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وزارت صنعت ،معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه  1931/6/8به پیشنهاد مشترك وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت و امـور
اقتصادی و دارایی و سازمانهای مدیریت و برنامهریزی كشور و حفاظت محیط زیست و بـه اسـتناد
بند (د) ماده ( )199اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ( )91قـانون رعـم موانـم تولیـد
رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی كشور ـ مصوب 1931ـ آیین نامه اجرایی بند یاد شده را بـه شـرز زیـر
تصویب كرد:
آیین نامه اجرایی بند (د) ماده ( )۲۳۱اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ( )۳۲قانون
رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی كشور
ماده۲ـ در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروز مربوط به كار میروند:
الف ـ محدوده :شعاع (عاصله هوایی) یكصد و بیست كیلومتر برای تهران (بـه اسـتانای شـهركهای
صنعتی استانهای قم و سمنان) ،پنجاه كیلـومتر بـرای اصـفهان و سـی كیلـومتر بـرای سـایر مراكـز
استانها و شهرهای باالی سیصد هزار نفر جمعیت.
ب ـ شهرك صنعتی :شهركی كه به استناد قانون راجم به تأسیس شركت شهركهای صنعتی ایـران 1ــ
مصوب 1969ـ با اصالحات بعدی ،ایجاد شده یا میشود.
پ ـ منطقه ویژه اقتصادی :منطقهای كه بـه اسـتناد قـانون تشـكیا و اداره منـاق ویـژه اقتصـادی
جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب 1981ـ ایجاد شده یا میشود.
ماده۱ـ مالك تعیین محدوده جهت محاسبه مالیات با نرخ صفر و برخورداری از مشـو های مالیـاتی
موضــوع بنــد (د) مــاده ( ) 99اصــالحی قــانون مالیاتهــای مســتقیم ،در مــورد واحــدهای تولیــدی،
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شهركهای صنعتی و مناق ویژه اقتصادی كه در محدوده دو یا چند شهر یا استان قرار میگیرند ،بـه
صورت زیر است:
الف ـ چنانچه واحد تولیدی ،شهرك صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در محدوده شهر تهران قرار گیرد
(عارغ از این كه داخا یا خارج از محدوده شهر یا شهرهای دیگر قـرار گرعتـه باشـد) مشـمو مقـررات
محدوده تهران میباشد.
ب ـ در سایر موارد ،چنانچه واحد تولیدی ،در محدوده دو یا چنـد شـهر از اسـتانهای مختلـف قـرار
داشته باشد ،تابم مقررات مربوط به استان محا استقرار واحد تولیدی میباشد .همچنین در مـواردی
كه واحد تولیدی در محدوده دو یا چند شهر از یك استان قرار گرعته باشد مشمو مقررات مركز استان
یا شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت آن استان حسب مورد خواهد بود.
ماده۳ـ در صورت وجود اختالف بین اداره كا امور مالیاتی و واحد تولیدی درخصـو

عاصـله واحـد

مزبور با مراكز استانها و شهرهای باالی سیصد هزار نفر جمعیت ،نظر وزارت راه و شهرسازی براسـا
استعالم سازمان امور مالیاتی كشور مالك عما خواهد بود.
ماده۴ـ مالك قرار گرعتن واحد تولیدی یا معدنی در محـدوده ،آخـرین تقسـیمات كشـوری و تعـیین
محدودههای شهری در زمان صدور پروانه بهرهبرداری یا انعقـاد قـرارداد اسـتخراج و عـرو

از سـوی

وزارتخانههای ذی ربط است و تغییرات بعدی آن تأثیری بر اعما یا عدم اعما محاسبه مالیات با نرخ
صفر و مشو های موضوع ماده ( )199قانون مالیاتهای مستقیم ندارد.
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منقح (نهایی)
هیأت وزیران در جلسه  1931/6/8به پیشنهاد مشترك وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت و امـور
اقتصادی و دارایی و سازمانهای مدیریت و برنامهریزی كشور و حفاظت محیط زیست و بـه اسـتناد
بند (د) ماده ( )199اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ( )91قـانون رعـم موانـم تولیـد
رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی كشور ـ مصوب 1931ـ آیین نامه اجرایی بند یاد شده را بـه شـرز زیـر
تصویب كرد:
آیین نامه اجرایی بند (د) ماده ( )۲۳۱اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ( )۳۲قانون
رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی كشور
ماده۲ـ در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروز مربوط به كار میروند:
الف ـ محدوده :شعاع (عاصله هوایی) یكصد و بیست كیلومتر برای تهران (بـه اسـتانای شـهركهای
صنعتی استانهای قم و سمنان) ،پنجاه كیلـومتر بـرای اصـفهان و سـی كیلـومتر بـرای سـایر مرا كـز
استانها و شهرهای باالی سیصدهزار نفر جمعیت.
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ب ـ شهرك صنعتی :شهركی كه به استناد قانون راجم به تأسیس شركت شهركهای صـنعتی ایـران ـ
مصوب 1969ـ با اصالحات بعدی ،ایجاد شده یا میشود.
پ ـ منطقه ویژه اقتصادی :منطقهای كه بـه اسـتناد قـانون تشـكیا و اداره منـاق ویـژه اقتصـادی
جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب 1981ـ ایجاد شده یا میشود.
ماده۱ـ مالك تعیین محدوده جهت محاسبه مالیات با نرخ صفر و برخورداری از مشـو های مالیـاتی
موضــوع بنــد (د) مــاده ( ) 99اصــالحی قــانون مالیاتهــای مســتقیم ،در مــورد واحــدهای تولیــدی،
شهركهای صنعتی و مناق ویژه اقتصادی كه در محدوده دو یا چند شهر یا استان قرار میگیرند ،بـه
صورت زیر است:
الف ـ چنانچه واحد تولیدی ،شهرك صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در محدوده شهر تهران قرار گیرد
(عارغ از این كه داخا یا خارج از محدوده شهر یا شهرهای دیگر قـرار گرعتـه باشـد) مشـمو مقـررات
محدوده تهران میباشد.
ب ـ در سایر موارد ،چنانچه واحد تولیدی ،در محدوده دو یا چنـد شـهر از اسـتانهای مختلـف قـرار
داشته باشد ،تابم مقررات مربوط به استان محا استقرار واحد تولیدی میباشد .همچنین در مـواردی
كه واحد تولیدی در محدوده دو یا چند شهر از یك استان قرار گرعته باشد مشمو مقررات مركز استان
یا شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت آن استان حسب مورد خواهد بود.
ماده۳ـ در صورت وجود اختالف بین اداره كا امور مالیاتی و واحد تولیدی درخصـو

عاصـله واحـد

مزبور با مراكز استانها و شهرهای باالی سیصد هزار نفر جمعیت ،نظر وزارت راه و شهرسازی براسـا
استعالم سازمان امور مالیاتی كشور مالك عما خواهد بود.
ماده۴ـ مالك قرار گرعتن واحد تولیدی یا معدنی در محـدوده ،آخـرین تقسـیمات كشـوری و تعـیین
محدودههای شهری در زمان صدور پروانه بهرهبرداری یا انعقـاد قـرارداد اسـتخراج و عـرو

از سـوی

وزارتخانههای ذیربط است و تغییرات بعدی آن تأثیری بر اعما یا عدم اعما محاسبه مالیات با نرخ
صفر و مشو های موضوع ماده( )199قانون مالیاتهای مستقیم ندارد.
ماده  – 5واحدهای صنعتی که قبا از ابالغ این آیین نامه مجوزهای الزم معتبر برای سـرمایه گـذاری
را دریاعت نموده اند همچنان مشمو معاعیت مالیاتی موضوع بند (د) مـاده ( )231اصـالحی قـانون
مالیات های مستقیم می باشند.
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