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  .دارایی رسيده است جهت احرا ابالغ می گردد و  که به تصویب وزیر امور اقتصادی٢٧/١١/٨٠قانون مالياتهای مستقيم مصوب ١٥١جدول استهالکات موضوع ماده 
  
  
  

                       عيسی شهسوار خجسته                                                                         
  

  
  ٢٧/١١/٨٠ اصالحی قانون مالياتهای مستقيم مصوب ١٥١جدول استهالکات موضوع ماده 

  
 شرح دارایی های قابل استهالک مالحظات نرخ استهالک

  روش مستقيم روش نزولی

    :صنایع مشترک وتجهيزات خدمات وپشتيبانی:گروه یک

  %١٠ )تربوژنراتورها(مولد بخار  و  توربين های آب، بخار، گاز-نيروگاه ها و نيرو موتورهای مولد -١
 

  
 

 

تصفيه آب و   برج های خنک کننده و-تجهيزات مربوطه و اجزا و  کوره های بخار، دیگ های بخار-٢
 مخازن سوخت وغيره پمپ و

  
 

  سال١٥
 

 

   %١٢ دور در دقيقه ٧٥٠د و ژنراتورها تا   موتورهای مول-٣

   %٢٠  دور در دقيقه به باال ٧٥٠ها از و ژنراتور  موتورهای مولد-٤

هزینه مستقيم کابل کـشی و        کابل و   و   کليد  ترانسفورماتورها، تابلوهای برق و ملحقات آن و       -٥
 پایه ها

١٢%  
 

  
 

 

 ملحقـات   پل متحرک و   و)مکانيکی، برقی، پنوماتيکی  ( آسانسورها و پله های برقی، نوارنقاله        -٦
 -یـا موتـور کـارمی کننـد        و) پنوماتيـک (هلی کـه بـا بـاطری و هـوای فـشرد            ماشين ها و وسـائ     -آن

 ماشين های مولد هوا  کمپرسورهای ثابت، متحرک و

  
١٥%  

  
 

  
  
  
 

 

، )غيـر سـری سـازی     (یـدکی سـازی       کليه ماشين آالت کارگاه هـای فلـز کـاری، تراشـکاری و             -٧
 مکی و سرویس دهنده و پشتيبانی  کليه تجهيزات کارگاه های ک-کمکی وپشتيبانی

  
١٠%  

 

  
  
 

 



، ) غيـر سـری سـازی   ( کليه ماشين آالت کارگاه های ریخته گـری و پرداخـت و یـدکی سـازی               -٨
 کمکی و پشتيبانی 

١٢%   
 

 

  سال٤   ماشين های ویژه نظافت کارخانجات و جاروب گردگير-٩

  لسا١٠   تجهيزات مخابراتی، تلکس و تلفن و بی سيم و غيره-١٠

   %١٠ آزمایشگاهی  کمی و  تجهيزات وسایل آزمایش و کنترل کيفی و-١١

  سال٥  حریق   تجهيزات آتش نشانی و سيستم اطفاء-١٢

تأسيسا ت حرارت مرکزی و ایجاد سرما        - سيستم آبرسانی و فاضالب و کارخانه و تجهيزات         -١٣
 وسائل ومخازن مربوطه و چاه هاو تلمبه خانه های چاه های عميق و نيمه عميق با ) برودتی(

١٢%   

    : صنایع فلزی –گروه دو 

 انواع ماشـين هـای پـرس، پـرس بریـک و سـری سـازی ویـژه توليـد انبـوه و سـری سـازی و                             -١ 
سـری سـازی ویـژه       و) و برقـی   مکانيکی، هيدروليکی ( انواع ماشين های برش و قيچی      -امثالهم

 انبوه وسری ابزار و سری سازی ویژه توليد انواع ماشين های ساخت -توليد انبوه وسری

  
  
  
 

  
  
  سال٨

 

 

سـری سـازی ویـژه       اتوماتيـک و   فـرز   ان سـی و     و  سـی   ان  انواع ماشين های تراش اتوماتيک     -٢
 انواع ماشين هـای تـراش      -سی براده برداری  . سری به اضافه سایرماشين های ان      توليد انبوه و  

عمولی و کل ماشـين هـای بـراده بـرداری بـرای             دریل های م   صفحه تراش و دنده تراش و      فرز و  و
 - قالـب سـازی  قطعه سازی و   انواع ماشين های فلزکاری از هر قبيل و آهنگری و          -کارهای سری 

ماشين های چاقوسازی، تيغه سازی، تيغه تيزکنی، تيغ سـازی، متـه سـازی، سـوهان سـازی،             
 )توليدانبوه(تيغ صورت تراشی گداز فلزات، موج دادن فلزات و

   
  
  سال١٠

 

 

   ولحيم کاری )جوش برق، کاربيت، چوش نقطه، ارگون وغيره( وسایل وتجهيزات جوشکاری-٣
 

  سال٤
 

 

    کوره هایب دستی غير اتوماتيک ثابت ودوار نفتی وبرقی وذغالی برای مصارف محدودو گازی-٤
 

  سال٥
 

 

 ت لولـه     ماشـين آال   - ماشين آالت قوطی سازی، بشکه سازی، چاپ فلزات ودربطـری سـازی            -٥
 ماشين آالت جيـک     -)توليدانبوه(سازی، پروفيل سازی، سيم وتور سيمی وسایر مصنوعات فلزی        

 وفيکسچروقيدوبست واز این قبيل

١٢% 
 
 

 
 
 

 

قفل درب  فنرهای نگهدارنده و مغزی و دستگيره و  ماشين های توليدوتهيه یراق آالت، چفت و-٦
پرداخـت   فلـزات قيمتـی و     ی ویژه ساخت طـالآالت و      ماشين ها  -)توليدانبوه(ازاین قبيل  پنجره و  و

 ماشين آالت ویژه آبکاری وگالوانيزه کردن فلزات مانند آب گرم، آب نيکل -آنها به طور سری سازی
ــره ماشــين آالت تهيــه وتوليــدپودرو الکتروجــوش    ــدانبوه(ولعــاب وغي ، ماشــين آالت ســاخت )تولي

اشــين آالت توليدصــندوق نــسوز،   م)ســری ســازی (وتوليــدميز وصــندلی فلــزی ودرب وپنجــره   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 سال١٠

 



سایرماشين آالت وتجهيزات گروه صنایع فلزی ازقبيل پایه هـای فلـزی انتقـال نيـرو، سـقف هـای                    
 نشده کًال که ذکر سوله، اسکلت فلزی وآنهایی

 
 

 

 
  
 

دکـاری   ماشين آالت نور   - ماشين آالت توليدميخ وپرچ ومهره اتوماتيک ومعمولی برای توليدانبوه         -٧
 ی فلزی وغلطک ها برای توليدانبوهوساخت ورق ها

 
 

  
 سال١٢

 

  سال٨  ) سری سازی( ماشين آالت ریخته گریوقالب گيری -٨ 

    : صنایع حمل ونقل -گروه سه

 کاميون وخودروهای سنگين، انواع موتورسـيکلت، انـواع دوچرخـه           - صنایع توليداتومبيل وخودرو   -١
 دون موتور، کشتيهای موتور داربا هرظرفيت وسه چرخه، قایق وکشتيهای ب

 
 

 

 
 سال١٠

 

قطارهــای  و  لوکوموتيــو-مــشابه، هواپيمــاوهلی کــوپتر کــشتيهای نفــت کــش و  صــنایع توليــد-٢
 واگن  زیرزمينی و هوایی، زمينی و

   سال١٥ 

    : وسایط نقليه -٤گروه 

   %٢٥  تن ظرفيت٥تا  و  سيلندر٤لی تا کاميونت دیز  کاميون و-دیزلی بنزینی و نواع اتومبيل خودرو -١

کرایـه   کرایـه بـارکش و    وانـت بـارکش و  - سـيلندر ٤کرایه بنزینی تـا  تاکسی و  بارکش و  وانت و  -٢
 تن ظرفيت١٠تا به باال و سيلندر٤    انواع بار کش دیزلی از   کاميون و-به باال سيلندر ٤بنزینی از

٣٠%   

سـه   دوچرخـه و    انـواع موتورسـيکلت و     -بـا هرظرفيـت    راک ها دامپت و تریلر بار کش و   کاميون و  -٣
 چرخه 

٣٥%   

   %٢٠ )پارچ( شناورهای بدون موتور-لوکوموتيوو قطارهای هوایی، زمينی وزیر زمينی -٤

   %٢٥ امثال آن سم پاشی، نقشه برداری و باری و هواپيماهای مسافری و و انواع هلی کوپتر -٥

   %٣٠ اسب ٨٠ نزینی تاانواع قایق های موتوری ب -٦

   %٢٥ اسب به باال٨٠قایق های موتوری بنزینی از  -٧

 کشتيهای سردخانه   - کشتيهای موتوردار باهر ظرفيت    -کرجی دیزلی با هر قدرت     انواع قایق و   -٨
 نفت کش دارو

١٥%   

    : ماشين آالت ساختمانی وراه سازی-٥گروه 

یـا زنجيـری      هيدروليکی، الکتریکی جرخ الستيکی و      کليه ماشين آالت ساختمانی، مکانيکی،     -١
ماشـين   و سنگ شکن ها   هم چنين جراثقال ها وماشين های حفاری، کارخانه های تهيه بتن و           

ــور، ميگــسر، و   ــور ومــشابه هــای پایــه کــوبی، دمپــر، الوات ــواع ( ماشــين آالت راه ســازی -یبرات ان
ــه      ــشر، ماشــين هــای تهي ــا، فني ــدرها، غلطــک ه ــدوزرها، گری ــوب  بل آســفالت، فيلرهاوشــمع ک

  ماشين آالت مربوط به فرودگاه مانندماشين هـای عالمـت گـذار، بـرف روب و        -)وکمپاکتورهاوغيره

  
  
  
٢٥% 

  



 ماشين  -غيره جک های هيدروليکی و    و پله های متحرک وکمپرسورها    یدک کش و   خشک کن و  
 موقـت و ماشين های بتن ریزی زیـرآب، لـوازم غواصـی، اسـکله هـای      (آالت مربوط به بندرسازی    

کليـه ماشـين آالت شهرسـازی       .) ..ماشين حفر کانال و   (ط به سدسازی     ماشين آالت مربو   -غيره
اعم ازماشين بلـوک زنـی، لولـه گـذار، ماشـين هـای جـذب کننـده ، ماشـين آالت                (وابنيه سازی   

 جوش زنی لوله هاوسایر ماشين های مشابه دیگر
    : لوازم وتجهيزات وابزارکار-٦گروه 

 کليه ابزار ولوازم کار از قبيل آچار، چکش، بيل وکلنگ، مته برقی، فورگون، دستکش و ماسک                 -١
تمام به حساب هزینه بهره برداری ومصرفی بـه هزینـه گرفتـه             (سایر وسایل ازاین قبيل      سطل و 
 )می شود

  
١٠٠% 

  

    : ماشين آالت معدن -٧گروه 

لوله هـای آهـن      و  ریل، واگن، لوکوموتيو   -دنپر عيار کردن سنگ مع     و دستگاه های شستشو   -١
تراکتـور، بـارگن، انـواع       استخراج معدن ماننـد سـونداژ، بيـل هـای مکـانيکی و              وسایل حفاری و   –

 تجهيزات مربوطه  مخازن و کمپرسورها، دریل ها، انواع اسکاواتور، سنگ شکن، آسياب و

   
  سال٥

 

رهای بتونی، تيرهای آهـن، سيـستم جـک         وسایل جلوگيری از ریزش سقف معادن از قبيل تي         -٢
 های هيدروليکی که در معادن ذغال سنگ به کار می رود

  سال٢ 

  : هزینه های اکتشاف وتهيه و هم چنين هزینه های ضروری راه سازی طبق اسناد مثبته به شرح زیر قابل استهالک می باشد-١تبصره 
روع به بهره برداری معدن برای هرسال از تاریخ شـروع بهـره بـرداری بـه نـسبت مقـدار اسـتخراج               هزینه های اکتشافی وتدارکات مقدماتی تا تاریخ ش        -الف

هرسال با مقدار سهميه معينه از طرف وزارت معادن وفلزات برای همان سال ظرف مدت هشت سال استهالک پذیر است به شرط آنکـه ميـزان اسـتهالک          
  .ساليانه کمتراز یک هشتم کل هزینه های مزبور نباشد

 هزینه های مربوط به راه سازی وایجاد تونل ها و چاه های اصلی به منظور بهره برداری از تاریخ بهره برداری به نسبت ذخيره معدن تقسيم وبه ميزانی                   -ب
  ).تشخيص ميزان ذخيره معدن با اداره کل معادن است (که به هرتن تعلق می گيرد قابل استهالک می باشد 

من عمليات بهره برداری به ماده معدنی جدیدی برخورد نموده ودر نتيجه ميزان ذخيره نوعًا ویا کًال از مقدار پيش بينی شده ابتـدایی                         هرگاه بهره بردار ض    -ج
تعيين مقدار ذخيره جدیـد بـا   (تجاوز نموداستهالک ميزان مستهلک نشده از هزینه های مذکوردربند ب به نسبت مجموع ذخائر موجود محاسبه خواهدگردید                

  ).اره کل معادن می باشداد
 چنانچه حق امتياز بهره برداری معدن واگذارشود ویا از طرف صاحب امتياز به شخص دیگربه شرکت گذارده شودویا صاحب امتيـاز آن را بـه عنـوان سـهم                              -د

از از این بابت در شرکت گذارده شده قابل الشرکه خود به شرکت دیگری انتقال دهدمبلغ پرداختی به واگذارنده ویا مبلغی که به عنوان سرمایه صاحب امتي
معادنی که در حال بهره برداری واگذار شود واگذارنـده مکلـف اسـت گـواهی الزم              .استهالک محسوب وبه ميزان ذخيره معدن تقسيم ومستهلک می گردد         

  .حاسبه استهالک قرار داده شوددایر به مقدار ذخيره موجوددر معدن از اداره کل معادن دریافت وبه خریدار تسليم نمایدکه ماخذ م
 ماشين آالت ولوازم واثاثيه وابزار وغيره که از طرف بهره بردار معدن انتقال داده شوداستهالک آنهـا از طـرف بهـره بـردار جدیدبـه ميـزان بهـای باقيمانـده                                 -هـ

  .مستهلک نشده وبر اساس مقررات این ماده قابل استهالک خواهدبود
به استثنای ابزار وادوات کـار قابـل اسـتهالک          (الت وتجهيزات شرکت هایی که برای استخراج معدن تشکيل شده یا می شوند               در مورد ماشين آ    -٢تبصره  

 در سال استفاده و اتومبيل اعم از باری و سواری واتوبوس و موتور سيکلت و دوچرخه و هم چنين هزینه های قابل استهالک مانند هزینه هـای اکتـشاف و                
صنایع این جدول که به هر حـال  ٧ه های اکتشاف وتهيه وسایر هزینه های ضروری برای اکتشاف وتدارک مقدماتی موضوع تبصره یک گروه        تهيه وسایر هزین  



  :در این قبيل موارد از لحاظ ميزان استهالک تابع مقررات جدول مذبور خواهدبودبه ترتيب زیر عمل می شود
وب وتصفيه و مواد معدنی مورد استفاده قرار می گيرند به جای نرخ های مقرر در جدول استهالکات کـًال در      ماشين آالت وتجهيزاتی که برای تغليظ و ذ        -الف

  .مدت ده سال از تاریخ بهره برداری مستهلک خواهند شد
 مـواد معـدنی کـه     ماشين آالت وتجهيزاتی که برای اکتشاف واستخراج معدن مورد استفاده قرار می گيرند و هـم چنـين کـاميون هـای مخـصوص حمـل                         -ب

نمـی گيرنـد بـه جـای نـرخ هـای              منحصرًا برای حمل ونقل در داخل محوطه مورد استفاده قرار می گيرند ومعموًال در جاده های عمومی مورد استفاده قرار                   
صره شامل ماشين آالت وتجهيزات مقرر در جدول استهالکات کًال در مدت پنج سال از تاریخ بهره برداری مستهلک خواهند شد مفاد بندهای الف و ب این تب      

نخواهد بود و در مورد ماشين آالت تجدیدد یا اضافه شده پـس از               شود     مزبور که پس از اولين سال فروش مواد استخراج شده از معدن تجدید یا اضافه می               
 .تاریخ مذکور صرفًا بر اساس این جدول عمل خواهد شد

    : ساختمان ها وراهها-٨گروه 

   %١٠ لن های کارگاه ها وکارخانجات توليد ونصب ماشين آالت کليه سا-١

سالن کارگاه های کمکی، انبارها، دفترکارگـاه هـا ، منـازل سـازمانی ومـسکونی کارکنـان در                    -٢
 محل کارخانجات و تاسيسات ساختمان های مسکونی در محل معادن و کارگاه های مربوط

٨%   

   %٧ سایر ساختمان ها -٣

ی خطوط راه آهن شامل بستر خطوط، ترانشه ها، گالری ها، آبروهـا، پلهـای بتـونی،          زیر ساز  -٤
 طاق سنگی، فلزی و تونلها

١٨%   

ــراورس چــوبی، بتــونی وفلــزی، باالســت،   : روســازی خطــوط راه آهــن شــامل  -٥ ــواع ریلهــا، ت ان
 سوزنهای برقی ودستی، ادوات واتصاالت ریل

١٥%   

  سال١٠   راه آسفالته اختصاصی-٦

  سال٧   راه شوسه اختصاصی-٧

    : صنایع نساجی وپوشاک -٩گروه 

ماشــين آالت توليــدی ومقــدماتی ریــسندگی وبافنــدگی،پرداخت، ســفيد کــردن منــسوجات،    -١
از اليــاف طبيعــی و (رنگــرزی وچــاپ و تکميــل، بــسته بنــدی، پيلــه کــشی، جــوراب وپوشــاک زیــر 

وقيطـان بـافی و     )الياف طبيعی ومـصنوعی     (خ  ، برودری دوزی و دوخت، تهيه طناب ون       ) مصنوعی
 توربافی ، توليد لباس وکرست وچتر وکاله، ماشين آالت تهيه محصوالت نمدی

   
 سال٨

 

    : صنایع پالستيک -١٠گروه 

ماشــين آالت و تجهيــزات پالســتيک ســازی و بــسته بنــدی، مــشمع، ورق پالســتيک وســایر    -١
   توليد–ر کاست وصفحه گرامافون ومشابه  ماشين آالت ساخت نوا -مصنوعات پالستيکی

 توليــد کيــسه ولفلــف و نــخ نــایلونی و  -لولــه و اتــصاالت پالســتيکی و پــی، وی، ســی ومــشابه 
  توليد لوله، مشمع قير اندودو غيره–پالستيکی 

   
 سال١٠

 

   سال٥   انواع غلطک برای ساخت پالستيک-٢



   %١٠٠ ره برداری پذیرفته می شود هزینه قالب ها از تاریخ شروع در حساب هزینه به-٣

    : صنایع دارویی و بهداشتی پزشکی-١١گروه 

گالت ودئـو   ادکلن و و  ماشين آالت توليدی دارو سازی وبسته بندی آن، وسایل آرایشی، عطر          -١
 سایر محصوالت آرایشی زنانه مانند سشوار و مشابه دورانت و

  سال١٠ 

بنــدی آن، ســاخت خميــر دنــدان و خميــر دندانــسازی و بــسته   ماشــين آالت صــابون ســازی و-٢
توليد  پنبه هيدروفيل ووسایل ضد عفونی، تهيه و مسواک و برس ومشابه، توليد باندهای طبی و

گليسيرین، پودرهای ظرفشویی، رختشویی، پاک کننده، ماشـين آالت و تجهيـزات تهيـه سـموم                
 مشابه دفع آفات خانگی و کشاورزی و

   
 سال٨

 

پيراپزشـکی   وسایل دندانپزشـکی و  (ابزارو تجهيزات بيمارستانی    اتاق عمل وجراحی و     وسایل -٣
 )بيهوشی وامثالهم  فيزیوتراپی و رادیوتراپی و آزمایشگاهی و رادیولوژی و و

  سال١٠ 

وسـایل  ( ماشين آالت تهيه وتوليدوسایل اتاق عمـل و جراحـی وابـزارو تجهيـزات بيمارسـتانی                  -٤
 )بيهوشی و امثالهم  آزمایشگاهی و رادیولوژی و رادیوتراپی و شکی ودندانپزشکی و پيرا پز

١٠%   

    : صنایع روغن نباتی وتصفيه روغن -١٢گروه 

 ماشــين آالت وتجهيــزات روغــن کــشی شــامل -ماشــين آالت تهيــه وتوليــد روغــن نبــاتی کــًال -١
 تـصفيه   -)س وصافی هـا   سيلوها، پاک کننده ها، لينترگيری، خورد کن، جداکننده، آسياب ها، پر          (

سانتریفوژ، بی رنگ کننده ها، توليد هيدروژن، صـافيها، و  بـی بوکننـده هـا، بـسته             (روغن شامل 
 )بندی، اندازه گيری مخازن 

   
 سال١٠

 

    : صنایع چاپ وتکثيرو گراور -١٣گروه 

مرکب سازی، بـرش، چـاپ افـست ، چـاپ           ( ماشين های چاپ وچاپخانه شامل دستگاه های         -١
 و ماشين های حروف سازی وتهيه کليشه و گراور) لی، چاپ پالستيک وشيشه وصحافیمعمو

١٠%   

  سال٥   ماشين های پلی کپی، فتوکپی، تکثير، اوزاليد، زیراکس و مشابه-٢

پذیرفتـه    بهـره بـرداری        هزینـه   گراور در سال استفاده در حـساب       کليشه و  حروف چاپخانه و   -٣
 می شود

١٠٠%   

    :صنایع قند وشکر  -١٤گروه 

کلـه،   تهيـه قندحبـه و      تـصفيه شـکر و     -نيـشکر  و ازجغندرقنـد  قند ماشين آالت توليدی شکر و     -١
 ا و مخازن شربتآپارات ه

  سال١٥ 

     صنایع مصالح ساختمانی-١٥گروه 

پوکه ،   سفال و  و لعاب رنگ مربوطه، انواع مختلف آجر      سراميک و  ماشين آالت توليد کاشی و     -١
صيقل زنـی، موزایيـک    سنگ کوبی و   ماسه و دانه بندی آنها، بتون و آسفالت، سنگبری و           و شن

ورق سـيمانی    جدول، گچ و آهک، گـچ هـای پـيش سـاخته، لولـه و               سنگفرش، بلوک و   سازی و 

   
  
 سال١٠

 



 و اتصاالت مربوطه، خانه های پيش ساخته، سبپورکس، انواع تيرچـه بلـوک و              پنبه نسوز  و نسوز
سایر مصالح  قالب های مربوطه و تجهيزات و فاضالب ساختمان و آب و م وسقف بلوک، انواع لواز

 ساختمانی
    : صنایع شيشه -١٦گروه 

تـراش   و انواع شيشه های بطری، شيشه نـشکن، سـاختمانی، مـشجر          :  ماشين آالت توليد   -١
 شيشه و موارد مشابه

  سال١٠ 

بوتـه، انـواع مـصنوعات       رو آیينـه، کـوره ذوب مـواد و        انواع چينی وبلـو   :توليد  ماشين آالت تهيه و    -٢
 سایر موارد مشابه شيشه ای از قبيل حباب ها، آمپول ها، پشم شيشه و

  سال٨ 
 

 

مـورد مـصرف کـوره از تـاریخ      آجـر نـسوز   غلطک های مربوط بـه ایـن صـنعت و         ظروف و   قالبها و  -٣
 شروع استفاده در حساب هزینه منظور گردد

١٠٠%   

    :ایع سيمان  صن-١٧گروه 

 وسـایل    مخـصوص و   تهيـه انـواع سـيمان معمـولی ورنگـی و           و تجهيزات توليـد    ماشين آالت و   -١
 سایرموارد مشابه و مخلوط کن ها فيلترها، و آسياب ها، کوره ها، و بسته بندی، سنگ شکن و

  سال١٠ 

 در حـساب     کليه قالب های مربوط بـه صـنایع سـاختمانی وسـيمان از تـاریخ شـروع اسـتفاده                   -٢
 هزینه بهره برداری منظور خواهد شد

١٠٠%   

    : صنایع غذایی وخوراکی ونوشابه سازی -١٨گروه 

 شير ولبنيات پاستوریزه، بستنی، آدامس، آب نبـات، تـافی وغيـره و      :  ماشين آالت تهيه وتوليد    -١
آب معدنی   وانواع سوسيس و کالباس، برنج کوبی، الکل صنعتی، انواع نوشابه های غير الکلی              

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .مشابه و

  سال١٠ 

انواع نان بيسکویت، انواع شيرینی ، قند، نبات وغيـره و کارخانجـات             :  ماشين آالت تهيه وتوليد    -٢
ماکـارونی ورشـته، نـشاسته وگلـوکز،        کنسرو، کمپوت، آبميوه، آردوبيکينگ پاور، ومـشابه، انـواع          

چای و بسته بنـدی آن، خميـر مایـه نـان وصـنایع تخميـری، شـير خـشک وغـذای کـودک و مـواد                           
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پروتئينی، سرکه ومواد مشابه 

   
 سال٨

 

   %١٠٠  . . . . سنگ آسياب در سال استفاده در حساب هزینه پذیرفته می شود-٣

    : صنایع شيميایی -١٩گروه 

سـود، مـواد    کربنات و بـی کربنـات دو   سود و مواد اسيدی و بازی و: توليد  ماشين آالت تهيه و  -١
رزین ها، کودهـای شـيميایی، اوره، سـوپر فـسفات، پتـاس، آمونيـاک ، وکليـه                   شيميایی حالل و  

 موارد مشابه 

   
 سال٦

 

 جهيـزات حمـل ونقـل و       ت ازهـای اکـسيژن، هـسيدروژن، هليـوم و        گ: توليـد   ماشين آالت تهيه و    -٢
شـمع، مـواد اوليـه پالسـتيک،         کپسول ها، واکس، ورنی، بتونه و      مخازن و  و پرکردن آنها و    تخليه

 کليه موارد مشابه  مواد شيميایی از مواد آلی و

   
 سال٨

 



 هـای مخـصوص و      روغـن  روغن هـای موتـور و      روغن های معدنی و   : توليد  ماشين آالت تهيه و    -٣
 تصفيه خانه های مربوطه و سایر موارد مشابه

  سال١٥ 

روغـن   روغـن جـال و     الياف ونخ های مـصنوعی بطـور کلـی، رنـگ و           : توليد  ماشين آالت تهيه و    -٤
 های صنعتی، الک الکل، مواد شيميایی از منابع معدنی وکليه موارد مشابه 

  سال١٠ 

    : صنایع نفت وپتروشيمی -٢٠گروه 

ــ-١ ــ   ـ زمــ ــدروکربوری، کليــــه ماشــ ين آالت و تجهيــــزات و تأسيــــسات  ـينهای چاههــــای هيــ
اکتــشافی،توسعه ای توليــد و بهــره بــرداری مخــازن هيــدروکربوری زمينــی و دریــایی، فــالت         

 .قاره،مخازن و پایه های صادراتی هيدروکربوری و کليه موارد مشابه مرتبط با آن

   
  سال١٢

 

ات و تأسيسات توليد بهره برداری و توزیع گاز در کشور و کليٌه موارد  کليه ماشين آالت و تجهيز   -٢
 .مشابه مرتبط با آن

   سال١٢ 

 کليه ماشـين آالت و تجهيـزات و تأسيـسات آب و بـرق و بخـار مـرتبط بـه صـنایع نفـت و گـاز و                             -٣
 .پتروشيمی

   سال١٢ 

   سال١٥  . کليه ماشين آالت و تجهيزات و تأسيسات توليد مواد پتروشيمی-٤

 کليه ماشين آالت و تجهيزات و تأسيسات تصفيه نفت خام توسط پاالیشگاهها و توزیع -٥
 فرآورده های نفتی

   سال١٥ 

 کليه ماشين آالت و تجهيزات و تأسيسات مربوط به ایستگاهها و تلمبه خانه های تقویت -٦
 فشار

   سال١٢ 

  سال٦  ی با عمر مفيد شش سال کليه ماشين آالت،تجهيزات و تأسيسات خاص حفار-٧

    : صنایع سلولزی وچوبی -٢١گروه 

کاغـذ   و تيـشو  جعبـه مقـوایی، دسـتمال کاغـذی و     کـارتن و : توليـد   کليه ماشـين آالت تهيـه و   -١
کليـه مـوارد    کاغـذ بـری و    کاغذهای پارافينی، پاکت و    مقوایی و  تزیينی، ليوان کاغذی و    دیواری و 
 مشابه

  سال١٢ 

  سال٨  سایر کاغذهای صنعتی سمباده و کاغذ: توليد شين آالت تهيه و کليه ما-٢

. . .) اره، فـرز، رنـده و       (خرده چوب، نجاری   چوب بری و   چوب و : توليد کليه ماشين آالت تهيه و     -٣
 قالب کفش و مدل سازی، پارکـت چـوبی،          ،. . .روکش و  تخته چندال، فيبر، نئوپان ،اشباع چوب و      

مـشابه مـرتبط     مواد محترقه، آتش بازی و موارد       فرميکا، کبریت سازی و    قفسه، صندلی و  مبل و 
 با صنایع چوبی

  سال١٠ 

  سال١٠   کليه ماشين آالت تهيه وتوليد وسایل وماشين آالتی که دراین صنعت به کار می رود-٤

    : صنایع کاغذ وخمير کاغذ -٢٢گروه 

  سال١٠ مقوا از هر نوع و کاغذ       و های مختلف، کاغذ  خمير کاغذ به روش     : ساخت  ماشين آالت توليد و    -١



 موارد مشابه اسکناس و

    :  صنایع برق والکترونيک -٢٣گروه

ضـبط  ون، رادیـو،    تلویزیـ (تصویری الکترونيکـی     کلی وسایل صوتی و   : توليد  ماشين آالت تهيه و    -١
 سایر مواردمشابه  ودستگاه های مونتاژ کليه ماشين های محاسباتی الکترونيکی و و. . .) و

  سال١٠ 

 عالیم خبری، انواع سـيمها  چراغ های راهنمایی و و انواع المپ ها : توليد ماشين آالت تهيه و    -٢
و  پریـز  و آلياژ برای مصارف مختلف، انواع کليد      ضعيف واز هرنوع فلز و     کابلهای برق فشار قوی و     و

سـایر لـوازم    الکترونيک، انواع تـرانس هـا و   لوله برگمن، لوازم اندازه گيری برق و مقره و سرپيچ و 
 ذغال های صنعتی تر و الکترونيکی، باطری خشک و برقی و

  سال٨ 

    : صنایع لوازم خانگی -٢٤گروه 

تجهيزات حرارت   رادیاتور و  مشعل و  بخاری، انواع شوفاژ و    انواع اجاق گاز و   : ماشين آالت توليد   -١
 تجهيزات تبرید، انواع یخچال و      فن کویل، تهویه مطبوع، چيلر و      مرکزی، انواع آبگرمکن وانواع کولر،    

 ماشين لباسشویی، انواع پنکه، بخاری، جاروبرقی، پلوپز، کباب پز، آرام پز، انواع سـاعت              فریزر و 
خوراک پزی، آب ميوه گيری، چرخ گوشت، مخلـوط کـن هـا، قهـوه               دیواری، سماور، لوستر، چراغ     

نگهـداری مـواد    سرد خانـه هـا، سـالن هـای سـرد کننـده و       زی وسازها، انواع فالسکها ، یخ سا     
 سایر لوازم خانگی مواد خوراکی و سبزیجات و غذایی و

   
  
 سال١٠

 

  سال٨  مشابه موارد توری چراغ و انواع چراغ ها و: تهيه و  ماشين آالت توليد-٢

    : صنایع الستيک -٢٥گروه 

يوپ برای وسایل نقليه، انواع روکش الستيک، انواع فوم         انواع تایر ت  : توليد  ماشين آالت تهيه و    -١
تـسمه پروانـه هـا، انـواع لـوازم ورزشـی             ، انواع فـرش هـای السـتيکی و        )تشک الستيکی ( رابر و

 سایر توليدات الستيکی پاشنه الستيکی و الستيکی، انواع کف و

   
 سال١٠

 

السـتيکهای  ( مصارف صـنعتی  انواع ریخته گری های الستيک برای: توليد  ماشين آالت تهيه و   -٢
 و قالب های آن )موارد مشابه ضربه و ضد حرارت، ضدآب، ضدالکتریسيته، ضد

  سال٥ 

    : صنایع چرم وکفش -٢٦گروه

 پوسـت، آمـاده کـردن روده، سـاالمبور، مـصنوعات چرمـی، بنـد               چرم و : توليد ماشين آالت تهيه و   
سـوپر فلکـس، انـواع پـوتين و          ی و السـتيک  پارچه آستری کفـش، انـواع کفـش چرمـی و           کفش و 

کتانی و پالستيکی، انواع دمپـایی پالسـتيکی،         پارچه ای، ورزشی و    چکمه، انواع کفش ترلون و    
ماشـين آالت کارخانجـات کفـش     سـایر مـوارد مـشابه، قطعـات یـدکی      صندل و  انواع زیره کفش و   

 سازی

   
 سال١٠

 

    : صنایع مخابرات -٢٧گروه

  سال٨  تجهيـزات پـستی، کليـه تجهيـزات و         وسایل ارتباطی، رله ها، بردها و      وتلفن  : ماشين آالت توليد  



 سایر موارد مرتبط با صنعت مخابرات پایه ها و وسایل مخابراتی، بی سيم، دکل های محمل و

    : صنایع فوالد سازی وذوب فلزات -٢٨گروه 

ریـزی   کوره های بلند، فوالد    صنایع جنبی و   جدن و : ریخته گری  تجهيزات توليد و    ماشن آالت و   -١
نبـشی، سـپری     تـسمه و   آهن، تيرآهن، و   فوالد، نورد فوالد و    مداوم و متناوب، مواد اوليه چدن و      

فـوالد و فوالدهـای صـنعتی،        و فوالدهای ساختمانی،  ورق آهـن و        سایر محصوالت نورد   و آرماتور
 سایر موارد مشابه مخصوص و فوالدهای ضد زنگ و

  
٨% 

  

روی، سـایر فلـزات    سـرب و  آلومينيـوم، مـس و  : ریختـه گـری   تجهيـزات توليـد و     الت و  ماشين آ  -٢
 تهيه محصوالت نورد و رنگين و

١٥%   

   %١٠ توليد محصوالت آنها  روی و سرب و مس و آلومينيوم و: تجهيزات نورد  ماشين آالت و-٣

  سال١٠  دستگاه تقطير ذغال سنگ و کک سازی  کوره و  ماشين آالت و-٤

ابزار عمل آتش خوار     آجرهای نسوز و   فلزکاری محصوالت فوق و     کليه قالب های ریخته گری و      -٥
 سال استفاده در حساب هزینه پذیرفته می شود مورد مصرف کوره ها، در

١٠٠%   

    : صنایع آبرسانی وتصفيه آب وفاضالب -٢٩گروه

متعلقـات مربوطـه،     موتـور پمـپ هـا و       توربين های آبی و    پمپ ها و  : توليد  ماشين آالت تهيه و    -١
 موارد مشابه  تصفيه آب و یونيزاسيون آب و سختی گيرها و تجهيزات تهيه آب صنعتی و

  سال١٠ 

وسایل انتقال آب، تـصفيه      اتصاالت شبکه ها و    تجهيزات آبرسانی و  : توليد  ماشين آالت تهيه و    -٢
  رد مشابه موابيولوژیکی آب و مخازن مربوطه و شيميایی و فيزیکی و

  سال١٥ 

   %١٠ و صنایع جنبی  تصفيه فاضالب ها، شيرین کردن آب دریا: تجهيزات  ماشين آالت و-٣

    :دامداران و مرغداری   صنایع کشاورزی و-٣٠گروه 

از قبيـل خـيش، بـذر پـاش، کودپـاش،           : تجهيزات کشاورزی  وسایل و  توليد  ماشين آالت تهيه و    -١
 وسایل مشابه  جين کن، پيلر، سم پاش ودیسک، خرمن کوب، لولر، و

  سال١٠ 

دامـداری و   دامی، دوشـيدن شـير و      دفع آفات کشاورزی و    سم پاشی و  : لوازم  ماشين آالت و   -٢
انـواع   مـرغ و   ، پـرورش جوجـه و     )انـواع مختلـف   ( و تلقـيح مـصنوعی، جوجـه کـشی         کشتارگاه ها 

 وجين کـن، کمبـاین، سـم پـاش و         تراکتور، خيش، بذر پاش، کودپاش، دیسک، خرمن کوب، ماله،          
  مشابه  لوازمدامی، علف چين ها وسایر وسایل و لوازم دفع آفات نباتی و

  
٣٠% 

  

آرد  مواد کنـسانتره و    کردن خوراک دام و    سيلو طيور و  خوراک دام و  : توليد  ماشين آالت تهيه و    -٣
ثيـر مـاهی و مـوارد    ماشـين پـرورش و تک    تجهيزات تهيـه توتـون وتنبـاکو،         ماهی وصنایع دخانيات و   

 مشابه

  سال٨ 

خشک کـن، توليـد قطعـات یـدکی کليـه ماشـين              عدل بندی و   پنبه پاک کنی و   : ماشين آالت    -٤
 آالت و وسایل مرتبط با صنایع این گروه

  سال١٠ 



    :کمباین   صنایع تراکتورسازی و-٣١گروه 

قدرت های متفـاوت، انـواع کمبـاین        الستيکی با    انواع تراکتور زنجيری و   : کارخانجات توليد  صنایع و 
غيره، زنجير تراکتور  برای غالت، گياهان ریشه ای، چغندر قند، نيشکر و پنبه ودانه های روغنی و

 و تانک ها و قطعات یدکی مرتبط با صنایع این گروه 

   
 سال١٠

 

    : صنایع ماشين سازی -٣٢گروه 

ه، الکتروموتـورو الکتـرو پمـپ، موتورهـای         کمپرسور هوای فـشرد   : ماشين االت و کارخانجات توليد    
رینــگ و رول  بخــار آب، بلببنزینــی ودیزلــی، پمــپ هــای ســانتریفورژ و غيــره، تــوربين هــای بــرق و

قالب گيری، ماشـين آالت کارخانجـات    بيرینگ، انواع پمپ های هيدروليک، تجهيزات ریخته گری و     
 سایر موارد مشابه  صنعتی و

   
 سال١٠

 

    :نمایی وفيلم برداری  صنایع سي-٣٣گروه 

سينمایی،  فيلم برداری، دستگاه های فيلم برداری و       سينمایی و : دستگاه ها   ماشين آالت و   -١
 مشابه  آپارات ها و موارد دوبالژ، نمایش فيلم و چاپ وظهور فيلم و

  سال١٠ 

  سال١٥  تجهيزات مربوط به ستاره شناسی ونجوم وغيره   دوربين های فلکی و-٢

  :بهای کپی  بهای امتياز فيلم های وارده اعم از حق نمایش و -٣
   چنانچه مدت قرارداد نمایش فيلم یکسال باشد-الف
   چنانچه مدت قرارداد بيش از یکسال باشد-ب
   چنانچه در قرارداد مدت تعيين نشده باشد-ج

در ٣ اسـتهالک بهـای فـيلم از روزی کـه نمـایش داده مـی شـود بـه نحـو مـذکور در بنـد                          -تبصره
اولين نمایش فـيلم مبـداء سـال اسـتهالک محـسوب خواهـد              ( حساب هزینه پذیرفته خواهد شد    

 )شد

  
١٠٠%  
٧٠% 

  
  
  
  سال٤حداکثر 

 

    : صنایع اتمی ونيروگاه های اتمی-٣٤گروه 

  سال٥  تجهيزات اتمی توليد:  ماشين آالت-١

   %٥ های هسته ای تجهيزات نيروگاه  توليد کارخانجات آب سنگين و:  ماشين آالت-٢

   %١٠ وسایل نگهداری فضوالت هسته ای    تجهيزات و-٣

    : صنایع رنگ وچسب -٣٥گروه 

مخــصوص ( صــمغ صــنعتی، انــواع چــسب و انــواع رنــگ هــای ســاختمانی و: ماشــين آالت تهيــه
  و غيره) وصنعتی

  سال١٠ 

    : صنایع متفرقه -٣٦گروه 

  سال١٠   ماشين آالت زیپ سازی -١



  سال٨  همشاب لباسشویی و  ماشين آالت قاليشویی و-٢

سـایر مـوارد مربـوط بـه         تيـون آپ و    رنـگ کـردن اتومبيـل، بـاالنس چـرخ و           سرویس و :  تجهيزات -٣
 خودرو  تعميرکاری اتومبيل و

  سال٨ 

  سال١٠  .مداد، خودکار، قلم وخودنویس وفندک وموارد مشابه: توليد  ماشين آالت تهيه و-٤

غيـره   پارکهای تفریحی اعم از برقی، پنوماتيکی، روغنی و الکتریکی و    : وسایل اشين آالت و   م -٥
تله  تأسيسات تله کابين و غيره و کروجت، ترن هوایی، ماشين های برقی و فلک، آچرخ و: مانند

 موارد مشابه  اسکی و

   
 سال١٠

 

  سال٨  تجهيزات سایر صنایع متفرقه  ماشين آالت و-٦

  سال٤  ابزار مختلف که در این جدول پيش بينی نشده  دوات و سایر ا-٧

ــی اس    -٨ ــر جــب پ ــادین مــين نظي ــورد اســتفاده در مي ــزات م ــواع تجهي ــی  )GPS( ان ، اس جــی پ
 ، مين یاب، عمق یاب، بمب یاب و نظایر آنها)SGPS(اس

   سال٢ 

    : سایر اموال واثاثيه -٣٧گروه 

  سال١٠  تحریر، تایپ، کپی، حساب، فاکس : ت دفتر از قبيلماشين آال  اموال واثاثيه اداری و-١

  سال١٠   سخت افزار سيستم های رایانه ای و موارد مشابه -٢

  سال٣  ) PC(  سخت افزار رایانه ای شخصی -٣

تئـاتر و مؤسـسات      رستوران ها و سينما و     مسافرخانه ها و   متل ها و   اثاثيه هتل ها و     اموال و  -٤
 هموارد مشاب وتربيت  تعليم و

   سال٥ 

    : حقوق مالی -٣٨گروه 

   امتيازات وبهای خرید فرمول وعالیم تجاری وصنعتی وغيره -١
   برای توليد مقدار معينی باشد به نسبت توليد هرسال -الف
   قرارداد برای مدت معينی منعقد شده باشد به نسبت مدت قرارداد-ب
   سال قابل استهالک است  مبلغ مشخصی برای هر سال باشددر همان-ج
   در سایر شرایط-د

   
  

 سال٢

 

    سایر حقوق خریداری انحصاری  حق التأليف، حق التصنيف و-٢

     : صنعت آب و برق دارائيهای-٣٩گروه 

     :صنعت آب:الف

ــاه آب و ســاختمانهای بتنــی    -١ ــصفيه و نيروگ ــسات بهسازی،پمپاژ،ت  ســاختمانهای بتنــی تآسي
  مسکونی و اداری مربوطه

  سال٣٠ 



 ساختمانهای اسـکلت فلـزی تآسيـسات بهسازی،پمپاژ،تـصفيه و نيروگـاه آب و سـاختمانهای          -٢
  اسکلت فلزی مسکونی و اداری مربوطه

   سال٢٠ 

سيــسات بهسازی،پمپاژ،تــصفيه و نيروگــاه آب و ســاختمانهای آجــری   ســاختمانهای آجــری تآ-٣
  مسکونی و اداری مربوطه

   سال١٠ 

   سال٣٠    مخازن بتنی،ذخيره آب،لوله ها و کانال های آبرسانی بتنی-٤

ذخيره آب، لوله های آبرسانی چدنی،تجهيزات تصفيه خانـه هـا و لـوازم              ) فلزی( مخازن هوایی  -٥
  انبارها

   سال١٥ 

رقم قطعی عمر مفيد اقتصادی هر سدی بنا بر نوع سطح و ميزان رسـوبات آن توسـط             : سدها -٦
  مقاطع کار مهندس مشاور،کارشناس مزارت نيرو و کارشناس سازمان آب تعيين خواهد شد

   سال١٠٠ -٣٥ 

   سال٣٥    تآسيسات سدها،تجهيزات مکانيکی و برق سدها-٧

   سال٧٥    مخازن سدها و راههای آبی-٨

   سال٥٠    تونلها-٩

 قنوات،تجهيزات دستگاه دیگ بخار،لوله های آبرسانی فوالدی و دوکتيل،لوله ها و شـيرهای              -١٠
  اصلی آتشنشانی و عمومی

   سال٢٥ 

   سال٨    چاههای تآمين آب،تآسيسات مربوطه-١١

   سال٢٠   اب آب ساختمان تأسيسات نيروگاه،سایر تأسيسات و تجهيزات نيروگاه به شبکه های انشع-١٢

   سال١٠    جاده ها،خيابانها،پلها و پياده رو ها-١٣

 تجهيـــزات پمپـــاژ برقی،دیزلی،آبی،بخاری،دســـتگاه هـــای توليـــد بـــرق و ســـایر تجهيـــزات  -١٤
پمپاژ،تأسيسات و دستگاه های شوفاژ،تهویه مطبوع،وسایل گرم کننده و خـشک کننـده لـوازم و                

   سایر تجهيزات و اموال عمومیوسایل آزمایشگاه و بهداری،مخابراتی و

   سال١٠ 

ــگاهها،امکان   -١٥ ــتانها و فروشــــ ــان عمومی،اداری،بيمارســــ ــاث منزل،امکــــ ــباب و اثــــ  اســــ
تفریحی،آموزشی و کنتورهای آب و ابـزار و لـوازم کارگـاه و گـاراژ و وسـایط نقليـه و ماشـين آالت                        

  کشاورزی و ماشين آالت سنگين ساختمانی

   سال٥ 

   سال٣   انی از قبيل مخارج ثبت و حق مشاوره هزینه های سازم-١٦

 سال و کمتـر   ٦بيشتر از یک ميليارد ريال      ):از قبيل مطالعات فنی و تهيه پروژه      ( مطالعات اوليه  -١٧
   سال٣از یک ميليارد ريال 

   

    برق  صنعت :ب

    ) دیزلینيرو گاههای بخاری و( وسایل و تجهيزات توليد

  سال٢٠   دیگ بخار و تجهيزات مربوطه-١



  سال٢٠   توربوژنراتور و تجهيزات مربوطه-٢

   سال٢٠   مولد های دیزلی و تجهيزات مربوطه-٣

    )نيروگاههای گازی(وسایل و تجهيزات توليد 

   سال ١٥   توليد ژنراتور،توربوکمپرسور، اتاق احتراق و تجهيزات مربوطه-١

    )نيروگاههای چرخه ترکيبی( ل و تجهيزات و توليد وسای

   سال ٢٠   دیگ بخار و تجهيزات مربوطه-١

   سال٢٠   توربوژنراتور و بخش بخار و تجهيزات مربوطه-٢

  سال١٥   توربوژنراتور و توربوکمپرسور واحدهای گازی و تجهيزات مربوطه-٣

    مخازن سوخت و تجهيزات 

  سال٢٠  )اعم از گازی،بخاری و دیزلی(تجهيزات توليد مخازن سوخت و -١

    )برق آبی(وسایل و تجهيزات توليد

   سال٥٠   مخازن،سدها و آبروها مربوط به تاسيسات توليد-١

  سال٣٠   و چرخهای آبی توربين ها،ژنراتورها-٢

    وسایل و تجهيزات انتقال

   سال٣٥   ساختمانهای محل نصب تاسيسات پستها-١

   سال٢٠  وسایل و تجهيزات پستها -٢

   سال٢٥  ....)تيرها،برجها،سيم،کابل،مقره،و( خطوط انتقال و تجهيزات مربوطه-٣

    وسایل و تجهيزات توزیع

   سال٣٥   ساختمانهای محل نصب پستهای توزیع-١

   سال٢٥   پستها و تجهيزات مربوطه-٢

  سال٢٠  ی زمينی تيرها،برجها،سيمهای هوایی و کابلها-٣

   سال٢٠   کنتورها و کابل سرویس مشترکين-٤

   سال ١٥   تاسيسات روشنایی معابر-٥



    تاسيسات دیسپاچينگ

   سال٣٥   ساختمانهای محل نصب تاسيسات دیسپاچينگ-١

   سال١٠   تجهيزات کامپيوتر مراکز کنترل-٢

  سال١٠   تجهيزات مخابراتی مراکز-٣

  سال١٠  زات سایر تجهي-٤

    ساختمانها و جاده ها

  سال٤٠   ساختمانهای محل نصب تاسيسات و تجهيزات توليد برق-١

  سال٤٠   جاده ها و راه آهن مربوط به تاسيسات توليد-٢

   سال٢٠   سایر تجهيزات توليد-٣

    )حسب مورد(سایر دارایيها مطابق نرخهای مذکور در گروه های قبلی 

ارائيهای ثابت خاص سيستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات  د-٤٠گروه 
و شرکتهائی که در زمينه بانکداری الکترونيک، فن آوری های مربوطه و نيز خدمات مشابه 

 :فعاليت می نماید

   

   سال٤   دستگاههای کنترل امضاء، ماژول و روتر اسکناس شمار، نوبت دهی، چک زنی، پول شمار-١

، وب )Pin pad(، صــدور  کــارت، پــين پــد )POS(، کــارت خــوان)ATM( دســتگاههای خــود پــرداز-٢
 )Web Kiosk(کيوسک

   سال٥ 

   سال٦   دستگاههای سورتر، تست اسکناس و پرفراژ چک زنی-٣

  
  
  

  ٢٧/١١/٨٠ اصالحی قانون ماليات های مستقيم مصوب ١٥١جدول استهالک موضوع ماده 
  

  
  

 :تذکرات و توضيحات
 در مواردی که استهالک بر اساس سال تعيين شده نسبت به مانده مستهلک نشده دارایی ها در اوایل سال مالياتی مـشمول اصـالحيه قـانون مالياتهـای مـستقيم                          -١تبصره  
  . به شرح زیر عمل خواهد شد٢٧/١١/٨٠مصوب 
جدول  ثابق باشد، مانده دفتری دارایی اسـتهالک پـذیر ظـرف مـدت باقيمانـده از سـال اول                      در صورتی که مدت استهالک موضوع این جدول بيشتر از مدت استهالک طبق               -الف



  .اجرای این جدول مستهلک خواهد شد
دول  در صورتی که تفاوت مدت استهالک موضوع این جدول کمتر از مدت استهالک طبق جدول ثابق باشد، مانده دفتری دارایی استهالک پذیر کال در سال اول اجرای این جـ          -ب

 .مستهلک خواهد شد
 قانون مالياتهای مستقيم تعيين ميگرددمالک عمل بـرای محاسـبه اسـتهالک مانـده دارایـی                 ١٥٠ در مواردی که استهالک بر اساس روش نزولی موضوع بند الف ماده              -٢تبصره  

 . طبق نرخ نزولی این جدول خواهد بود١٣٨١های استهالک نشده در اول سال 
بـرق منطقـه ای وابـسته بـه          ز دارایی های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشيمی، شرکتهای آب یا برق یـا آب و                       آن قسمت ا   -٣تبصره  

عيين نشده، بر اساس پيـشنهاد      ، سازمان برق ایران، شرکت مندسی آب وبانکها، که در این جدول برای آنها نرخ استهالک ت                )توانير(وزارت نيرو، شرکت توليد وانتقال نيروی برق      
 .دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دستگاه ذینفع نرخ استهالک حسب مورد توسط سازمان امور مالياتی کشور تهيه و

 مربوط به صنعت خاص خود پيش بينی شده است در هر مورد برابر حداقل                نرخ استهالک کوره هایی که در صنعت به کار می رود بجز مواردی که دراین جدول در گروه                  -٤تبصره  
 .نرخ استهالک ماشين آالت مربوط به آن صنعت خواهد بود

 .هد بود اصالحيه های بعدی قابل استهالک خوا و٦٦مالياتهای مستقيم مصوب  قانون ١٤٩ ماده ٤ هزینه مطالعات فنی وتهيه پروژه صنایع بر اساس مقررات بند -٥تبصره 
ميـزان  .  در مواردی که دارایی قابل استهالک پس از آمادگی برای بهره برداری به علـت تعطيلـی کـار موسـسه یـا علـل دیگـر بـرای مـدتی مـورد اسـتفاده قـرار نگيـرد                                       -٦تبصره  

ل برای آن دارایی تعيين گردیده اسـت در صـورتی کـه محاسـبه              نرخ استهالکی خواهد بود که در این جدو        % ٣٠استهالک در مدتی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته معادل           
مدتی که دارایی در آن مدت مورد استفاده قرار نگرفته است به باقی مانده مدت تعيين شده برای اسـتهالک دارایـی در ایـن جـدول اضـافه                       % ٧٠استهالک برحسب مدت باشد   

 .خواهد شد
 رود ودر این جدول در گروه خاص خود پيش بينی نشده است بهـای سـنگ آسـياب کـال در سـال اول اسـتفاده از آن در        در صنایعی که آسياب های سنگی به کار می      -٧تبصره  

  .حساب هزینه بهره برداری پذیرفته می شود
وتطبيق آنها با گروه صنایع مذکور در این جدول  در مواردی که بين مودی و اداره امور مالياتی قبل از قطعيت ماليات در تشخيص نوع ماشين آالت ولوازم آن وسایر اموال           -٨تبصره  

  برای تعيين ميزان استهالک اختالف پيدا شود رسيدگی وتطبيق مورد با گروه ها و ردیفهای مشروحه در جدول در هياتی مرکب 
  :تشکيل خواهد شد به عمل خواهد آمد )سازمان امور مالياتی کشور(از سه نفر به شرح زیر که در تهران 

  ر کارشناس وزارت صنایع ومعادن به نمایندگی از طرف وزارتخانه مذکور یک نف-١
  . یک نفر از صاحبان صنایع عضو اتاق بازرگانی ومعادن ایران به نمایندگی ومعرفی اتاق مذبور-٢
ی را به عهده خواهد داشت هر یک ازسازمان هـای            یک نفر از کارشناسان سازمان امور مالياتی کشور به نمایندگی ومعرفی سازمان یاد شده که ضمنا سمت ریاست هيات                   -٣

هيأت مذکور پـس از رسـيدگی وعنـداللزوم اخـذ توضـيحات مـودی رای مقتـضی        . مذکور عالوه بر عضو اصلی الاقل یک نفر هم  به عنوان علی البدل این هيأت تعيين خواهد کرد              
 .الياتی وهياتهای حل اختالف مالياتی موظفند طبق نظر هيأت مزبور رفتار نمایندصادر خواهد کرد رای صادره به اکثریت مناط اعتبار است وادارات امور م

ماشين آالت وهرگونه دارایی استهالک پذیر دیگری که این جدول گروه خاصی برای آن پيش بينی نشده است یا بـه فـرض پـيش بينـی بـرای بعـضی         در مورد صنایع و   -٩تبصره  
نظير نرخ استهالک تعيين نگردیده است سازمان امور مالياتی کـشور           یا مشابه و   دارایی ذکر نشده و    ن گروه به عنوان سایر ماشين آالت و       ماشين آالت ودارایی دیگر مربوط به آ      

 .دارایی به موقع اجرا خواهد گذاشت جدول استهالک آنها را به عنوان جدول متمم تهيه وپس از تصویب وزیر امور اقتصادی و
 دارایی های موسسه ناشی از تجدید ارزیابی قابل استهالک نخواهد بود ليکن شرکت های دولتی که صددر صد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلـق                 افزایش بهای  -١٠تبصره  

اضافه ارزش دارایی هـای     .اینددارایی های ثابت خودرا تجدید ارزیابی می نم       . . .  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و        ٦٢به شرکت های دولتی مزبور هستند ودر اجرای ماده          
بر اساس دو برابر مدت ویا نـصف نرخهـای   ) صنعت آب وبرق(  جدول ٣٩تجدید ارزیابی شده به اضافه قيمت دفتری آنها جمعا از تاریخ تجدید ارزیابی به استثنا دارایی های گروه               

 .مقرر در این جدول قابل استهالک خواهد بود
 . وزارت امور اقتصادی ودارایی خواهد بود٢٣/٤/٧٢ مورخ ٩٧٦جدید ارزیابی شده بانکها کما کان تابع مقررات جدول موضوع نامه شماره  استهالک دارایی های ت-١١تبصره 



 . دارایی های موسسه که به صورت دست دوم خریداری می شوند طبق مقررات این جدول قابل استهالک خواهند بود-١٢بصره ت
 .اشند که دارایی های استهالک پذیر خودرا  بيش از مدت ویا با نرخی کمتر از نرخهای مقرر در این جدول مستهلک نمایند موسسات مجاز می ب-١٣تبصره 
 قابـل   هزینه مربوط به تغيير یا تعمير اساسی دارایی قابل استهالک از زمان انجام هزینه حسب مورد بر اساس نرخ وکـل مـدت مقـرر در ایـن جـدول بـرای آن دارایـی                                  -١٤تبصره  

 .استهالک خواهد بود
 دارایی هایی که قيمت تمام شده آنها به طور کامل مستهلک می گرددتا زمانی که در مالکيت موسسه می باشند باید بهای تمام شده وميزان ذخيره استهالک آن -١٥تبصره 

 .دارایی به طور کامل در دفاتر موسسه نشان داده شود
 و بعد شروع می شود ودر مورد سـالهای مـالی قبـل از آن جـدول اسـتهالک قبلـی               ١/١/٨١ مودیانی می باشد که سال مالی آنها از تاریخ            مقررات این جدول شامل    -١٦تبصره  

ل از پيش بينی نشده وبعدا تصویب می گردد نـرخ مـصوب نـسبت بـه سـالهای ماليـاتی قبـ           مالک عمل می باشد نسبت به دارایی هایی که ميزان استهالک آنها در این جدول              
 .سال تصویب که ماليات آن سالها قطعيت نيافته تسری داده خواهد شد

 


