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 3/12/1366 مصوب 

 تهران آبريز محدوده در واقع اي كارخانه معافيت به راجع

 12/5/1368 -15229/6151 شماره صنايع و سنگين صنايع دارائي، و اقتصادي امور وزراي مصوب

 بيست و يكصد شعاع از خارج به خود تاسيسات انتقال با مايلند كه تهران آبريز محدوده در واقع هاي كارخانه صاحبان -1 ماده

 نمايند، استفاده 3/12/66 مصوب مستقيم هاي ماليات قانون 138 ماده 4 تبصره ردر مقر ساله ده معافيت از تهران، مركز كيلومتري

 به كتباً را مراتب جديد، محل به انتقال براي اقدام گونه هر از قبل و كارخانه انتقال با ذيربط وزارتخانه موافقت كسب از پس بايد

 .دهند اطالع دارائي و اقتصادي امور وزارت

 شروع براي را خود آمادگي بايد جديد محل در استقرار و تاسيسات كامل انتقال از پس يك ماده در مذكور اشخاص -2 ماده

 .نمايند اعالم مورد حسب ذيربط وزارتخانه و دارائي و اقتصادي امور وزارت به كتباً برداري بهره

 كه صورتي در و نمود خواهند بازديد را سابق محل ذيربط، وزارتخانه و دارائي و اقتصادي امور وزارت نمايندگان -3 ماده

 انتقال تهران مركز كيلومتري بيست و يكصد شعاع از خارج به كالً صادره صنعتي مجوزهاي يا تاسيس پروانه به مربوط تاسيسات

 براي برداري بهره پروانه ذيربط وزارتخانه طرف از نيايد، عمل به سابق محل در واحد اين به نسبت صنعتي فعاليت هيچگونه و يافته

 باشد داشته خاصي نظر فوق زمينه در دارائي و اقتصادي امور وزارت چنانچه و گردد مي صادر جديد محل در صنعتي فعاليت

 .نمود خواهد اعالم ذيربط وزارتخانه به كتباً را مراتب

 صادره برداري بهره پروانه در مندرج برداري بهره تاريخ نامه آئين اين موضوع هاي كارخانه معافيت دوره شروع تاريخ -4 ماده

 به مدارك و اسناد حسب مزبور مبداء داشته توليدي فعاليت آن از قبل كارخانه شود معلوم مداركي و اسناد برابر اگر و بود خواهد

 .شد خواهد تعيين مربوط تشخيص ماموران وسيله آمده دست

 گواهي به توجه با و معموله تحقيقات با چنانچه نمايند، مي توليد به شروع آزمايشي طور به ابتدا كه هائي كارخانه مورد در -1 تبصره

 و برداري بهره مبداء است، بوده سوددهي بدون آزمايشي توليد مدت در كارخانه فعاليت گردد معلوم ذيربط وزارتخانه نظر اعالم و

 .شد خواهد منظور باشد مي قبول قابل ماه شش تا لحاظ اين از حداكثر كه آزمايشي دوره ختم تاريخ از معافيت دوره شروع



 از هائي قسمت شود محرز نامه، آئين اين 2 ماده مقرردر ترتيب به كارخانه شدن آماده كتبي اعالم از قبل كه صورتي در -2 تبصره

 مستقيم هاي ماليات قانون مقررات برابر مزبور فعاليت از حاصل درآمد داشته، توليدي فعاليت جديد محل در شده مستقر تاسيسات

 .بود خواهد ماليات مشمول

 به تسليمي حقوق پرداخت ليست يا و قانوني دفاتر به توجه با تهران آبريز محدوده در واقع هاي كارخانه كاركنان تعداد -5 ماده

 در آنها تعداد ميانگين احتساب با اجتماعي امور و كار وزارت به ارسالي شده بيمه كاركنان آمار يا و مربوط مالياتي امور اداره

 .شوند مي تعيين ذيربط وزارتخانه به كارخانه انتقال تقاضانامه تسليم از قبل ماهه سه مدت

 پروانه توليدي، فعاليت نوع با ارتباط حسب كه است اي وزارتخانه نامه آئين اين در مذكور »ذيربط وزارتخانه« از منظور -6 ماده

 .نمايند مي صادر را مربوط واحد برداري بهره يا تاسيس


