
 

 

 

 نرخ صفر مالیات

 منظور از مالیات با نرخ صفف ر ری ففت اهففؤ یا ممشمال منففکوف بل مسلی با هاففلیه ا  ارناما 
 شفاهر قانونت  اهففناش ی مرارح ااففابرارب اافف، مورش  براب شربمرداب  وش با هرهی، م رر شر

نخص نور متامن قانول ی شر مواعر م هازمال امور مالیاهت ی هازمال  ره با   مذیوربا نر ی 
 نیز مسلی با بررهففت ا  ارناما ی هییین شربمر منففکوف مالیات ممشمال براهففاد مافف نرات 
 مرارح ی ا  ارناما مذیور اهفففؤ ی از از هییین شربمر منفففکوف مالیات ممشمال  مالیات بن ا با

 بند الف( 132)ماده . وشنرخ ص ر محاهبا مت

 

 برخی از موارد نرخ صفر

 ق.م.م132ماشه 1.

 نیالشانش ب2.

 مناطق بزاش3.

 ...ی4.

  رط اعکاف میافیؤ نرخ ص ر: -مسرر146ماشه  

 ارائا ا  ارناما مالیاهت  شفاهر ی ما اهففناش ی مرارح شر موعر م رر   ففرط بر ورشارب از: 1هبصففره 

هامر قوانین مت با ر ی شر صورت  نرخ ص ر ی درگونا میافیؤ ما منوق مالیاهت شر امن قانول ما 



 

 

 ا  ارناما  شفاهر ی ما اهففناش ی مرارح مذیور  ممشب مبابق ااسام ی اففوابن امن قانولعرم ارائا 

 منکوف مالیات  جرمکا ی مجازات داب م رر شر امن قانول مت  وش.

 

 میافیؤ یاارداب هولیرب ی میرنت132-ماشه 
 الی( میزال میافیؤ

هولیرب ی میرنت ا خاص  شربمر ابرازب نا ت از فیالیؤ داب هولیرب ی میرنت یاارداب1. %100

هاف ی شر هامر مناطق با مرت 10شر مناطق یک ر هوهیا ماف ا با مرت  )غیر شیل ت  ا وقت)

  هاف5

 
شر صورت اه  رار شر   رح داب صنی ت ی مناطق یمژه : شر مناطق یک ر هوهیا ماف ا با 2.

 .هاف با نرخ ص ر منکوف مالیات اهؤ7شر هامر مناطق با مرت  هاف ی13مرت 

 

 ب(  رامن الزم براب ااراز ی اعکاف میافیؤ یاارداب هولیرب ی میرنت
  1395/01/01 هارمخازذمربنیزارهخاناطرفازفریشیاه خراجقرارشاشمابرشاربب رهاریاناصریر1.

 بلاز
 کنالهیقهداباه الصنی تداب  رحاه ثنابباه رالمریزییلوم رب120  یاعشراه  رارعرم2.
 با  ردابیدااه الهامرمرایزییلوم رب30 یاص  المریزییلوم رب50  یاعشراه  رارعرم3.

 ن ر00/0003  ازبیشجکییؤ



 

 

 میرنتیهولیربیاارااراثبرابق.م.م132 ماشه(ث)بنرمواوعمیافیؤازاه  اشهعرم4.

 تمیرنماهولیربدابفیالیؤازااصلشربمرابراز5.

 ااابراربمرارحیاهناشیقانونت شفاهرا  ارناماهالیه6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاف از مالیات

 موارشب اهؤ یا قانول گذار بل دا را از اریش ارشا ؤ مالیات  ارج نکوشه اهؤ.

 

 موارد معاف از مالیاتبرخی از 



 

 

 (145ماشه))مجاز(بانستهپرشههوش .1

  طیور اریرشیعالزنبوریمادتاریرششامرارب شامپریرب  ینایرزبدابفیالیؤ .2

 (81)ماشه ا ی ت)ا خاصا جارباغات جنگل ایمراهعاایابشارب نوغالمادیگیرب یصیاشب .3

 (53ماشه11)هبصرهم ر200=   ره ال/م ر150= )ه رالماسونتامالحاجارهشربمر .4

 دا ااینیا مااجردابه الن ربغیرین ربشرماف تدرامابیدایککاذمره نذیرات موقوفات  .5

 ااکردالفن ربغیرین ربشرماف تدرامابیدایکک .6

 (139)ماشهزیاتی  کزف یایلتبرمایجوهمحلازا خاصشربمر .7

 

 

 

 


