
 

 

 

 

 معافیت های مالیاتی افزایش بهره گیری از مواد قانونی در کاهش هزینه ها و

در امور بازرگانی و اقتصادیدکو یجناب آقای مهندس علی اصغر رمزی           مشاور م  

 

 طرق مختلف از تامین برق ❖

  فضای   برق، ایجاد   صنعت   خصوصی سازی  امر   تحقق  جهت   در  جدیدی  قوانین  وضع  با   اخیر  های   سال  طی

  که عالوه بر   برداشته شده است مؤثری در کشور  گامهای  برق،  تمام شده  قیمت شفاف سازی  و  رقابتی

  این  بر  .موجب کاهش هزینه های تامین آن توسط واحد های صنعتی می شود ، برق بهینه سازی مصرف 

  طرف  از "مگاوات  5باالی  متقاضیان برق تأمین "موضوع با مصوبه ای 94/  11/  10 تاریخ در اساس 

  می توانند  مگاوات 5 باالی قدرت  با  مشترکین کلیه  آن  استناد  به  که  گردید  ابالغ  محترم وزیران هیئت

در جدول ذیل این چهار روش و مزایا    .نمایند  تأمین  ق یطر 4 به  را  خود  مورد نیاز  انرژی  از  بخشی  یا  تمام

 و معایب آنها مورد مقایسه قرار گرفته اند.  
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  تأمین کننده برق  تخصصی  صورت  به  که  باشند  می  بازرگانی  های  شرکت خرده فروش  های  شرکت -

  ، انجام فروش ارائه می شودیکی از خدماتی که توسط شرکت های خرده  .بود خواهند  خود  مشترکین 

. در  به مشترک می باشد آن  و ارائه  از بورس برق    نرخ بهینه خرید برق با  و    های فنی و اقتصادی   بررسی

  ای از برق موردنیاز مشترک را تهیه نموده و درصدی از صرفه  فروش مقدار بهینه  حالت خرده  این

دهد    به مشترک اختصاص می  نرخ کمتر الزحمه خود برداشته و برق را با    حق   عنوان  جویی هزینه را به 

  خواهد نمود. قبض مذکور با هماهنگی شرکت برق منطقه  و در پایان دوره برای مشترک قبض صادر 

  خرده  طریق  از توان  بهینه مقدار خرید  صورت در در این روش  ای یا شرکت توزیع صادر خواهد شد.

 داد.  کاهش%   25  تقریبی  طورمی توان هزینه برق را به   فروش 
   

 (کشور پذیرو ارتقای نظام مالیرفع موانع تولیدرقابت)های مستقیم  انون مالیاتق 132ماده بند ب  ❖

مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که    به موجب این بند،  

چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل   ،دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند 

سال یک   ( افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان %50نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد ) 

شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت  اضافه می

تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق  

بعد که از مشوق مالیاتی این بند   شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سالمی

شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید  استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می 

 .گرددشوند کاهش محسوب نمی و مستعفی می 

 

 های مستقیم قانون مالیات 143ماده  ❖

های کاالیی پذیرفته شده  ایی که در بورس ( از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کااله%10معادل ده درصد )

های  ( از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورس %10رسد و ده درصد )و به فروش می 

هایی که سهام آنها برای  ( از مالیات بر درآمد شرکت%5شود و پنج درصد )داخلی یا خارجی پذیرفته می

شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست  داخلی یا خارجی پذیرفته می معامله در بازار خارج از بورس 

شود. شرکتهایی  اند با تأیید سازمان بخشوده می ها یا بازارها حذف نشدهشرکتهای پذیرفته شده در این بورس 

که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی  

( سهام شناور  %20ذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد )پ

 .شوند از بخشودگی مالیاتی برخوردار می  درصد( 30)تا   آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق 
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