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ری استان لرستانمرکز خدمات سرماهی گذا  

ری خارجی رد اریان  زایام  و مشوق اهی سرماهی گذا  

 

 گذاری خارجیتشویق و حمایت از سرمایه ها و تسهیالت قانونویژگی

  گذاری خارجیعدم محدودیت در حجم و درصد مشارکت سرمایه -

  خارجی درصد سرمایه 1۱۱با امکان ثبت شرکت ایرانی  -

 انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از بکارگیری سرمایه بصورت ارز یا کاال -

 گذاران داخلیگذاران خارجی از رفتار مشابه و برابر با سرمایهبرخورداری سرمایه -

  کشورهای مقیم خارج از  گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و ایرانیامکان سرمایه -

 های مجاز برای بخش خصوصیگذاری در کلیه زمینهامکان سرمایه -

  گذاری خارجیهای سرمایه اعطای پوشش حمایتی به کلیه روش -

  آن تصویب گذاری خارجی و فرایند کوتاه و سریع پذیرش درخواست سرمایه -

 .بستگان درجه یک آنهاگذاران، مدیران، کارشناسان خارجی و ساله برای سرمایه صدور پروانه اقامت سه -

 

  های تحت پوشش قانون ریسک

  سلب مالکیت و ملی شدن -

  انتقال اصل سرمایه و سود حاصله از آن به صورت نامحدود -

درصورتی کهه خریهدار    BOT گذاری خارجی به روشهای سرمایه تضمین خرید کاال و خدمات تولیدی در طرح -

 .انحصاری آن دولت باشد

 معافیت کشاورزی

ههای کشهاورزی، داموهروری، دامهداری، پهرورش مهاهی و زنبهور عسهل و پهرورش طیهور و           حاصل از کلیه فعالیهت درآمد 

باشند. کلیهه  ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیالت از پرداخت مالیات معاف می ماهیگیری، نوغانداری، احیای مراتع جنگل

 .مند گردندتوانند از معافیت مذکور بهرهشروع فعالیت میاشخاص اعم از حقیقی و حقوقی )ایرانی و غیرایرانی(، از 
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ری استان لرستانمرکز خدمات سرماهی گذا  

 معافیت حقوق

درصد( مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافتهه طبهق فهرسهت سهازمان مهدیریت و       ۰۱پنجاه درصد )

تر توسهعه یافتهه   کلیه اشخاص حقیقی )اعم از ایرانی و غیرایرانی( شاغل در مناطق کم شودریزی کشور بخشوده میبرنامه

توانند ریزی کشور تا زمانی که محل اشتغال آنان در فهرست مذکور قرار دارد، میطبق فهرست سازمان و مدیریت و برنامه

 .مند گردنداز بخشودگی مذکور بهره

 های آموزش و خدمات ورزشیمعافیت فعالیت

ها و مراکهز   ای، دانشگاهراهنمایی، متوسطه، فنی و حرفهدرآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، 

سسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مهذکور کهه حسهب    وآموزش عالی غیرانتفاعی و درآمد م

سسات ورزشهی دارای مجهوز از سهازمان    وها و م مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند، همچنین درآمد باشگاه

 .باشندورزشی از پرداخت مالیات معاف می اهای منحصرتربیت بدنی حاصل از فعالیت

 های فرهنگیمعافیت فعالیت

شوند، از های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام میفعالیت

نامهه   نیهی حقوقی )اعم از ایرانی و غیرایرانی( با رعایت مقررات و آکلیه اشخاص حقیقی و . باشندپرداخت مالیات معاف می

 .توانند از معافیت مورد بحث برخوردار گردندماده مذکور می ۳موضوع تبصره 

 معافیت تعاونی

آمهوزان  های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش صددرصد درآمد شرکت

 .باشندمالیات معاف میاز 

 معافیت صادرات

 درآمهد  درصهد الف: صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای غیرنفتی و محصوالت بخش کشاورزی و بیسهت  

 .گردد نرخ صفر می با مالیات مشمول خام مواد صادرات از حاصل

شوند و بدون تغییهر  ایران وارد شده یا می ب: صددرصد درآمد حاصل از صادرات کاالهای مختلف که به صورت ترانزیت به

 .شوند از شمول مالیات معاف استدر ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می
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ری استان لرستانمرکز خدمات سرماهی گذا  

 معافیت محصوالت صنایع دستی

های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخهت مالیهات    های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت درآمد کارگاه

توانند از معافیت مهورد بحهث   با رعایت مقررات می (اعم از ایرانی و غیرایرانی)یه اشخاص حقیقی و حقوقی معاف است. کل

 .برخوردار گردند

 های تولیدی، معدنی و گردشگریمعافیت فعالیت

 دوره معافیت مالیات بر درآمد با نرخ صفر درصد

 سال ۰ اقامتی گردشگریها( و مراکز  ها و هتل صنعتی و معدنی و خدمات )بیمارستان

ها( و مراکز اقامتی گردشگری مستقر در کلیه مناطق ویژه  ها و هتل صنعتی و معدنی و خدمات )بیمارستان

 های صنعتی در سرزمین اصلی و شهرک اقتصادی
 سال ۷

 سال 1۱ یافتهتر توسعه  ها( و مراکز اقامتی گردشگری در مناطق کم ها و هتل صنعتی و معدنی و خدمات )بیمارستان

ها( و مراکز اقامتی گردشگری مستقر در کلیه مناطق ویژه  ها و هتل بیمارستان)صنعتی و معدنی و خدمات 

 تر توسعه یافته های صنعتی در مناطق کم اقتصادی و شهرک
 سال 1۳

 همیشه های کشاورزیدرصد درآمد حاصل از کلیه فعالیت 1۱۱

درصد  2۱درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای غیرنفتی و محصوالت بخش کشاورزی و  1۱۱

 درآمد حاصل از صادرات مواد خام
 همیشه

 

چه در دوره معافیت، ههر سهال نسهبت بهه سهال قبهل        نفر نیروی کار شاغل، چنان ۰۱های دارای بیش از  شرکت -

درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنهان، یهک سهال بهه دوره      ۰۱نیروی کار شاغل خود را حداقل 

 د.شو ها افزوده می معافیت مالیاتی آن

های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسهبت بهه تولیهد محصهوالت بها       شرکت -

لیدی را صادر نمایند، بعهد از اتمهام دوره   درصد از محصوالت تو 2۱کنند در صورتی که حداقل   نشان معتبر اقدام

درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصهل از فهروش    ۰۱معافیت مالیاتی مذکور در جدول، از 

 .(درصد نرخ مالیات بر درآمد 2۰درصد به جای 12،۰باشند ) محصوالت تولیدی برخوردار می

 های گمرکی معافیت

 (آالت دست اول تجهیزات خط تولید از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی )ماشینآالت و معافیت ماشین -

ای که برای تولید کارهای صهادراتی بهه کهار    استرداد حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شده برای ورود مواد اولیه -

  ت.رفته اس
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  تسهیالت و مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد و صنعتی

 له مالیاتی برای هر نوع فعالیت اقتصادیسا 2۱معافیت  -

 عدم نیاز به ویزا برای ورود خارجیان -

 عدم محدودیت در انتقال ارز -

 پذیرخدمات پولی و بانکی انعطاف -

 آالت صنعتی واحدهای تولیدیمعافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین -

 فرهنگی و مالکیت معنویسسات وسسات صنعتی، موها، مثبت ساده و آسان شرکت -

 تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کاال -

 مقررات آسان برای ورود کاالهای مجاز -

 امکان صادرات کاالهای تولید شده به سرزمین اصلی در چارچوب نظام ارزش افزوده -

 المدت زمین برای خارجیانفروش/اجاره زمین برای ایرانیان و اجاره طویل -

 برای مصرف انرژینرخ های مناسب  -

 


