوشتیااصلینسخههمچنین،وکیلتابعیتواقامتگاه،خانوادگینامونامـتبصره



  . شودتسلیمباشدشدهدادهوکیلوسیلهبهثبتتقاضاینامهاظهارکهصورتی

درحاکممقرراتوقوانینبراساسوبودخواهندحقوقیشخصیتدارایثبتازپسحقوقیاشخاصـ2ماده

یاشعبهیاحقوقیاشخاصثبتبرمشعرسندیاستموظفسازمانثبتیواحد.نمایدمیفعالیت،منطقه

  . بدهدثبتکنندهتقاضابهاستثبتیواحدمهربهممهورآنهانمایندگی

،بازرسان،مدیرههیاتترکیبواساسنامهدرتغییراتهرگونهمنظوربهمکلفندحقوقیاشخاصـ38ماده

صورتبهرامراتبهفتهیکظرفمؤسسهیاشرکتانحاللوسرمایهافزایشیاکاهش،مجازامضاینصاحبا

مذکورحقوقیاشخاصمدیرانمسئولیترافعموقعبهاطالععدم.دهنداطالعمنطقهثبتیواحدبهکتبی

  . بودنخواهد

رونوشتدریافتتقاضاییافتهاطالعطمربوثبتیهایپروندهمندرجاتازمیتواندنفعیذیهرـ33ماده

  . نمایدمصدق

ازروز38ظرفحداکثرراآنتغییراتومؤسسهیاشرکتتاسیسمراتباستموظفثبتیواحدـ39ماده

آنبهمتقاضیهزینهبهمحلیروزنامهوایراناسالمیجمهوریرسمیروزنامهدردرجمنظوربهثبتتاریخ

  . نمایداعالمروزنامهآنبهمتقاضینههزیبهمحلیروزنامه

صنعتیترسیماتواشکالواختراعاتثبتوصنعتیـتجاریاسامیوعالیمروزنامهثبتتقاضایـ33ماده

اجراییالعملدستورطبقثبتیواحددرآنثبتشرایطو.گیردمیصورتنامهاظهارموجببهمنطقهدر

  . بودخواهدمنطقههرسازمانمصوب

موظفنددارندمبادرتمنطقهدربازرگانیاموربهتجارتقانونطبقکهایرانیحقیقیاشخاصکلیهـ37ماده

دفتردرثبتیواحداعالمتاریخازماهسهظرفحداکثرنامهتصویباینمقرراتمطابقراخودمدیرانخودنام

  . برسانندثبتبهثبتیواحدتجاریثبت

کهنامهاظهارنسخهسهتسلیموتنظیمباثبتدفاتردرخارجیوایرانیحقیقیاشخاصاسامیبتثـ34ماده

  : آیدمیعملبهباشدمیزیرنکاتحاویوگیردمیانجامثبتیواحداعالمتاریخازماهسهظرفحداکثر

  . بازرگانخانوادگینامونامـ 3

حقیقیاشخاصبرایشناسنامهاوراقتصویروبازرگانصدورمحلوهشناسنامشماره،تولدمحلوتاریخـ 9

  . خارجیحقیقیاشخاصبرایگذرنامهوایرانی

  . مزبورتابعیتاخذچگونگیوتاریخودیگرتابعیتتحصیلصورتدرمزبورافرادفعلیواصلیتابعیتـ 3

  . خارجیاتباعاقامتمحلواقامتصدورمحلوشمارهومنطقهبهورودتاریخـ 7

  . حقیقیاشخاصقانونیاقامتگاهـ 4

  . استآمدهعملبهتصویبنامهاین3ماده4بندموجببهکهتجاریدفاترپلمپومنگنهثبتشمارهـ 6

  . موردهردردوهریاخارجییاداخلیتجاریفعالیترشتهـ 4

  . غیرهوتجارتیرمزکتابتجاریعالیمثبترهشماجملهازبازرگانانتجاریمشخصاتسایرـ 0

ازروز38حداکثرظرفتجارتیثبتدفتردرنامهاظهارمفادثبتازپساستمکلفثبتیواحدـ36ماده



نسخهو.نمایدتسلیمکنندهاظهاربهواحدمهربهممهورراثبتنامهاظهارازشدهامضاءنسخه3تسلیمتاریخ

  . کندارسالسازماندرربطذیاحدوبهرادیگر

نامهاظهارپینامهاظهارمفاددرراتغییراتیهرگونههفتهیکمدتظرفاستموظفکنندهاظهارـ34ماده

واحدتجارتیثبتدفترتاکندتسلیمسازمانثبتیواحدبهوتهیهشودمیتنظیمنسخهسهدرکهجدیدی

  . گرددقیدثبتی

مکلفند.نمایندمیثیتراخوداسمبهتصویبنامهاینمقرراتطبقکهحقوقییاحقیقیخاصاشـ30ماده

میکاربهکهتجارتیمدارکواسنادنوعهرونوعهرسفارشوفروشهایبرگوتجارتیاوراقبرگسردر

  . نمایندقیدنیزراخودثبتشمارهتجارتیعنواندرجضمنبرند

  مقرراترسایـچهارمفصل

تعیینمنطقههرسازمانتوسطکهدستورالعملیطبقحقوقیوحقیقیاشخاصتجارتیدفاترپلمپـ32ماده

  شدخواهدممهورمذکورواحدمهربهثبتیواحدنمایندهامضاازپسوگرفتهصورت.شودمی

وتجاریاسامیوعالیمثبتهمچنینآنتغییراتوموسسهشرکتثبتبهمربوطهایهزینهـ98ماده

تجارتیغیرهوتجارتیدفاترپلمپوتجارتیدفاترثبتنیزوصنعتیترسیماتواشکالواختراعاتوصنعتی

  . گرددمیتهیهمنطقههرسازمانتوسطکهدستورالعملیموجببه

نیرویتوسط،سازمانیتقاضابهبنا،تصویبنامهاینمفاداجرایازمتخلفینفعالیتادامهازـ93ماده

یاشرکتمدیرانمسوولیترافعاقداماتگونهاینصورتهردرآمدخواهدعملبهجلوگیریمنطقهانتظامی

  . بودنخواهدثالثاشخاصقبالدرمتخلفحقیقیاشخاصومؤسسه

منطقههربرنامهمانسازتوسطمربوطچاپیفرمهایوتصویبنامهایناجراییهایدستورالعملـ99ماده

  . شدخواهدگذاشتهاجرابهوتهیهتصویبنامهاینتصویبتاریخازماهیکظرفحداکثر

  . استرسیدهجمهوریریاستمحترممقامتاییدبه97/9/3347تاریخدرتصویبنامهاین

  حبیبیحسنـجمهوررییساولمعاون

__________________________________________________________________________________________ 

 پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قانون رفع موانع تولید رقابت( 7آیین نامه اجرایی ماده )

 :نامهاصطالحاتزیردرمعانیمشروحمربوطبهکارمیرونددراینآیین-3ماده

 . -3327مصوب–پذیروارتقاینظاممالیکشورقانون:قانونرفعموانعتولیدرقابت-الف

 .ربط¬ذیاجراییهای¬دستگاهازمجوزیابرداری¬واحدتولیدی:بنگاهدارایپروانهبهره-ب

مصوبمطالعاتیوپژوهشیهای¬طرحهای¬هزینهتحقیقاتیوارتقایوضعیتزیستمحیطی:هزینه-پ

ثبتبهمنجریاوآالیندگیرفعیاکاهشسببکهمربوطاجراییهای¬ایتحقیقوتوسعهنزددستگاهحدهوا

 .باشدشدهامتیازحقیااختراع

خدماتیاکاالتولیدبرایتولیدیواحدکهای¬حقامتیازتولیدکاالیاخدمات:امتیاز،مجوزیاگواهینامه-ت

تحقیقهای¬فعالیتاثردرربط-ذیاجراییهای¬وارایهخدماتازدستگاهتولیدفرآیندهایارتقاییاوجدید



 .کندمیدریافتتوسعهو

 .محیطیزیستالمللیبینیاملیصالح¬ثبتاختراع:گواهینامهثبتاختراع)پتنت(ازمراجعذی-ث

تییاارتقایتحقیقاهای¬هزینه(48۱)درصدپنجاهتامجازندربط¬ذیاجراییهای¬دستگاه–9ماده

قالبدرسنواتی،های¬بودجهدرشدهبینی¬وضعیتزیستمحیطیواحدهایتولیدیرادرحدودمنابعپیش

 .نمایندپرداختکشورریزی¬برنامهومدیریتسازمانبامتبادلهموافقتنامهچارچوبدروکمک

ربطمحسوب-برایدستگاهاجراییذیکمکموضوعاینمادهبهمأخذپرداخت،هزینهقطعیشده-تبصره

  .گردد¬می

بارامشمولمحیطی¬زیستارتقایوتوسعهوتحقیقهای¬طرحربط¬ذیاجراییهای¬دستگاه-3ماده

درفناوریرسوخطرح،فرابنگاهیوبنگاهیدروناثرمیزانماهیت،براساسمصوب،اعتباریمنابعبهتوجه

آنها،بری¬یدگیوتنوععواملموثربرطرحومیزانهزینهپیچتولید،عواملکلوریبهرهارتقایبخش،

یاواحدبهنامه¬اینآیین(7)مادهدرمقررسرفصلهایبراساسرامذکورهای¬کمکونمودهبندی¬اولویت

اعتبارنسبتبهها¬کمکمیزان.دهند¬میاختصاصربط¬ذی(مشترکهای¬طرح)تولیدیواحدهای

 .بودخواهدنامه¬اینآیین(9اجراییموضوعماده)های¬دستگاهبهیافتهتخصیص

  :باشد¬میقبولقابلمرتبطتحقیقاتیهای¬هزینهعنوانبهزیرهای¬هزینه-7ماده

ارتقایوایمنیاستانداردهایهزینهبالینی،های¬آزمایشواولیهنمونهآزمونآزمایشگاهی،های¬هزینه-الف

 .محیطیزیست

 .فاظتازحقاختراعداخلیوخارجیحوثبتهای¬هزینه-ب

  .بنیاندانشهایشرکتوپژوهشیمراکزها،¬دانشگاهباتحقیقاتیهای¬همکاریبهمربوطهای¬هزینه-پ

وحقیقیاشخاصسایرازفنیدانشوامتیازحقاختراعات،ازاستفادهحقاخذیاخریدهای¬هزینه-ت

 .رجیمشروحدرادعانامهمنجرشدهاستخاوداخلیاختراعحقثبتبهکهحقوقی

های¬هزینهازدستهآنشاملتنهاسالیانههای¬بودجهسقفدرنامه¬آییناینموضوعهای¬کمک-3تبصره

آنازحاصلاختراعثبتیاخدماتیاکاالامتیازحقکهشود¬میمحیطیزیستوضعیتارتقاییاتحقیقاتی

 .دباشگرفتهصورتقانونتصویبازپس

یامزایاازاستفادهعدمبهمنوطتولیدیواحدهربهنامه¬آییناینموضوعهای¬اعطایکمک-9تبصره

 .بودخواهدمجازباریکفقطاختراعثبتهریاامتیازحقهربرایمشابههای¬کمک

جودکشورمونهادی وساختاریهای¬ظرفیتتمامیازاستفادهباموردحسباجراییهای¬دستگاه-4ماده

  بهساالنهرامربوطهای¬گزارشمکلفندوبودهنامه¬مسئولاجرایاینآیین

وتحقیقاتعلوم،عالی¬شورایوجمهوررییسفناوریوعلمیمعاونتوکشورریزی¬سازمانمدیریتوبرنامه

 .نمایندارایهفناوری

رعایتقوانینومقرراتمربوطباتأییدباوخودداخلیمنابعمحلازمجازنداجراییهای¬دستگاه-6ماده

بهمنجرکهراربط¬ذیتولیدیواحدهایتحقیقاتیهای¬هزینه(48۱باالترینمقامدستگاهتاپنجاهدرصد)



کمکقالبدرشدهمحیطی زیستوضعیتارتقاییااختراعثبتیاخدماتیاکاالتولیدامتیاز¬حقکسب

 .شود¬میمحسوبربط وانهزینهقطعیشدهبرایدستگاهاجراییذیعنبهپرداختاین.نمایندپرداخت

نامهمکلفنددرخواستخودرادرسامانهجامعوزارتصنعت،معدنواحدهایتولیدیمشمولاینآیین-4ماده

درخواستماه¬سهظرفمربوطهای¬وزارتخانهتانمایندثبتشود، میاندازی وتجارتکهبهاینمنظورراه

سامانهدرمندرجهای¬بررسیونتیجهارزیابیومیزانکمکبههرواحدمشمولرابراساسدستورالعملرا

 .نماینداعالم

 .ابالغکردهاست34/0/3327تاریخدر رامصوبهاینجمهور¬اسحاقجهانگیریمعاوناولرییس

 

 

 قانون برنامه پنجم توسعه ۳۳1ماده  0مالیاتی تبصره  بخشنامه

است:قانونبرنامهپنجسالهپنجمتوسعهجمهوریاسالمیایرانودوتبصرهذیلآنچنینآمده332درماده

هایمالی،اقداماتذیلسازیحمایتهایمالیاتیوشفافدولتموظفاستدرراستایهدفمندسازیمعافیت»

 آورد:عملرابه

.

هایقانونیمالیاتی.الفـجایگزینیسیاستاعتبارمالیاتیبانرخصفربهجایمعافیت

ـبهاشخاص3هایمالیاتیمذکوربهصورتجمعیـخرجیدرقوانینبودجهساالنه.تبصرهبـثبتمعافیت

گیرد.هایقانونیمذکور،مالیاتتعلقنمیحقیقیوحقوقیمشمولمعافیت

 «ـتسلیماظهارنامهمالیاتیدرموعدمقررشرطبرخورداریازهرگونهمعافیتمالیاتیاست.9تبصره

در»اعالمداشته:93/9/3323مورخ 4240/988شمارهدستورالعمل رییسسازمانامورمالیاتیکشورنیزطی

قانونبرنامهپنجمتوسعهجمهوریاسالمیایران،تسلیماظهارنامهمالیاتیدر332ماده9اجرایحکمتبصره

معافیتمالیاتیمی هرگونه قانونیشرطبرخورداریاز کلیهاشخاصیکهطبقمقرراتموعدمقرر لذا باشد،

اظهارنامهمالیاتیباشند،چنانچهنسبتبهتسلیمهایمستقیمملزمبهتسلیماظهارنامهمالیاتیمیقانونمالیات

مشمولسال)3327لغایت3328سنوات نکنند، قانونیاقدام موعدمقرر در پنجم( هایاجرایقانونبرنامه

هایمقررقانونی)بهاستثنایصاحبانمشاغلوسایلنقلیهعمومیموضوعجزء)پ(بندبرخورداریازمعافیت

 (نخواهندبود.28سالبودجهقانون 40



باشندماننددرآمداشخاصحقیقیبابتمقرراتمذکورشاملمؤدیانیکهمکلفبهتسلیماظهارنامهمالیاتینمی

امورهایمستقیمسازمانپسازآننیزمعاونمالیات«باشد.هایکشاورزیودرآمدحقوقکارکناننمیفعالیت

بخشنامه طی اظهارنامه34/7/3323مورخ د/938/33448شماره مالیاتیکشور تسلیم عدم که را مواردی ،

http://www.accpress.com/news/1391/04/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-5958200-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-91323%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A/
http://www.accpress.com/news/1390/03/3700/
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معافیت از برخورداری از آنان محرومیت موجب مالیاتی مودیان طرف از عملکردمالیاتی برای مالیاتی های

است.شود،برشمردهمی3327لغایت3328هایسال

.

سالهپنجمدارایدوبندودوتبصرهاست.دربندالف،قانونبرنامهپنج332شودمادهطورکهمالحظهمیهمان

هایمالیاتی،ازسیاستاعتبارمالیاتیبانرخصفراستفادهکندودربندب،دولتمکلفشدهبهجایمعافیت

 خرجیدرقانونبودجهساالنهثبتکند.-هارابهصورتجمعیدولتبایداینمعافیت

 

 

 ۵۱ماده  1الیاتی عدم کسر مالیات تبصره م بخشنامه

 ها.خانهوزارت-2قانونمالیاتهایمستقیمتبصره43ماده

شود.میهاییکهتمامیاقسمتیازبودجهآنهابهوسیلهدولتتامینهایدولتیودستگاهموسساتوشرکت

آنهاوهمچنینسایراشخاصحقوقیهاوموسساتوابستهبههاوشرکتمی.شهرداریالباسالنهادهایانق

مکلفندمالیاتموضوعاینفصلراازمالاالجارههاییکهپرداختمیکنندکسروتاپایانماهبعدبهادارهامور

. مالیاتیمحلوقوعملکپرداختورسیدآنرابهموجرتسلیمنمایند

 : 43ماده2تبصرهموضوعتکلیفیمالیاتیمورددر–بخشنامههـ

صورتیکهدررامتعلقمالیات،سالازمدتهرالجارهمالپرداختموقعمکلفندتبصرهاینموضوعمستاجرین

باومحاسبه333مادهنرخبهآن94۱کسرازپسنهالساالجارهمالمبنایبر،باشدحقیقیشخصموجر

پرداختیجارهلامالازالحسابعلیمالیاتبعنوانوتعیینرامزبورمدتبهنسبتمالیات،ساالنهمالیاتتسهیم

اگرونمایندتسلیمموجربهآنرا.ورسیدپرداختملکوقوعمحلمالیاتیامورادارهبهروزدهظرفوکسر

ومحاسبهراپرداختیاالجارهمالچهارمسهبارهردربایستیمربوطمستاجر،باشدحقوقیشخصنیزموجر

بهپرداختیاز)موجر(حقوقیشخصالحسابعلیمالیاتبعنوانآنرا(384مادهموضوعنرخدرصد(پنجوبیست

رسید(ماهیک)روزدهظرفملکوقوعمحلمالیاتیامورادارهمالیاتیحساببهپرداختازسپوکسرموجر

.کندتسلیمموجربهآنرا



 

مالیاتهای مستقیم قانون ۳۶1بخشنامه موارد عدم مشمول ماده   



 هایشماره دستورالعمل 97760/988پیرو 94/38/3328/صمورخ شماره 3247/988و در4/3/29مورخ

 ماده اجرای362خصوصاجرای با سواالتمرتبط ابهاماتو عنایتبه با و مالیاتهایمستقیم قانون مکرر

اجرایصحیحمقرراتبه مالیاتیو اداراتکلامور در وحدترویه ایجاد دستورالعملهایمذکور،بهمنظور

 اطالعمیرساندمواردمشروحهذیلمشمولدستورالعملهایفوقالذکرنمیباشند:

قانونبازاراوراقبهادار،سهاموسهمالشرکه.97شاوراقبهادارموضوعمادهخریدوفرو-3

خریدوفروشحقتقدمسهامیاسهامالشرکه.-9

سودوکارمزدبانکهاوموسساتاعتباریغیربانکی.-3

ولتیدریـافتوپـرداختحـقعـضویتاعضاءمجامعحرفهای،احزابوانجـمنهاوتشکـلهایغـیرد-7

کـهدارایمـجوزازمـراجـعذیـربـطمیباشند.

دریافتوپرداختهاییکهبهموجبقانونومصوباتهیئتمحترموزیرانتوسطدستگاههایاجرائیبه-4

ها، اتحادیه انجمنهایصنفی، انجمنها، ای، حرفه نهادهایعمومیغیردولتی،مجامع تشکلهایقانونی،

وحقوقیانجاممیشود.احزاب،اشخاصحقیقی

های-6 تشکل توسط وزیران محترم هیئت مصوبات و قانون موجب به که هائی پرداخت و دریافت

به احزاب ها، اتحادیه صنفی، های انجمن ها، انجمن ای، حرفه مجامع غیردولتی، عمومی قانونی،نهادهای

اشخاصحقیقیوحقوقیانجاممیشود.

بالعوض.کمکها،جوائزوهدایای-4

مبالغیکهتحتعناوینجریمهیاخسارت،انواععوارضومالیات)بهاستثناءمالیاتوعوارضقانونمالیات-0

برارزشافزوده(حقثبت،حقتمبر،حقوقگمرکیومواردمشابه،بهدستگاههایاجرائیپرداختمیگردد.

ایمستقیم.قانونمالیاته43مالاالجارههایامالکموضوعماده-2

ارسالفهرستثمن-38 به رسمیملزم اسناد دفاتر هایامالکو بنگاه اساسدستورالعملهایمذکور بر

در هایمرتبطمشمولتکالیفمقرر هزینه دریافتیو بابتحقالزحمه صرفا و نبوده معامالتتنظیمشده

مکررمیباشد.362دستورالعملهایماده

ختیموضوعفصلسومازبابقانونمالیاتهایمستقیم.حقوقودستمزدپردا-33

وجوهپرداختیبابتحقنگهداری)شارژ(ساختمانوآبونمانهایپرداختی.-39

قانونمالیاتهایمستقیمبرایمتعاملین.42معامالتنقلوانتقالامالکموضوعماده-33

 

 

 مؤسسات دانش بنیان( قانون حمایت از شرکتها و 1آیین نامه اجرایی ماده)

 
هیأتمحترموزیراندرخصوصاصالحآیین34/38/23هـمورخ76433/ت989246پیوستتصویبنامهشمارهبه



نامهاجراییقانونحمایتازشرکتهاومؤسساتدانشبنیانوتجاریسازینوآوریهاواختراعاتموضوعتصویب

آن،ابالغمی90تمحترموزیرانوالحاقیکتبصرهبهمادههیأ93/0/23هـمورخ76433/ت373689نامهشماره

گردد:

قانونبرنامهچهارمتوسعهاقتصادی،اجتماعی،74تصویبنامهصدرالذکر،آییننامهاجراییماده33بهموجببند

هیأتمحترم38/4/07هـمورخ39063/ت90682فرهنگیجمهوریاسالمیایرانموضوعتصویبنامهشماره

2قانونمذکورتنفیذگردید.کهبهاینترتیب،معافیتماده2زیران)تصویرپیوست(بهعنوانمقرراتاجراییمادهو

قانونیادشدهبهشرحزیرقابلاعمالاست:

وهانوآوریسازیتجاریوبنیاندانشمؤسساتوشرکتهاازحمایتقانوناجرایینامهآیین90مادهاجرایدر -۳

علموفناوری پارکهای درمستقر )پژوهشی و فناوری و مهندسی(فناوریآن،واحدهایالحاقیتبصرهواختراعات

اشتغال فعالیت کهبامجوزوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریایجادمیشوندودرجهتانجاممأموریتهایمحولهبه

صرفاًدرپارکهایعلموفناوریتحققمیکهنسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای مذکور در مجوز دارند،

ادارهچگونگیقانون(33)مادهموضوعمالیاتیمعافیتاز از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت)رئیس( پارک یابد

74مادهاجرایینامهآیینمقرراتسایررعایتباآنبعدیهایاصالحیهو3349مصوبصنعتیتجاریآزادمناطق

.بودخواهندبرخوردارتوسعهچهارمسالهپنجبرنامهقانون

شرکتهاومؤسساتدانشبنیانوتجاریسازینوآوریهاواختراعاتازحمایتقانونشدناالجراالزمبهتوجهبا -0

درروزنامهرسمیجمهوری34/2/3302مورخ32342مجلسشورایاسالمیکهطیشماره4/0/3302مصوب

قانونبرنامهپنجسالهچهارمتوسعه،واحدهایپژوهشو74هاست،دراجرایمقرراتمادهاسالمیایرانمنتشرشد

فناوریومهندسی)اعمازدولتیوخصوصی(درپارکهایعلموفناوریکهمجوزخودراازتاریخالزماالجراشدن

شرکتهاومؤسساتدانشبنیانوتجاریقانونبرنامهپنجسالهچهارمتوسعهتاتاریخالزماالجراشدنقانونحمایتاز

قانونمالیاتهایمستقیم376(دریافتنمودهباشند،معافیتآنهادراجرایماده9/38/02سازینوآوریهاواختراعات)

تاپایاندورهمربوطبارعایتمقرراتقابلاعمالخواهدبودومقرراتموضوعاینبخشنامهصرفاًدرخصوصواحدهای

وآورینسازیتجاریوبنیاندانشمؤسساتو مجوزالزمراپسازاجراییشدنقانونحمایتازشرکتهافناوریکه

(دریافتنمودهاند،نافذمیباشد.بدیهیاستچنانچهشرکتهایدولتی،مؤسساتونهادهای9/38/02هاواختراعات)

کیتآنهامتعلقبهشرکتهایدولتی،مؤسساتوعمومیغیردولتیوشرکتهاومؤسساتیکهبیشازپنجاهدرصدمال

نهادهایعمومیغیذردلتیاست،مجوزفعالیتدرپارکهایعلموفناوریرابعدازتاریخالزماالجراشدنقانون

(دریافتنمودهباشند،9/38/02حمایتازشرکتهاومؤسساتدانشبنیانوتجاریسازینوآوریهاواختراعات)

موضوعاینقانوننخواهندبود.مشمولمعافیت

اوریومهندسیمندرجدرمجوزواحدهایفناوریفنپژوهشی،فعالیتهایخصوصدرصرفاًمذکورقانونیمعافیت -۱

قانونحمایتازشرکتهاومؤسساتدانشبنیانوتجاریسازی2مستقردرپارکهایعلموفناوریموضوعماده

نوآوریهاقابلاجرااستوبهفعالیتهایخارجازپارکعلموفناوریوهمچنینسایرشرکتهایتولیدیوصنعتی



تسریندارد.

ازبرخورداریمشمولانتقالتاریخازفناوری،وعلمهایپارکازخارجبهفناوریواحدهایانتقالصورتدر -7

.بودنخواهندمادهاینموضوعمعافیت

موجبقانونیمقررموعددرمالیاتیاظهارنامهتسلیمعدمتوسعه،پنجمبرنامهقانون332ماده9تبصرهاجرایدر -۵

یازمعافیتمالیاتیدرسالمربوطخواهدشد.برخوردارعدم

مادهواختراعاتوهانوآوریسازیتجاریوبنیاندانشمؤسساتوشرکتهاازحمایتقانن33مادهاجرایدر -۶

برچنانچهشوندمیبرخوردارقانوناینهایحمایتازکه(حقوقییاحقیقی)اشخاصآن،کلیهاجرایینامهآیین39

رشدستگاهاجراییذیربطیانظارتدورهاییاموردیدبیرخانهشورایاصندوقباکتماناطالعاتیاارائهگزااساس

اطالعاتناصحیحازاینحمایتهابرخوردارشدهباشندیاحمایتهاوتسهیالتاعطاءشدهبرطبقاینقانونرابرای

یاصندوقمذکور،ضمنمحرومیتازاستفادهمجددازمقاصددیگریمصرفنمودهباشند،باتشخیصدبیرخانهشورا

حمایتهایقانون،باارجاعبهمراجعقانونیذیصالح،عالوهبرپرداختاصلمالیاتمتعلقمشمولجریمهنقدیبرابر

میزانمعافیتمالیاتیاعطاشدهخواهندبودکهمالیاتوجریمهمذکوربدونرعایتمرورزمانمالیاتیموضوعمواد

قانونمالیاتهایمستقیمقابلمطالبهخواهدبود.344و346

 

  

 

 

 مناطق آزاد ۳۱بر معافیت ماده  ۳۳1ماده  0بخشنامه شمول تبصره 

تجاری آزاد مناطق محدوده در ارزشافزوده مالیاتبر چگونگیاجرایقانون اینکه به ویژه-نظر صنعتیو

امور ادارات برای سواالتی بروز موجب رویهاقتصادی ایجاد منظور به گردیده،لذا گرامی مودیان و مالیاتی

 (قانونمذکورمقررمیدارد:49(و)33(،)4(،)6واحد،اجرایصحیحمقرراتوبهاستنادمفادمواد)

خدمات3 مبادالتکاالو ویژهوصنعتی-تجاریآزاد مقیم در مناطق اقتصادیفعاالنواشخاص فیمابین .

نمی باشد. شدهیادقانونموضوععوارضومالیاتمشمولشده،یادمناطقمحدودهداخلدراقتصادی،

 
واردات کاال و خدمات خارج از  همچنینو به خارج از کشور .صادراتکاالهاوخدماتازمناطقمذکور9

نمی باشد. قانونموضوععوارضومالیاتمشمولشدهیادمناطقبه کشور

 



میعوارضومالیاتپرداختمشمول از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور خدمات.وارداتکاالو3

.باشد

 
ماده) مفاد استناد استبه و33شایانذکر صادراتکاالها ارزشافزوده، قانونمالیاتبر خدمات صرفا به  (

مالیاتو نمی باشد قانوناینموضوععوارضومالیاترسمی،مشمولخروجیمبادیطریقاز خارج از کشور

موردکاال(واسنادومدارکمثبته،در)گمرکتوسطصادرهخروجیبرگهارائهباهاآنبابتشدهپرداختهای

مستردمیگردد.

 

 نحوه ارائه اظهارنامه و اسناد در مناطق آزاد دستورالعمل

و3327/89/83نظاممالیکشورمصوبپذیروارتقایقانونرفعموانعتولیدرقابت33اتوجهبهبند)ت(مادهب

(راهکارهایعملیاتیبرنامهراهبردیارتقایسالمتنظاماداریومقابلهبافساددرمناطقآزاد2دراجرایبند)

ــژهاقتصــادیموضــوعتصــویب-تجــاری ،3327/82/80مصــوب330736/48323نامــهشــمارهصــنعتیووی

صنعتیوویـژه-وداراییودبیرخانهشورایعالیمناطقآزادتجاریملمشترکوزارتاموراقتصادیدستورالع

 گردد:اقتصادیبهشرحزیرتصویبمی

نحوهارائهاظهارنامهمالیاتیواطالعاتعملکردمالی

اشخاصحقیقیوحقوقیمکلفندفهرستمعامالتخودرامطابقاقالماطالعـاتیمنـدرجدرسـامانه -۱ماده 

ماهه)فصـلی(تهیـهوتـامربوط،تهیهوارسالنمایند.فهرستمعامالتبایدحداکثردرمقاطعسهالکترونیکی

یکماهونیمپسازپایانهرفصلبرایسامانهمذکورارسالشود.چنانچهانتهایسالمالیاشـخاصحقـوقی

سـتمعاملـهتنظـیمودرخاللیکیازفصولسالشمسیباشد،ایناشخاصمکلفنـدبـرایآنفصـل،دوفهر

ارسالنمایندبهنحویکهازابتدایفصلتاپایانسالمالیخودیکفهرستمعاملهوهمچنینازابتدایسـال

مالیتاپایانآنفصلنیزیکفهرستمعاملهدیگرداشتهباشند.

نشـانیاشخاصحقیقیوحقوقیمکلفندفهرستحقـوقپرداختـیبـهکارکنـانخـودشـاملنـامو -1ماده 

کنندگانحقوقومیزانآنراهنگامهرپرداختیاتخصیصتاپایانماهبعدازطریقسامانهالکترونیکیدریافت

تغییراتراصورتدهند.هایبعدفقطمربوطارسالکنندودرماه

اآخـراشخاصحقیقیوحقوقیمکلفنددرصورتداشتندرآمداجارهامـالک،اظهارنامـهخـودراتـ -۳2ماده 

تیرماهسالبعدازطریقسامانهمربوطارائهنمایند.



اشخاصحقیقیمکلفنداظهارنامهمالیاتی،اطالعاتعملکردیسالیانهمربوطبهفعالیتشغلیخودرا -۳۳ماده 

دریکسالمالیاتی)سالشمسی(برایهرواحدشغلییابرایهرمحلجداگانهتنظیموتاآخرخردادماهسال

ازطریقسامانهالکترونیکیمربوطارسالنمایند.بعد

اشخاصحقوقیمکلفنداظهارنامهمالیاتی،ترازنامهوحسابسودوزیانخـودرابـههمـراهفهرسـت -۳0ماده 

هـاحـداکثرالشرکهیاتعدادسهامونشـانیهـریـکازآنهویتیوشرکا،سهامدارانوحسبموردمیزانسهم

د.نماینارسالمربوطالکترونیکیسامانهطریقازمالیسالازپس  ماه  چهار  تا

مشترکابهتصویبوزیراموراقتصادیو3326/83/99تبصرهدرتاریخ7مادهو39ایندستورالعملمشتملبر

صنعتیوویژهاقتصـادیرسـیده-داراییومشاورمحترمرئیسجمهورودبیرشورایعالیمناطقآزادتجاری

وازتاریختصویبالزماالجرامیباشد.است



 

 مناطق آزاد ۳۱مالیاتها و ماده  7۱موضوع حق تمبر موضوع ماده 

قانونچگونگیادارهمناطقآزادتجاریصنعتیجمهـوریاسـالمیایـرانمصـوب33باعنایتبهمقرراتماده

واصالحاتبعدیآن،اشخاصحقیقیوحقوقیکهدرمنطقهبهانواعفعالیتهایاقتصادیاشتغال4/6/3349

دارند،نسبتبههرنوعفعالیتاقتصادیدرمنطقهآزادازتاریخبهرهبرداریمندرجدرمجوزبهمدتبیستسال

خواهندبود،لذاباعنایتبـهمراتـبازپرداختمالیاتبردرآمدوداراییموضوعقانونمالیاتهایمستقیممعاف

قانونمالیاتهایمستقیمبابتشرکتهاییکهدرمنطقهآزادبهثبترسیدهو70فوق،حقتمبرموضوعماده

33دارایمجوزفعالیتاقتصادیدرآنمنطقهبودهودرمنطقهمذکورنیزفعالیتدارند،مشـمولحکـممـاده

 قانونیادشدهمیباشند.

اجـرایدرسـرمایه،افزایشیاثبتمالیسالبهمربوطمالیاتیاظهارنامهتسلیمعدمصورتدراستبدیهی    

قانونبرنامهپنجمتوسعهمشمولمعافیتنبودهوحقتمبروجرائممقرربارعایـت332ماده(9)تبصرهحکم

مقرراتوصولخواهدشد.

__________________________________________________________________________________________ 

مناطق آزاد رفع ابهام ارزش افزوده در  

موضوعرفعابهامازچگـونگیاجـرایقـانونمالیـاتبـر38/84/3327مورخ74/27/988پیروبخشنامهشماره

 دارد:یوویژهاقتصادی،نظربهبرخیسواالتمطرحشدهمقررمیصنعت-ارزشافزودهدرمناطقآزادتجاری



وخـدمتازطریـقمبـادیخروجـی  (قانونمالیاتبرارزشافزوده،صادراتکـاال33بهاستنادمفادماده)-3

باشدوبـارعایـترسمی)منجملهازمناطقمذکور(بهخارجازکشورمشمولمالیاتوعوارضارزشافزودهنمی

گردد.مقرراتموضوعهمالیاتوعوارضپرداختشدهمستردمی

صرفنظرازمفادبخشنامهصدراالشاره،مالیاتوعوارضپرداختیمودیانمشـمولایـننظـاممالیـاتیبـه-9

عرضهکنندگانکاالهاوارائهدهندگانخدماتغیرمعـافدرمنـاطقیادشـده،بابـتخریـدکـاالوخـدمت،در

کنندگانکاالوارائهدهندگانخدماتمذکور،نسبتبهپرداختآنبهحسابهایتعیـینشـدهکهعرضهصورتی

-توسسازمانامورمالیاتیکشوراقدامنمودهباشند،بارعایتمقرراتمربوطبعنـواناعتبـارمالیـاتیپرداخـت

   .کنندگانمحسوبخواهدشد



 مبنای مجوز جهت در نظر گرفتن معافیت مناطق آزاد

هایمناطقآزادوویژهاقتصادیدرمحدودهمناطقآزادوویـژهاقتصـادیوانضباطمالیاتیوحاکمیتسازمان

هایسازمانامـورمالیـاتیتعاملمالیاتیباسازمانامورمالیاتی،محدودبهحکمدیوانعدالتاداریوبخشنامه

دولتنیـزبرایفعاالناقتصادی،موردتوجههیاتهانشدهوموضوعلزومصدورمجوزفعالیتتوسطاینسازمان

ضمنتصویبیکمصوبهمقررکردکهشرایطشکلیومحتـواییمجـوز دولت هیات3324قرارگرفت.درسال

آزادوویژهاقتصادیبهترتیبیاستکهحسبموردتوسطسازمانمنطقـهآزادبرداری(درمناطقفعالیت)بهره

هایمالیاتیزمانشروعفعالیتشودومبنایاستفادهازمعافیتیاسازمانمسوولمنطقهویژهتعیینوابالغمی

بنـابراینشـود.هاییادشـده)حسـبمـورد(اعـالممـیبرداری(مندرجدرمجوزاستکهازسویسازمان)بهره

پیمانکارانفعالدرمحدودهمناطقآزادوویژهبادریافتمجوزفعالیتکـهشـرایطشـکلیآنمشـخصشـده،

توانندمالیاتبرارزشافزودهراطبقضوابطومقرراتپرداختنکنند.اینموضـوعموجـبتشـویقفعالیـتمی

.بودفعاالناقتصادیدرمحدودهمناطقآزادوویژهاقتصادیخواهد



 ارزش افزوده ۳0ماده  ۳7 بخشنامه آیین نامه بند

ارائهخدماتپژوهشی)تحقیقاتیوفناوری(وآموزشیتوسطمدارس،مراکزفنیوحرفهای،دانشگاهها -3ادهم

ومراکزآموزشعالی،مراکزوموسساتآموزشیوپژوهشیکـهدارایمجـوزازمراجـعذیصـالحقـانونیباشـند

کهازوزارتخانههایعلوم،تحقیقاتوفناوریوبهداشت،درمانوآموزشپزشکیمجوزدریافتوانجمنهایعلمی

 (قانونمالیاتبرارزشافزودهمیباشند.39کردهاند،مشمولمعافیتماده)

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA


ارایهخدماتغیرمرتبطبـاخـدماتآموزشـیوپژوهشـیوسـایرفعالیتهـایخـارجازمجـوز،توسـط -تبصره

شدهمشمولپرداختمالیاتوعوارضمیباشند.واحدهاییاد

(مکلفندمجوزهایاخذشـدهازمراجـعذیصـالحقـانونیرابـا3ارائهدهندگانخدماتموضوعماده) -0ماده 

سازمانامورمالیاتیکشورارائهنمایندتاپسازبررسیوتأئیدبهواحدهایمالیاتیذیربطابالغگردد.

 ____________________________________________________________________________________________

 ایران اسالمی جمهوری صنعتی - تجاری آزاد مناطق اداره چگونگی قانون

 :اهداف-اولقسمت

وگذاریسرمایهاقتصادی،توسعهورشدآبادانیوعمرانزیربنایی،امورانجامدرتسریعمنظوربه-3ماده

وجهانیبازارهایدرفعالحضورکاال،وکاربازارتنظیممولد،وسالماشتغالایجادعمومی،درآمدافزایش

دادهاجازهدولتبهعمومی،خدماتارائهوتبدیلیوصنعتیکاالهایصادراتوتولیدای،منطقه

 .نمایداداره قانون اینوقانونی موازیناساسبرصنعتیو تجاری آزاد مناطق عنوانبهراذیل مناطق شودمی

 .پیوستنقشهطبقکیشجزیره آزاد منطقه-الف

درجزیرهرقششمالضلعدرپیوستههمبهمربعکیلومترسیصدوسعتبهحداکثرقشم آزاد منطقه-ب

 .نمودخواهدتعیینوزیرانهیأتکهایمحدوده

موضوعامتیازاتوتسهیالتاز آزاد مناطق - 3تبصره.(پیوستنقشهطبق)بهارچاه آزاد منطقه-ج

 .بودخواهندبرخوردار قانون این

اسالمیشورایمجلستصویبودولتپیشنهادبهبناآنهامحدودهتعیینوجدید مناطق ایجاد-9تبصره

 .بودخواهد

وزیرانهیأتتصویببهکهسالیانهبودجهچارچوبدربایستیصرفاً آزاد مناطق سازمانهایدرآمد-9ماده

باصرفاًهمجوار(نواحیاولویتبا)نواحیسایرآبادانیوعمرانجهتسازمانهایکمکگردد.هزینهرسدمی

خواهدمحسوبعمومیاموالدرقانونیغیرتصرفدیگریکمکگونههروودهبپذیرامکاندولتهیأتتصویب

 .شد

تعاریف–دومقسمت

 .رودمیکاربهمربوطمشروحعبارتهایجایبهزیرهایواژه قانون ایندر-3ماده

 .ایراناسالمیجمهوریکشورکشور:

 .صنعتی - تجاری آزاد منطقهمنطقه:



 .صنعتی - تجاری آزاد نطقهمهرسازمانسازمان:

 .اسالمیشورایمجلسمجلس:

 :وظایفسوم:قسمت

 :مسئولیتوزیرانهیأت-7ماده

 .منطقههرفعالیتهایکلیهنمودنهماهنگوهانامهآیینتصویب-الف

 .تابعهشرکتهایوسازماناساسنامهتصویب-ب

 .مناطق هایسازمانمالیصورتهایعملکردوساالنهبودجهفرهنگی،عمرانی،هایبرنامهتصویب-ج

 .قواکلفرماندهیتأییدبا مناطق انتظامیوامنیتیمقرراتتصویب-د

 .داشتخواهدعهدهبهرامناطق فعالیتهایبرعالیهنظارتاعمال-ه

سرمایهوگرددمیتشکیلمستقلحقوقیشخصیتباشرکتصورتبهکهسازمانیتوسطمنطقههر-4ماده

برحاکممقرراتوقوانینشمولازوابستهشرکتهایوشرکتهااینشود.میاداره استدولتبهمتعلقآن

هایاساسنامهو قانون ایناساسبرمنحصراًوبودهمستثنیدولتعمومیمقرراتسایرودولتیشرکتهای

 موارددروشدخواهد اداره مربوط

 .بودخواهندتجارت قانون تابعاساسنامه،و قانون ایندرنشدهبینیپیش

هیأتتوسطمدیرههیأتاعضاءشد.خواهد اداره نفرپنجیاسهازمتشکلمدیرههیأتتوسطسازمان-6ماده

حکمموجببهداشت،خواهدعهدهبهرامدیرههیأتریاستکهسازمانعاملمدیرشد.خواهندانتخابوزیران

زیربناییواقتصادیهایزمینهدراجراییمقامباالترینومنصوبمدیرههیأتاعضاءمیانازوجمهوریریاست

 منطقه

 .استبالمانعآنانمجددانتخابوبودهسالسهمدتبرایمدیرههیأتاعضایوعاملمدیرانتخابباشد.می

اختیارومسئولیتوزیرانهیأتباشد.میکنندهانتخابمراجعهمانبامدیرههیأتاعضاءوعاملمدیرعزل

 .داردعهدهبهرامنطقههرسازمانعمومیمجامع

طبقکهالزمشرکتهایتشکیلبهنسبتوزیرانهیأتتصویببااستمجازمنطقههرسازمان-4ماده

 .نمایداقدامشود،میتشکیلتجارت قانون موازین

 :عمومیمقررات-چهارمقسمت

وداخلیحقوقیوحقیقیاشخاصباراالزمقراردادهایهستندمجازآنتابعشرکتهایوازمانس-0ماده

طرحهایانجامبرایاساسی قانون اصولرعایتباخارجیوداخلیگذارانسرمایهباونمایندمنعقدخارجی

تعهدهایوتوافقهاحسببرشدهمنعقدقراردادهایازناشیدعاویواختالفهاکنند.مشارکتتولیدیوعمرانی



 طرف،دوقراردادی

 .شودمیفصلوحلورسیدگی

وتسهیالتارائهبرایتوانندمیدولتبهوابستهودولتیشرکتهایوهامؤسسهسازمانها،ها،وزارتخانه-2ماده

تابعشرکتهاییاانسازمباوزیرانهیأتهایمصوبهحدوددرراالزمقراردادهایمنطقههرمحدودهدرخدمات

درمنطقهرقابتیموقعیتحفظموجبکهبودخواهدنحویبهقراردادهاگونهاینشرایطنمایند.منعقدآن

 .گرددکشورهاسایر آزادمناطق مقابل

تسهیالتنمودنفراهموشهریخدماتانجاممقابلدروزیرانهیأتتواندمیمنطقههرسازمان-38ماده

اخذعوارضمنطقهساکنحقوقیوحقیقیاشخاصازرفاهیوآموزشیفرهنگی،امورهداشت،بمواصالتی،

 .نماید

مشاغلانواعبهتصدیوتأسیساتوبناایجادمجاز،اقتصادیفعالیتنوعهرانجامبرایمجوزصدور-33ماده

اختیاردرفقطمنطقهمحدودهدرندارندمستقیممتصدیکهمشاغلیمورددرحقوقی،وحقیقیاشخاصتوسط

 .باشدمیسازمان

بهخارجیاتباعبرایروادیدصدورواجتماعیتأمینوبیمهانسانی،نیرویاشتغالبهمربوطمقررات-39ماده

 .رسیدخواهدوزیرانهیأتتصویببهکهبودخواهدهایینامهآیینموجب

نوعهربهنسبتدارند،اشتغالاقتصادیفعالیتهایانواعهبمنطقهدرکهحقوقیوحقیقیاشخاص-33ماده

برمالیاتپرداختازسالپانزدهمدتبهمجوزدرمندرجبرداریبهرهتاریخاز آزاد منطقهدراقتصادیفعالیت

مقرراتتابعسالپانزدهانقضاءازپسوبودخواهندمعافمستقیممالیاتهایقانون موضوعداراییودرآمد

 .رسیدخواهداسالمیشورایمجلستصویببهوزیرانهیأتپیشنهادباکهبودخواهندالیاتیم

وارداتوصادراتمقرراتشمولازگمرکیثبتازپسکشورازخارجبا مناطق بازرگانیمبادالت-37ماده

وزیرانهیأتتصویببهمنطقههرمحدودهدرگمرکیتشریفاتوکاالورودوصدورمقرراتوهستندمستثنی

صادراتعمومیمقرراتتابع تجاریومسافریازاعمکشورنقاطسایربا مناطق بازرگانیمبادالترسیدخواهد

 کشوروارداتو

 .باشدمی

بامنطقهآندرافزودهارزشحدتاکشور،نقاطسایربه آزاد منطقهدرشدهتولیدکاالیواردات-34ماده

 .باشندمیمعافبازرگانیسودوگمرکیحقوقازقسمتییاتمامپرداختازانوزیرهیأتتصویب

شودمیتولید آزاد منطقهدروتأمینکشورداخلازآناولیهموادازبخشییاتمامکهکاالهاییورود-36ماده

 .بودخواهندمعافخلیدااولیهموادبهمربوطبازرگانیسودوگمرکیحقوقازمتناسباً()بخشییاتماماز



مواردازگردند،میحمل مناطق بهکشورداخلازمنطقهدرمصرفوبکارگیریبرایکهکاالهایی-34ماده

خواهدوارداتوصادراتعمومیمقرراتتابعخارجبهمنطقهازآنهاصادراتولیاستکشورداخلیانتقالونقل

 .بود

اسالمیجمهوریمرکزیبانکتوسط مناطق دربانکیوپولیمعامالتویاتعملاجرایینامهآیین-30ماده

سایر آزاد مناطق مقابلدرمنطقهرقابتیامکاناتحفظهدفبا قانون اینتصویبازپسماهسهمدتطیایران

 .رسیدخواهدوزیرانهیأتتصویببهوتهیهکشورها

نسبتخودمصوببودجهوبرنامهقالبدرتولیدیوزیربناییطرحهایاجرایبرایتواندمیسازمان-32ماده

اعتباراتاینبازپرداختنماید.اقداموزیرانهیأتتصویبباخارجیوداخلیمنابعازاعتبارتضمینوتأمینبه

 .شدخواهدانجامسازماندرآمدهایمحلازفقط

الزممقرراتباشد.میآزاد منطقههردراقتصادیفعالیتهایازحاصلسودوسرمایهخروجوورود-98ماده

منطقههرفعالیتهایدرخارجیانمشارکتمیزانو چگونگی ومنطقههردرگذاریسرمایهحمایتوجلببرای

 .رسیدخواهدوزیرانهیأتتصویببه

قراردادعقدطریقازیاخودداراییهایمحلازووزیرانهیأتتصویبباتواندمیمنطقههرسازمان-93ماده

ازناشیخساراتمقابلدرخارجیهایسرمایهتضمینبهنسبتبیمهشرکتهایواعتباریمؤسساتوبانکهابا

 .نمایداقداممربوطهقراردادهایدرمندرجتعهداتحدتاشدنملیومالکیتسلب

هردرهواپیماهاوشناورهاشتیها،کثبتهمچنینمعنوی،وصنعتیمالکیتهایوشرکتهاثبت-99ماده

وزیرانهیأتمصوبضوابططبقاساسیقانون یکموهشتاداصلرعایتبامنطقهآنسازمانتوسطمنطقه،

 .شودمینجاما

 .نمایدتأسیسنمایندگیدفترالزممحلهایدرتواندمیسازمان-93ماده

منطقههرمحدودهدرکشوراتباعبهآناجارهیافروشترتیبوملیمنابعوزمینازاستفادهنحوه-97ماده

تعیینمنطقههرعمرانیهایبرنامهرعایتباووزیرانهیأتمصوبمقرراتطبقباشددولتمالکیتدرکه

 .گرددمی

بودخواهدمربوطمقرراتاجرایمسئولمنطقههرسازمان

 .استممنوعمطلقاًآنفروشومجازخارجیاتباعبهزمیناجاره-3تبصره

وعرصهمالکیتحقوقکلیهدارایکشورنقاطسایرهمانند آزاد مناطق موضوعجزائرایرانیساکنین-9تبصره

صادراشخاصنامبهمالکیتسندمقرراتوقوانینبرابراستمکلفامالکواسنادثبتسازمانباشند.میاعیان

 .نماید



ووزراءکلیهتابعه،شرکتهایمدیرههیأتاعضایوعاملمدیرانمنطقه،هرسازمانرانمدیورییس-94ماده

کشور،کلدادستاناداری،عدالتدیوانوکشورعالیدیوانوقضاییهقوهرؤسایدولتی،سازمانهایرؤسای

معاونانوشهرداران،استاندارانمجلس،نمایندگانوآنانمشاورانومعاونانوکشورکلبازرسیسازمانرییس

 وایشان

وشودمیایجادمنطقههرسازمانتوسطکهشرکتهاییدرسهامداشتنبهمجازآنانیکدرجهوابستگان

.باشندنمیدارندفعالیتمنطقهمحدودهدرکهخصوصیشرکتهایهمچنین

 .سیدرخواهدوزیرانهیأتتصویببه قانون ایناجراییهاینامهآیین-96ماده

وهزاریکماهشهریورهفتمشنبهیکروزجلسهدرتبصرهچهارومادهششوبیستبرمشتملفوق قانون

 .استرسیدهنگهبانشورایتأییدبه334986893تاریخدروتصویباسالمیشورایمجلسدووهفتادوسیصد

نوریناطقاکبرعلی-اسالمیشورایمجلسرئیس


