
 کتهانسبت به سایر شرشرکت های تعاونی مزیت های قانونی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تخفیف حق تیوِ سْن کاسفشها تشای اػضای ضاغل دس ّش 

 (44)قاًَى سیاستْای کلی اصل  % 20تؼاًٍی تِ هیضاى 
اتحادیِ ّای تؼاًٍی  دسآهذ هطوَل هالیات اتشاصی ضشکتْا ٍ

دسصذ تخفیف اص ًشخ هَضَع  25سْاهی ػام هطوَل  هتؼاسف ٍ

)قاًَى سیاستْای کلی  قاًَى هالیاتْای هستقین است.  105هادُ 

 (44اصل 
، ػطایشی، دسصذ دسآهذ تؼاًٍیْای سٍستایی هؼاف تَدى صذ

داًطجَیاى  ٍ داًص آهَصاى ٍ ، کاسهٌذی، صیاداى، کطاٍسصی

َى هالیاتْای قاً 133اتحادیِ ّای آًْا اصهالیات )هادُ

 هستقین(

هؼاف تَدى دسآهذ تؼاًٍیْای سٍستایی )کِ هثاضشت هستقین تِ 

ی، هصشف، هسکي ٍ اػتثاس ٍ اتحادیِ اهشکطاٍسصی داسًذ( کاسگش

ّای آًْا، صٌایغ دستی، صیاداى ٍ آهَصضگاّْا ٍ اتحادیِ ّا تِ 

)قاًَى ضشکتْای تؼاًٍی هصَب  طَسکلی اص پشداخت هالیات. 

 (1350سال

 

رخیشُ قاًًَی دستؼاًٍی ّا جضء ّضیٌِ ّای قاتل قثَل هی تاضذ ٍ 

قاًَى  148هادُ  3) تثصشُ  است  هَثش دسکاّص هالیات تسیاس

 هالیات ّا (
اجاسُ ٍاحذّای هسکًَی اصطشف تؼاًٍیْای  اًتقاالت قطؼی ٍ

هسکي تِ اػضای آًْا هطوَل هقشسات هالیات تشدسآهذ اهالک 

قاًَى  115)هادُ   قاًَى هالیاتْای هستقین ًخَاّذ تَد. 

 (1350ضشکتْای تؼاًٍی هصَب سال

 

قاًَى ضشکتْای )  هؼافیت اصپشداخت هالیات ًقل ٍاًتقال سْام 

 (1350تؼاًٍی هصَب سال

 ًقل ٍ اًتقال سْام دس تؼاًٍی ّا تِ آساًی اًجام هی پزیشد.

تخص غیشدٍلتی اػالم  هطَقْایی کِ دٍلت تشای حوایت اص

دسصذ تیص اص تخص 20هیکٌذ دسکلیِ هَاسد تشای تؼاًٍیْا 

تؼاًٍی ّا دس دسیافت تسْیالت دٍلتی  لزاغیشتؼاًٍی است. 

 (.44)قاًَى سیاستْای کلی اصل   اٍلَیت داسًذ.

سْام  پشداخت حق توثش ضشکت ّا ٍاتحادیِ ّای تؼاًٍی اص

 (1350قاًَى ضشکت ّای تؼاًٍی  108) هادُ  هؼافٌذ. 

 

ساصهاًْای ٍاتستِ دساٍلَیت دادى تِ  هکلف تَدى دٍلت ٍ

تؼاًٍیْا دساجشای طشحْا ٍپشٍطُ ّای خَد دسضشایط هساٍی 

 قاًَى تخص تؼاٍى( 4 )هادُ  دیگشاى تا

 
دٍلت  ٍهَسسات ٍاتستِ تِ دٍلت تِ اٍلَیت دادى هَظف تَدى 

قاًَى تخص تؼاًٍی ٍ 34ٍ 28)هادُ  تؼاًٍیْا دسهؼاهالت خَد

 آییي ًاهِ اجشایی قاًَى( 33هادُ

سْام  دسصذ 49طشیق ٍاگزاسی  غیشػضَ اص پزیشش سْاهذاس 

ضشایط ػضَیت  تِ هٌظَس جلة هطاسکت کساًی کِ ٍاجذ

تَصیغ کاالّای اساسی ٍاجٌاس ضشٍسی هَسد ًیاص کاسهٌذاى دٍلت  قاًَى اساسی ( 44) سیاست ّای اصل  ًیستٌذ.

)تثصشُ  ٍکاسگشاى حتی الوقذٍس اصطشیق تؼاًٍیْای هصشف هشتَطِ

 آییي ًاهِ  اجشایی قاًَى( 33یک هادُ 

 
% سْن تیوِ کاس  20ًفش اص پشداخت  5تؼاًٍی ّای تَلیذی تا 

%  3% سْن کاسفشها فقط  23فشها هؼاف تَدُ ٍ تِ جای 

 پشداخت هی کٌذ .

 هذیشیت کاسآفشیٌی ٍ اضتغال

 اداسُ کل تؼاٍى، کاس ٍ سفاُ اجتواػی خشاساى سضَی


