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کوپارک ها( کید بر مناطق ویژه اقتصادی، پارک های علم و فناوری و ا )با تأ

چکیده مدیریتی

و  معافیت هــا  بامحوریــت  عمدتــًا  و  محــور  فعالیــت  و  منطقــه ای  رویکــرد  دو  بــا  مالــزی  ســرمایه گذاری  مشــوق های 

ــه منظــور تشــویق شــرکت های داخلــی و خارجــی  ــی اعطــاء می شــود. مشــوق های منطقــه ای ب بخشــودگی های مالیات

کز)هــاب(  بــه ســرمایه گذاری در مناطــق معیــن شــده نظیــر مناطــق ویــژه اقتصــادی، پارک هــای علــم و فنــاوری، مرا

ح هــای ایجــادی و توســعه ای تولیــدی، فنــاوری  کوپارک هــا و مشــوق های فعالیــت محــور بــه منظــور بهبــود طر اصلــی و ا

ــد. از  گردشــگری و جهانگــردی، خدمــات، فنــاوری زیســتی تخصیــص می یاب اطالعــات، خودروســازی، حمــل و نقــل، 

ــت  گرف ــره  ــا به ــران از آن ه ــی در ای ــن مالیات ــی قوانی ــوان در بازبین ــه می ت ک ــوق  ــی ف ــوق های اعطائ ــن مش ــه مهمتری جمل

ــد: ــر می باش ــوارد زی ــامل م ش

کشــاورزی مشــمول بخشــودگی مالیاتــی 60 درصــد هزینه هــای ســرمایه ای بــه . 1 شــرکت های تولیــدی صنعتــی و 

مــدت 1۵ ســال؛

شــرکت های فعــال در مناطــق ویــژه اقتصــادی مشــمول معافیــت 100 درصــدی مالیــات بــر درآمــد اتفاقــی تــا 10 . 2

ســال؛

کــه ســرمایه گذاری جدیــد در دارایی هــای ثابــت بــه ارزش 300 تــا ۵00 میلیــون رینگیــت1 . 3 شــرکت های تولیــدی 

خ مالیاتــی صفــر درصــد بــرای دوره ای 10 ســاله و بــرای ســرمایه گذاری بیــش از ۵00 میلیــون  داشــته اند مشــمول نــر

رینگیــت، تــا 1۵ ســال؛

ــا ســقف . 4 ــا 100 درصــدی هزینه هــای ســرمایه ای، ت شــرکت های دانش بنیــان مشــمول بخشــودگی مالیاتــی ۵0 ت

70 درصــد درآمدهــای اتفاقــی؛

کوپارک هــا مشــمول معافیــت مالیاتــی70 تــا 100 درصــد درآمــد اتفاقــی ناشــی از فعالیــت  . ۵ شــرکت های فعــال در ا

کوپارک هــا؛ در ا

خ های مالیاتی صفر تا 10 درصد؛. 6 کز )هاب( اصلی مشمول نر شرکت های فعال در مرا

شــرکت های فعــال در تولیــد غــذای حــالل مشــمول 100 درصــد معافیــت مالیــات بــر درآمــد اتفاقــی یا بخشــودگی . 7

مالیــات بــر هزینه هــای ســرمایه ای؛ و

شرکت های فعال در شرکت های فناوری زیستی مشمول 100 درصد معافیت مالیات بر درآمد اتفاقی.. 8

1.   متوسط هر یورو در شهریور 1401 معادل 4/۵2 رینگیت بوده است. 
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کوپارک ها( کید بر مناطق ویژه اقتصادی، پارک های علم و فناوری و ا )با تأ

مقدمه:
یــا  بنگاه هــای خــاص  بــرای  کــه دولت هــا  اســت  اندازه گیــری  قابــل  اقتصــادی  مزیــت  مشــوق های ســرمایه گذاری 

ــر  ــت تاثی ــا تح ــر ی ــورد نظ ــق م ــا مناط ــا ی ــمت بخش ه ــه س ــرمایه گذاری ب ــت س ــدف هدای ــا ه ــا ب ــه ای از بنگاه ه مجموع

ــی و ...  ــی، اجتماع گمرک ــی،  ــی، مالیات ــد مال ــوق ها می توانن ــن مش ــد ای ــه می نماین ــرمایه گذاران ارائ ــار س ــراردادن رفت ق

ــند.  باش

کشــور مالــزی پرداختــه شــده اســت. مشــوق های  گــزارش پیــش رو بــه بررســی مشــوق های ســرمایه گذاری  در 

ــًا بــا محوریــت معافیت هــا و بخشــودگی های  ســرمایه گذاری مالــزی بــا دو رویکــرد منطقــه ای و فعالیــت محــور و عمدت

مالیاتــی اعطــاء می شــود. مشــوق های منطقــه ای بــه منظــور تشــویق شــرکت های داخلــی و خارجــی بــه ســرمایه گذاری 

کوپارک هــا  کز)هــاب( اصلــی و ا در مناطــق معیــن شــده نظیــر مناطــق ویــژه اقتصــادی، پارک هــای علــم و فنــاوری، مرا

اطالعــات،  فنــاوری  تولیــدی،  توســعه ای  و  ایجــادی  ح هــای  طر بهبــود  منظــور  بــه  محــور  فعالیــت  مشــوق های  و 

گردشــگری و جهانگــردی، خدمــات، فنــاوری زیســتی تخصیــص می یابــد. در ادامــه بــه  خودروســازی، حمــل و نقــل، 

کشــور مالــزی اعــم از مشــوق های عمومــی ســرمایه گذاری، مشــوق های  تشــریح انــواع مشــوق های ســرمایه گذاری در 

ــوآوری، مشــوق های حفــظ محیــط زیســت و ... پرداختــه شــده اســت. تحقیــق و ن

1- مشوق های عمومی سرمایه گذاری 

1 )RA( 1-1- بخشودگی مالیاتی هزینه های سرمایه گذاری مجدد
ــت  ــاه فعالی ــدت 36 م ــه م ــل ب ــه حداق ک ــت  ــاورزی اس کش ــی و  ــدی صنعت ــرکت های تولی ــترس ش ــوق در دس ــن مش ای

ــود  ــوالت موج ــوع در محص ــاد تن ــا ایج ــازی و ی ــعه ای، نوس ــادی، توس ــای ایج ــرای پروژه ه ــود را ب ــرمایه خ ــته و س داش

کــه 60 درصــد هزینه هــای ســرمایه ای واجــد شــرایط مشــمول بخشــودگی مالیاتــی  ســرمایه گذاری  نماینــد. بدیــن نحــو 

می گردنــد و ممکــن اســت بــر درآمدهــای اتفاقــی تــا 70 درصــد و در برخــی مــوارد تــا 100 درصــد بخشــودگی مالیاتــی بــه 

مــدت 1۵ ســال اعطــاء  گــردد. 

1.  Reinvestment Allowance
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کوپارک ها( کید بر مناطق ویژه اقتصادی، پارک های علم و فناوری و ا )با تأ

جدول 1- انواع مشوق ها برای سرمایه گذاری های مجدد در مالزی

نوع
مشوق 
دائمی/ 

موقت

مشوق 
کثر مزایای قابل اعطاءماهیت مشوقملی/ محلی  حدا

مالیاتــی  بخشــودگی 
هزینه های 
ی یه ا ما ســر

مشوق موقت

مشوق ملی: 
تصویب 

مشوق قبل از 
شروع فعالیت

برمبنــای بخش هــای صنعتــی 
ــت. ــاوت اس ــب متف منتخ

هزینه هــای  مالیاتــی  بخشــودگی 
کــه ممکــن  ســرمایه ای واجــد شــرایط 
اســت تــا 100 درصــد درآمدهــای اتفاقی 

کاهــش دهــد. مشــمول مالیــات را 

مالیاتــی  بخشــودگی 
سرمایه گذاری 

د مجــد
مشوق موقت

مشوق ملی: 
تصویب 

مشوق بعد از 
شروع فعالیت

کــه بــرای  شــرکت های موجــود 
فعالیــت  مــاه   36 حداقــل 
شــرایط  واجــد  داشــته اند، 
هســتند. مشــوق  ایــن  دریافــت 

درصــد   60 مالیاتــی  بخشــودگی 
ــرایط  ــد ش ــرمایه ای واج ــای س هزینه ه
مشمول بخشــودگی مالیاتی می گردند 
ــر درآمدهــای اتفاقــی  و ممکــن اســت ب
تــا 70 درصــد و در برخــی مــوارد تــا 100 
ــدت  ــه م ــی ب ــودگی مالیات ــد بخش درص

1۵ ســال اعطــاء  گــردد. 

Source: Survey of Global Investment and Innovation Incentive, 2022.

)PENJANA( 11-۲. مشوق های ویژه مالیاتی تحت برنامه احیای اقتصاد ملی
کســب  مشــوق های ویــژه مالیاتــی تحــت برنامــه PENJANA بــا هــدف جــذب و ترغیــب شــرکت های خارجــی بــه انتقــال 

کار خــود بــه مالــزی معرفــی شــدند.  و 

کشــوری بــه مالــزی منتقــل یــا  کــه امکانــات تولیــدی بــرای فعالیت هــای واجــد شــرایط را از هــر  شــرکت های جدیــدی 

کننــد، منــوط بــه اینکــه ســرمایه گذاری جدیــد آن هــا در دارایی هــای ثابت بیــن ۵00- عملیــات جدیــدی را در مالــزی ایجــاد 

300 میلیــون رینگیــت باشــد، مشــمول دریافــت مزیــت نــرخ ویــژه مالیاتــی صفــر درصــد بــرای مــدت 10 ســال می باشــند. 

درصورتیکــه ســرمایه گذاری جدیــد ایــن شــرکت ها در دارایی هــای ثابــت بیــش از ۵00 میلیــون رینگیــت شــود، امــکان 

بهره منــدی از ایــن مزیــت تــا 1۵ ســال افزایــش خواهــد یافــت. 

کــه امکانــات تولیــدی بــرای انجــام فعالیت هــای واجــد شــرایط را  شــرکت های تولیــدی محلــی یــا خارجــی در مالــزی 

کشــور منتقــل نمــوده و ســرمایه گذاری آن هــا  ج بــه داخــل  کنونــی آن هــا نباشــد، از خــار کــه در راســتای توســعه محصــوالت 

در دارایی هــای ثابــت بالــغ بــر 300 میلیــون رینگیــت باشــد، حائــز شــرایط دریافــت مشــوق بخشــودگی 100 درصــد مالیــات 

کــه ممکــن اســت تــا 100 درصــد  هزینه هــای ســرمایه ای طــی ۵ ســال از تاریــخ وقــوع اولیــن هزینــه ســرمایه ای می باشــند 

ــرمایه ای  ــوق های س ــال مش ــکان انتق ــه ام ــن اینک ــد. ضم ــش ده کاه ــال را  ــر س ــات ه ــمول مالی ــی مش ــای اتفاق درآمده

1.  Special Tax Incentives under the National Economic Recovery Plan
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کامــل از آن هــا وجــود دارد.1 اســتفاده نشــده بــه ســال های بعــد، تــا بهره منــدی 

شــرکت های موجــود یــا جدیــد می بایســت اولیــن هزینــه ســرمایه ای واجــد شــرایط را طــی یکســال از تاریــخ تصویــب 

کننــد.  ج ســرمایه ای واجــد شــرایط را طــی ســه ســال از تاریــخ وقــوع اولیــن هزینــه ثبــت  کل مخــار و مبلــغ 

جدول ۲- انواع مشوق های سرمایه گذاری در برنامه احیای اقتصاد ملی در مالزی

نوع
مشوق 
دائمی/ 

موقت

مشوق 
ملی/ 
محلی 

کثر مزایای قابل اعطاءماهیت مشوق حدا

مشوق های نرخ ویژه 
مالیات

مشوق 
موقت

مشوق ملی: 
تصویب 

مشوق قبل 
از شروع 
فعالیت

کــه امکانــات  شــرکت های جدیــدی 
بــرای فعالیت هــای واجــد  تولیــدی 
بــه مالــزی  کشــور  یــک  از  را  شــرایط 
عملیــات  یــا  می نماینــد  منتقــل 
کــرده  آغــاز  مالــزی  در  را  جدیــدی 
در  امکانــات  نبــود  دلیــل  بــه  امــا 
ســرمایه گذاری   بــه  مجبــور  مالــزی 
در  رینگیتــی  میلیــون   300 حداقــل 
دارایی هــای ثابــت می گردنــد، واجــد 
هســتند. مشــوق  ایــن  اخــذ  شــرایط 

نــرخ ویــژه مالیاتــی صفــر درصــد بــرای 
ــال.  ــدت 10 س م

مشوق های 
بخشودگی مالیاتی 

هزینه های 
سرمایه ای

مشوق 
موقت

مشوق ملی: 
تصویب 

مشوق قبل 
از شروع 
فعالیت

مالکیــت  بــا  تولیــدی  شــرکت های 
کــه بــرای  محلــی یــا خارجــی در مالــزی 
شــرایط  واجــد  فعالیت هــای  انجــام 
کــه  جدیــد  تجــاری  بخــش  یــک 
پــروژه ای توســعه ای بــرای محصوالت 
کنونی محســوب نمی شــود، امکانات 
بــه  خــارج  از  را  جدیــدی  تولیــدی 
کشــور منتقــل نمــوده و مبلــغ  داخــل 
ســرمایه گذاری آن هــا  در دارایی هــای 
ثابــت بیــش از 300 میلیــون رینگیــت 
می باشــد، واجــد شــرایط اخــذ ایــن 

مشــوق هســتند.

درصــدی   100 مالیاتــی  بخشــودگی 
هزینه هــای ســرمایه ای واجــد شــرایط 
درصــد   100 تــا  اســت  ممکــن  کــه 
ــات  ــمول مالی ــی مش ــای اتفاق درآمده

دهــد. کاهــش  را 

   Source: Survey of Global Investment and Innovation Incentive, 2022.

۲- مشوق های مناطق ویژه اقتصادی
کشــور، مناطــق ویــژه اقتصــادی ایجــاد  کاهــش عــدم تــوازن توســعه اجتماعــی و اقتصــادی در  دولــت مالــزی بــه منظــور 

کریدورهایــی بــا یکدیگــر ارتبــاط دارنــد بــه عنــوان مثــال در  نمــوده اســت. شــایان ذکــر اســت برخــی از مناطــق در قالــب 

کشــور مالــزی طراحــی شــده اســت. کریــدور انــرژی تجدیدپذیــر Sarawak در پهنــای  خصــوص انرژی هــای تجدیدپذیــر، 

1.  شرکت های مورد تأیید برای اخذ مشوقهای ویژه ملزم به تبعیت از شرایط تعیین شده از سوی وزارت دارایی می باشند. 



6
برنامه مشوق های سرمایه گذاری کشور مالزی

کوپارک ها( کید بر مناطق ویژه اقتصادی، پارک های علم و فناوری و ا )با تأ

گی هــای آن منطقــه دارای چشــم انداز، مرکــز تصمیم گیــری و  بــر مبنــای ویژ از مناطــق ویــژه اقتصــادی  هریــک 

نهادهــای ناظــر بــر توســعه منطقــه می باشــد. ضمــن اینکــه هــر منطقــه اقتصــادی بســته بــه فعالیــت تجــاری می توانــد 

مشــوق های اختصاصــی مــوردی را پیشــنهاد دهــد.

ح زیر می باشند: مناطق ویژه اقتصادی به شر

اسکندر مالزی	 

کریدور شمال	  منطقه اقتصادی 

منطقه اقتصادی ساحل شرقی	 

 	Sabah کریدور توسعه

 	 Sarawak کریدور انرژی تجدیدپذیر

کــه یــک فعالیــت واجــد شــرایط را در ایــن مناطــق انجــام می دهنــد، می تواننــد مشــمول معافیــت 100  شــرکت هایی 

گردنــد و یــا از تاریــخ ثبــت اولیــن هزینــه ســرمایه ای، طــی ۵ ســال تــا 100  درصــدی مالیــات بــر درآمــد اتفاقــی تــا 10 ســال 

ــد.  گردن ــرمایه ای  ــای س ــی هزینه ه ــودگی مالیات ــمول بخش ــد مش درص

جدول 3- انواع مشوق های سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی مالزی

مشوق نوع
دائمی/ موقت

مشوق 
کثر مزایای قابل اعطاءماهیت مشوقملی/ محلی  حدا

مشــوق های مناطــق 
ــژه اقتصــادی مشوق موقتوی

مشوق محلی: 
تصویب 

مشوق قبل از 
شروع فعالیت

که یک فعالیت واجد  شرکت هایی 
شرایط را در منطقه مشمول 

مشوق انجام می دهند.

ــات  ــدی مالی ــت 100 درص معافی
ســال   10 تــا  اتفاقــی  درآمــد  بــر 
تــا 100 درصــد  یــا بخشــودگی  و 
ســرمایه ای  هزینه هــای  مالیــات 

Source: Survey of Global Investment and Innovation Incentive, 2022.

3- مشوق های دانش بنیان

3-1. وضعیت پیشران1
کســب درآمــد آن هــا از محصــوالت و فعالیت هــای  کــه  وزارت دارایــی می توانــد وضعیــت پیشــران را بــه شــرکت هایی 

ــق و  ــاورزی، تحقی کش ــگری،  گردش ــدی،  ــع تولی ــد. صنای ــاء نمای ــت، اعط ــزی اس ــاد مال ــرای اقتص ــت دار ب ــخص مزی مش

1.  Pioneer Status (PS)
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کوپارک ها( کید بر مناطق ویژه اقتصادی، پارک های علم و فناوری و ا )با تأ

و  ایــن مشــوق می باشــند. فعالیت هــا  اخــذ  از جملــه صنایــع توســعه ای واجــد شــرایط  آمــوزش و درمــان  توســعه، 

محصــوالت توســعه ای توســط وزیــر دارایــی تعییــن و در جرایــد رســمی منتشــر می شــود. شــرکت های تحقیــق و توســعه، 

کــه قــادر بــه تولیــد محصــوالت در  بــا شــرکت های فنــاوری بــاال، شــرکت های توســعه نرم افــزار و شــرکت های تولیــدی 

ســطح جهانــی  باشــند، مشــمول اخــذ ایــن مشــوق خواهنــد شــد. شــرکت های حائــز شــرایط وضعیــت پیشــرانی از 

ــد.  ــوردار می گردن ــت- برخ ــوع صنع ــه ن ــته ب ــاله- بس ــا 10 س ــای ۵ ی ــرای دوره ه ــدی ب ــا 100 درص ــی 70 ت ــت مالیات معافی

 )ITA( 13-۲. بخشودگی مالیاتی هزینه های سرمایه ای تحقیق و توسعه
ــرمایه ای   ــای س ــی هزینه ه ــودگی مالیات ــت بخش ــن اس ــزی )MIDA( 2 ممک ــرمایه گذاری مال ــعه س ــی توس ــازمان دولت س

را بــرای شــرکت های فعــال در بخش هــای مختلــف لحــاظ نمایــد. بطــور معمــول ایــن بخشــودگی بــرای 60 درصــد 

هزینه هــای ســرمایه ای واجــد شــرایط اعطــاء می شــود و ممکــن اســت تــا 70 درصــد درآمدهــای اتفاقــی مشــمول مالیــات 

کاهــش دهــد. بخشــودگی 100 درصــدی نیــز ممکــن اســت بــرای محصــوالت و خدمــات توســعه یافتــه منتخــب در نظــر  را 

کــه امــکان افزایــش آن تــا 10 ســال بــرای فعالیت هــا و  گرفتــه شــود. معمــواْل  دوره اعطــای ایــن مشــوق ۵ ســال می باشــد 

ــا بهره منــدی  محصــوالت منتخــب وجــود دارد. امــکان انتقــال بخشــودگی های اســتفاده نشــده بــه ســال های بعــد، ت

کامــل از آنهــا وجــود دارد.

MIDA ممکــن اســت بخشــودگی مالیاتــی هزینه هــای ســرمایه ای را  بــا تحقیــق و توســعه، ســازمان  ارتبــاط  در 

کننــدگان رســمی خدمــات R&D ، ب( شــرکت های دارای واحــد داخلــی تحقیــق و توســعه، و ج(   بــرای الــف( تأمیــن 

3 اعطــاء نمایــد.   R&D شــرکت های پیمانــکار

درصــدی   100 معافیــت  مشــمول  می تواننــد  شــرکت ها  ایــن   :R&D خدمــات  رســمی  کننــدگان  تأمیــن  الــف( 

کــه ممکــن اســت ایــن بخشــودگی تــا 70  گردنــد  هزینه هــای R&D طــی 10 ســال از تاریــخ ثبــت اولیــن هزینــه 

کاهــش دهــد.  درصــد از درآمدهــای اتفاقــی مشــمول مالیــات را 

بطــور معمــول ایــن شــرکت ها بــه منظــور برخــورداری از مشــوق بخشــودگی مالیاتــی مزبــور می بایســت حداقــل 

کســب نمــوده و توســط MIDA تأییــد شــده باشــد.  70 درصــد درآمــد خــود را از فعالیت هــای تحقیــق و توســعه 

درصــدی   ۵0 معافیــت  مشــمول  می تواننــد  شــرکت ها  ایــن   :R&D داخلــی  واحــد  دارای  شــرکت های  ب( 

کــه ممکــن اســت ایــن بخشــودگی تــا 70  گردنــد  هزینه هــای R&D طــی 10 ســال از تاریــخ ثبــت اولیــن هزینــه 

کاهــش دهــد. درصــد از درآمدهــای اتفاقــی مشــمول مالیــات را 

1.  Investment Tax Allowance
2.  Malaysian Investment Development Authority

که خدمات R&D را در مالزی فقط به شرکت هایی غیر از شرکت های دارای واحد R&D مرتبط ارائه میکنند. 3.  شرکت هایی 
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کوپارک ها( کید بر مناطق ویژه اقتصادی، پارک های علم و فناوری و ا )با تأ

کننــدگان رســمی خدمــات R&D و شــرکت های دارای واحــد داخلــی R&D بــه محــض انقضــای  شــرکت های تأمیــن 

دوره مشــوق اولیــه و منــوط بــه تصویــب دولــت، ممکــن اســت بــرای دوره دیگــری نیــز مشــمول ایــن مشــوق شــوند. 

  :R&D ج( شرکت های پیمانکار

یــا مالیاتــی  از مشــوق های بخشــودگی وضعیــت پیشــرانی و  انتخــاب یکــی  امــکان   R&D شــرکت های پیمانــکار

ح زیــر دارنــد: هزینه هــای ســرمایه ای را بــه شــر

بــرای . 1 بــر درآمــد  بــرای شــرکت های دارای وضعیــت پیشــرانی، معافیــت مالیــات   :)PS(  وضعیــت پیشــرانی

ــه مــدت ۵ ســال اعطــاء می شــود. بخشــودگی مالیاتــی اســتفاده نشــده هزینه هــای  100 درصــد درآمــد اتفاقــی ب

ــس  ــد پ ــته و از درآم ــال داش ــت انتق ــرانی قابلی ــت پیش ــورداری از مزی ــته دوره برخ ــای انباش ــرمایه ای و زیان ه س

کســر خواهنــد شــد. ضمــن اینکــه بــرای شــرکت های دارای وضعیــت پیشــرانی،  از وضعیــت پیشــرانی شــرکت 

هزینه هــای تحقیــق و توســعه انجــام شــده مــورد تأییــد، پــس از انتهــای دوره تخفیــف تجمیــع شــده و از مالیــات 

کســر خواهــد شــد. شــرکت 

ــز دریافــت مشــوق بخشــودگی 100 . 2 بخشــودگی مالیاتــی هزینه هــای ســرمایه ای: در ایــن شــرایط شــرکت ها حائ

کــه  درصــد مالیــات هزینه هــای ســرمایه ای طــی 10 ســال از تاریــخ وقــوع اولیــن هزینــه ســرمایه ای می باشــند 

کاهــش دهــد. ضمــن اینکــه امــکان  ممکــن اســت تــا 70 درصــد درآمدهــای اتفاقــی مشــمول مالیــات هــر ســال را 

کامــل از آنهــا وجــود دارد. ــا بهره منــدی  ــه ســال های بعــد، ت انتقــال مشــوق های ســرمایه ای اســتفاده نشــده ب

کــه در یــک شــرکت تابعــه بــا فعالیــت تجــاری ســازی یافته هــای  درصــورت بــرآورده شــدن شــرایط خــاص، شــرکت هایی 

تابعــه  شــرکت  در  گرفتــه  صــورت  ســرمایه گذاری  مبلــغ  معــادل  مالیــات  تخفیــف  از  می کننــد،  ســرمایه گذاری   R&D

برخــوردار می شــوند. عــالوه بــر ایــن، امــکان اعطــای 100 درصــد معافیــت مالیــات بــر درآمــد بــرای شــرکت تابعــه تــا 10 ســال 

وجــود دارد. 

شــرکت های پیمانــکار R&D بــه محــض انقضــای دوره مشــوق اولیــه و منــوط بــه تصویــب دولــت، ممکــن اســت 

ــوند. ــوق ش ــن مش ــای ای ــمول اعط ــز مش ــری نی ــرای دوره دیگ ب
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کوپارک ها( کید بر مناطق ویژه اقتصادی، پارک های علم و فناوری و ا )با تأ

کسر فوق العاده )۲00 درصد( هزینه ها از سود قبل از مالیات1  .3-3
ــکان  ــکار R&D ام ــرکت های پیمان ــات R&D و ش ــمی خدم ــده رس کنن ــن  ــرکت های تأمی ــای ش ــرای پروژه ه ــف( ب ال

کســر 200 درصــدی هزینه هــای ســرمایه ای تحقیــق و توســعه از ســود قبــل از مالیــات وجــود  اعطــای مشــوق 

دارد. شــایان ذکــر اســت هزینه هــای ســرمایه ای واجــد شــرایط بخشــودگی مالیاتــی شــامل هزینه هــای مربــوط 

کارخانــه و ماشــین آالت مــورد اســتفاده در راســتای اهــداف تحقیــق و توســعه می باشــند.  بــه 

کل IRB2 امــکان  ب( بــرای پروژه هــای شــرکت های دارای واحــد داخلــی R&D نیــز در صــورت تصویــب مدیــر 

کســر 200 درصــدی هزینه هــای غیرســرمایه ای تحقیــق و توســعه از ســود قبــل از مالیــات  اعطــای مشــوق 

وجــود دارد. هزینه هــای واجــد شــرایط بــرای برخــورداری از مشــوق اخیر الذکــر شــامل دســتمزد، ملزومــات، 

خدمــات و هزینه هــای فنــی، هزینه هــای حمــل و نقــل، هزینه هــای نگهــداری، اجــاره و ســایر هزینه هــای 

تحقیــق و توســعه می گــردد.

3-4. مشوق های شرکت های فعال در اقتصاد دیجیتال
)MDEC( می تواننــد مشــمول  اقتصــاد دیجیتــال مالــزی3  تاییــد مرکــز  بــا  اقتصــاد دیجیتــال  فعــال در  شــرکت های 

کــه در ایــن شــرایط مشــمول  گردنــد   " )MSC( 4مشــوق های مالــی تحــت عنــوان "وضعیــت شــاهراه چنــد رســانه ای

گمرکــی، عــدم محدودیــت در اینترنــت،  مزایایــی نظیــر واردات تجهیــزات چنــد رســانه ای بــدون پرداخــت عــوارض 

کالس جهانــی و خدمــات و تعرفه هــای مخابراتــی قابــل رقابــت در  زیرســاخت های فیزیکــی و فنــاوری اطالعــات در 

ســطح جهــان می شــوند.

فعالیت هــای واجــد شــرایط ایــن شــرکت ها نیــز می توانــد مشــوق معافیــت مالیــات 100 درصــدی درآمــد اتفاقــی بــه 

ــا شــهرهای ســایبری تعییــن شــده فعالیــت نکننــد، معافیــت  کــز ی گردنــد. درصورتیکــه شــرکت ها در مرا مــدت 10 ســال 

مالیــات بــر درآمــد بــه 70 درصــد و مــدت آن بــه ۵ ســال تقلیــل خواهــد یافــت.

1.  200% Super Deduction
خ مالیــات بیــش از 100 درصــد  کاهــش نــر Inland Revenue Boar  .2 یکــی از موسســات اصلــی مســئول جمعــآوری درآمدهــا بــرای وزارت دارایــی اســت. اختیــار اعطــای مشــوق 

کل IRB تفویــض نمــوده اســت.   کــه ایــن اختیــار را بــه مدیــر  و ســایر مشــوقها بــا وزیــر دارایــی میباشــد 
3.  Malaysia Digital Economy Corporation
4.  Multimedia Super Corridor Status
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کوپارک ها( کید بر مناطق ویژه اقتصادی، پارک های علم و فناوری و ا )با تأ

جدول 4- انواع مشوق های سرمایه گذاری دانش بنیان در مالزی

نوع
مشوق 
دائمی/ 

موقت

مشوق
ملی/ 
محلی

کثر مزایای قابل اعطاء ماهیت مشوق حدا

بخشودگی 
مالیاتی 

هزینه های 
سرمایه ای

مشوق 
موقت

مشوق ملی: 
تصویب 

مشوق قبل 
از شروع

شــرکت های زیــر واجــد شــرایط اعطــای 
ایــن نوع مشــوق هســتند:

کننــده رســمی  - شــرکت های تأمیــن 
 R&D خدمــات 

داخلــی  واحــد  دارای  شــرکت های   -
 R&D

  R&D شرکت های پیمانکار -
داخلــی  واحــد  دارای  شــرکت های   -
کار  کســب و  تحقیــق و توســعه بــرای 

شــخصی

کننــده و پیمانــکار   -شــرکت های تامیــن 
R&D واجــد شــرایط بخشــودگی مالیاتــی 
ســرمایه ای  هزینه هــای  درصــدی   100
اســت  ممکــن  کــه  می باشــند  مرتبــط 
اتفاقــی  درآمدهــای  درصــد   70 تــا 
دهــد. کاهــش  را  مالیــات  مشــمول 

داخلــی  واحــد  دارای  شــرکت های   -
R&D واجــد شــرایط اعطــای بخشــودگی 
هزینه هــای  درصــدی   ۵0 مالیاتــی 
کــه  می باشــند  مرتبــط  ســرمایه ای 
ممکــن اســت تــا 70 درصــد درآمدهــای 
کاهــش دهد. اتفاقــی مشــمول مالیــات را 

مشوق وضعیت پیشران1
قــت مو

مشوق ملی: 
تصویب 

مشوق قبل 
از شروع

 R&D پیمانــکار  شــرکت های 
و  تحقیــق  خدمــات  ارائه دهنــده 
توســعه در مالــزی، واجــد شــرایط اخــذ 
ــر درآمــد می باشــند.  معافیــت مالیــات ب

بــر  مالیــات  معافیــت  درصــد   100
مالیــات  مشــمول  اتفاقــی  درآمدهــای 

فوق العــاده  کســر 
درصــد(   200(
هزینه هــا از ســود 
مالیــات2 از  قبــل 

مشوق 
موقت

مشوق ملی: 
تصویب 

مشوق بعد 
از شروع 
فعالیت

کــه بــرای اجرایی ســازی  شــرکت هایی 
تحقیق و توســعه، متحمل هزینه های 
شــرایط  واجــد  می شــوند،  عملیاتــی 

دریافــت ایــن مشــوق هســتند. 

واجــد  هزینه هــای  درصــد   200 کســر 
مالیــات از  قبــل  ســود  از  شــرایط 

مشوق های 
شرکت های 

فعــال در اقتصــاد 
ل یجیتــا د

مشوق 
قــت مو

مشوق ملی: 
تصویب 

مشوق قبل 
از شروع

بــرای  درآمــد  بــر  مالیــات  معافیــت 
 MSC وضعیــت  حائــز  شــرکت های 

 Malaysia

بــر  مالیــات  معافیــت  درصــد   100 یــا   70
مالیــات  مشــمول  اتقافــی  درآمدهــای 

Source: Survey of Global Investment and Innovation Incentive, 2022.

4- مشوق های حفظ محیط زیست

)WEPs( 3کو پارک های پسماند 4-1. ا
ج(  و  کوپارک هــا  ا مدیــران  ب(  کوپارک هــا،  ا فعــاالن  الــف(  بــرای  پســماند  کوپارک هــای  ا مالیاتــی  مشــوق های 

می شــود.  ارائــه  کوپارک هــا  ا توســعه دهندگان 

کاهــش مالیاتــی  کــه بــرای آنهــا  کــه فعالیــت خــود را توســعه داده و یــا یــک محصــول توســعه یافتــه ایجــاد میکننــد، مشــمول اعطــای موقعیــت پیشــگام هســتند  1.  شــرکت هایی 
گرفتــه میشــود.   بــرای یــک دوره ۵ ســاله در نظــر 

2. 200% Super Deduction
3. Waste Eco Parks
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کوپارک ها( کید بر مناطق ویژه اقتصادی، پارک های علم و فناوری و ا )با تأ

ــی  ــا 100 درصــد درآمــد اتفاقــی ناشــی از فعالیت هــای مقدمات ــی ت کوپارک هــا واجــد شــرایط معافیــت مالیات فعــاالن ا

کوپــارک یــا بخشــودگی مالیاتــی 100  گرفتــه در ا کاهنــده اثــرات پســماندها بــر محیــط زیســت و بازیافــت پســماند صــورت 

درصــد هزینه هــای ســرمایه ای واجــد شــرایط در طــول یــک دوره ۵ ســاله از تاریــخ وقــوع اولیــن هزینــه می باشــند. ایــن 

کاهــش دهــد.  بخشــودگی ممکــن اســت تــا 70 درصــد از درآمــد اتفاقــی را 

کوپارک هــا واجــد شــرایط معافیــت مالیاتــی تــا 70 درصــد درآمــد اتفاقی ناشــی از اجاره ســاختمان،  توســعه دهنــدگان ا

امکانــات تجزیــه و بازیافــت پســماندها و امکانــات پیشــگیری از اتــالف آب واقــع در محــل پارک می باشــند. 

کوپارک هــا واجــد شــرایط معافیــت مالیاتــی تــا 70 درصــد درآمــد اتفاقــی ناشــی از خدمــات مرتبــط بــا  مدیــران ا

کوپــارک هســتند.  ا یــک  بازاریابــی  و  مدیریــت، نگهــداری، نظــارت 

4-۲. مشوق فناوری سبز
کارآیــی انــرژی، ســاختمان  شــرکت های متعهــد بــه انجــام پروژه هــای فنــاوری ســبز مرتبــط بــا انــرژی تجدیدپذیــر، 

کــز داده ســبز و مدیریــت پســماندها ممکــن اســت واجــد شــرایط بخشــودگی مالیاتــی 100 درصــدی هزینه هــای  ســبز، مرا

ســرمایه ای واجــد شــرایط در طــول یــک دوره 3 ســاله از تاریــخ وقــوع اولیــن هزینــه  باشــند. ایــن بخشــودگی می توانــد تــا 

کاهــش دهــد.  70 درصــد درآمــد اتفاقــی را 

ضمــن اینکــه شــرکت های فوق الذکــر امــکان برخــورداری از معافیــت مالیــات تــا 70 درصــد درآمــد اتفاقــی بــه مــدت 3 

کــه از ســال صــدور اولیــن صورتحســاب مربــوط بــه خدمــات فنــاوری ســبز آغــاز خواهــد شــد.  ســال را دارنــد 

شــرکت های لیزینــگ انــرژی خورشــیدی امــکان برخــورداری از معافیــت مالیــات تــا 70 درصــد درآمــد اتفاقــی را 

ــخ  ــن تاری ــْا ای ــردد. ضمن ــاز می گ ــرایط آغ ــد ش ــاب واج ــن صورتحس ــدور اولی ــخ ص ــه از تاری ک ــت  ــد داش ــال خواهن ــا 10 س ت

نمی توانــد زودتــر از تاریــخ درخواســت بهره منــدی از مشــوق دریافتــی توســط MIDA باشــد. ایــن شــرکت ها می بایــد 

گردنــد. توســط ســازمان دولتــی توســعه انرژی هــای پایــدار1  تأییــد 

1. Sustainable Energy Development Authority (SEDA)
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کوپارک ها( کید بر مناطق ویژه اقتصادی، پارک های علم و فناوری و ا )با تأ

جدول 5- انواع مشوق های حفظ محیط زیست در مالزی

نوع
مشوق 
دائمی/ 

موقت

مشوق
ملی/ 
محلی

کثر مزایای قابل اعطاءماهیت مشوق حدا

کوپارک های  ا
پسماند 

مشوق 
موقت

مشوق ملی: 
تصویب 

مشوق قبل 
از شروع 
فعالیت

ــرای  ــر درآمــد ب معافیــت مالیــات ب
و  فعــاالن  دهنــدگان،  توســعه 

پارک هــا کــو  ا مدیــران 

درآمــد  درصــد   70 تــا  مالیاتــی  معافیــت 
واجــد  فعالیت هــای  از  ناشــی  اتفاقــی 
شــرایط بــرای توســعه دهنــدگان و مدیــران 
کــو پارکهــا )و تــا 100 درصــد بــرای فعــاالن در  ا

کوپارک هــا( ا

مشوق فناوری 
سبز

مشوق 
موقت

مشوق ملی: 
تصویب 

مشوق قبل 
از شروع 
فعالیت

یــا  فعالیــت  دارای  شــرکت های 
واجــد  ســبز  فنــاوری  خدمــات 
مشــوق  ایــن  اخــذ  شــرایط 

. هســتند

درآمــد  درصــد   70 تــا  مالیاتــی  معافیــت 
اتفاقــی یــا بخشــودگی مالیاتــی 100 درصــد 
ــه  ک هزینه هــای ســرمایه ای واجــد شــرایط 
درآمدهــای  درصــد   70 تــا  اســت  ممکــن 
کاهــش دهــد. اتفاقــی مشــمول مالیــات را 

Source: Survey of Global Investment and Innovation Incentive, 2022.

5- مشوق هاب )مرکز( اصلی1 
کــه از مالــزی بعنــوان پایــگاه انجــام فعالیت هــای تجــاری منطقــه ای و  هــاب اصلــی یــک شــرکت ثبــت شــده محلــی اســت 

کلیــدی شــامل مدیریــت ریســک ها، تصمیم گیری هــا،  کنتــرل و حمایــت از عملکردهــای  جهانــی و عملیــات مدیریــت، 

فعالیت هــای تجــاری راهبــردی، تأمیــن مالــی ، مدیریــت و منابــع انســانی اســتفاده می کنــد. 

هاب هــای اصلــی درصــورت بــرآورده ســاختن شــرایط خــاص هماننــد ارائــه خدمــات مرتبــط و رعایــت الزامــات 

خ هــای مالیــات ترجیحــی صفــر،  ۵ یــا 10 درصــد )بســته بــه طبقه بنــدی شــرکت(، بــه مــدت 10 ســال  اســتخدامی از نر

از:  ایــن هاب هــا عبارتنــد  بهره منــد می شــوند. همچنیــن ســایر مشــوق های 

گمرکی؛	  اعطای معافیت عوارض 

معافیت از الزامات مالکیت/ سرمایه محلی؛	 

اعطای پست های مدیریتی جهت افراد غیربومی )expatriate posts(؛	 

اجازه استفاده از خدمات حرفه ای خارجی؛	 

اجازه خرید دارایی های ثابت مشخص علیرغم وضعیت مالکیت خارجی هاب اصلی؛	 

خ ارز.	  انعطاف در مدیریت نر

این مشــوق صرفاْ  برای شــرکت های بزرگ )شــرکت های با حداقل فروش ســالیانه ۵00 میلیون رینگیت و خدمت رســانی 

کــه مترصــد انتقــال دفتر مرکــزی خود به مالزی هســتند، ارائــه می گردد. کنتــرل تعــدادی از شــرکت های شــبکه(  و 

1. Principal Hub
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کوپارک ها( کید بر مناطق ویژه اقتصادی، پارک های علم و فناوری و ا )با تأ

 جدول 6- سایر مشوق ها در مالزی

نوع
مشوق 
دائمی/ 

موقت

مشوق ملی/ 
کثر مزایای قابل اعطاءماهیت مشوقمحلی حدا

مشوق هاب 
مشوق موقتاصلی

ملــی:  مشــوق 
تصویب 

از  قبــل  مشــوق 
فعالیــت شــروع 

فــروش  حداقــل  دارای  شــرکت های 
و  رینگیــت  میلیــون   ۵00 ســاالنه 
از  تعــداد حداقلــی  بــه  کــه  شــرکت هایی 
رســانی  شــرکت های شــبکه ای خدمــت 
واجــد  می کننــد،  کنتــرل  را  آنهــا  و  کــرده 
هســتند.  مشــوق  ایــن  اخــذ  شــرایط 

شــرکت های  بــرای  فقــط  مشــوق  ایــن 
می شــود.  اعطــاء  بــزرگ 

کاهــش نرخ هــای مالیاتــی بــه صفــر 
بــرآورده  درصــورت  درصــد،   10 تــا 

خــاص.  شــرایط  شــدن 

Source: Survey of Global Investment and Innovation Incentive, 2022.

6- مشوق های مالیاتی تولید غذای حالل
از  افزایــش اســتفاده  بازارهــای صادراتــی و  بــرای  بــه منظــور تشــویق ســرمایه گذاری جدیــد در تولیــد غــذای حــالل 

ــا اســتانداردهای بین المللــی،  کیفیــت مطابــق ب ماشــین آالت و تجهیــزات جدیــد و پیشــرفته در تولیــد غــذای حــالل با
گواهــی حــالل را از دپارتمــان توســعه اســالمی1  کــرده و قبــاًل  کــه در تولیــد غــذای حــالل ســرمایه گذاری  شــرکت هایی 

کــرده باشــند، می تواننــد درخواســت مشــوق بخشــودگی مالیاتــی 100 درصــد هزینه هــای ســرمایه ای  )JAKIM( اخــذ 

ــن  ــودگی ممک ــن بخش ــد. ای ــه نماین ــه MIDA ارائ ــه ب ــن هزین ــت اولی ــخ ثب ــاله از تاری ــی دوره ای ۵ س ــرایط را ط ــد ش واج

ــد.   ــش ده کاه ــی را  ــد اتفاق ــد درآم ــا 100 درص ــت ت اس

ــه دهنــدگان خدمــات  ــه ارائ ــی صنعــت حــالل توســط شــرکت توســعه صنعــت حــاللHDC( 2( ب مشــوق های مالیات

ــارک حــالل اعطــاء می شــود.  پشــتیبانی حــالل، فعــاالن صنعــت حــالل )تولیدکننــدگان( و عامــالن پ

عامــالن پــارک حــالل واجــد شــرایط معافیــت مالیــات 100 درصــد درآمــد اتفاقــی بــرای دوره ای 10 ســاله، یــا بخشــودگی 

مالیاتــی 100 درصــد هزینه هــای ســرمایه ای واجــد شــرایط طــی دوره ای ۵ ســاله از تاریــخ ثبــت اولیــن هزینــه می باشــند 

کاهــش دهــد.   کــه ممکــن اســت تــا 100 درآمــد اتفاقــی را 

کــه در یــک پــارک حــالل مشــخص شــده فعالیــت می کننــد، شــامل بخشــودگی  مشــوق های فعــاالن صنعــت حــالل 

کاهــش  کــه ممکــن اســت تــا 100 درصــد درآمــد اتفاقــی را  مالیاتــی 100 درصــد هزینه هــای ســرمایه ای طــی دوره ای 10 ســاله 

1. Department of Islamic Development
2. Halal Industry Development Corporation
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کوپارک ها( کید بر مناطق ویژه اقتصادی، پارک های علم و فناوری و ا )با تأ

دهــد؛ یــا معافیــت مالیاتــی 100 درصــد درآمــد ناشــی از فــروش صادراتــی بــرای یــک دوره ۵ ســاله می باشــد. فعــاالن 

صنعــت حــالل می بایــد در بخش هــای صنعتــی زیــر مشــغول باشــند:

غذاهای فرآوری شده تخصصی؛	 

فرآورده های دارویی، محصوالت آرایشی و بهداشتی؛	 

گوشتی و دام؛	  محصوالت 

مواد افزودنی حالل؛	 

مواد غذایی حاوی افزودنی های بهداشتی-دارویی؛	 

محصوالت پروبیوتیک.	 

ارائــه دهنــدگان خدمــات پشــتیبانی صنعــت حــالل ممکــن اســت واجــد شــرایط معافیــت مالیــات 100 درصــد درآمــد 

اتفاقــی بــرای دوره ای ۵ ســاله، یــا بخشــودگی مالیاتــی 100 درصــد هزینه هــای ســرمایه ای متحملــه طــی دوره ای ۵ ســاله 

کاهــش دهــد.  کــه ممکــن اســت تــا 100 درآمــد اتفاقــی را  باشــند 

جدول 7- سایر مشوق ها در مالزی

نوع
مشوق 
دائمی/ 

موقت

مشوق ملی/ 
کثر مزایای قابل اعطاءماهیت مشوقمحلی حدا

مشوق های مالیاتی تولید 
مشوق موقتغذای حالل

ملــی:  مشــوق 
تصویب 

از  قبــل  مشــوق 
فعالیــت شــروع 

کــه در  شــرکت های تولیــدی 
فعالیــت  حــالل  پارک هــای 

می کننــد.

بــر  مالیــات  معافیــت  درصــد   100
بخشــودگی  یــا  اتفاقــی  درآمــد 
ــرمایه ای  ــای س ــر هزینه ه ــات ب مالی
درصــد   100 تــا  اســت  ممکــن  کــه 
دهــد. کاهــش  را  اتفاقــی  درآمــد 

Source: Survey of Global Investment and Innovation Incentive, 2022.

7- سایر مشوق ها

 Bionexus 7-1- مشوق های مالیاتی شرکت های فناوری زیستی دارای وضعیت
ــزی1  ــوژی( تأییــده شــده توســط شــرکت اقتصــاد زیســتی مال  شــرکت های دارای فعالیتهــای فنــاوری زیســتی )بیوتکنول

ممکــن اســت واجــد شــرایط معافیــت مالیاتــی 100 درصــد درآمــد اتفاقــی بــرای یــک دوره ۵ یــا 10 ســاله یــا بخشــودگی 

مالیاتــی 100 درصــد هزینه هــای ســرمایه ای طــی دوره ای ۵ ســاله از ثبــت اولیــن هزینــه  باشــند. در زمــان انقضــای دوره 

1. Malaysian Bioeconomy Corporation
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کوپارک ها( کید بر مناطق ویژه اقتصادی، پارک های علم و فناوری و ا )با تأ

خ مالیــات ترجیحــی 20 درصــد بــر  معافیــت مالیاتــی، بــه شــرکت فنــاوری زیســتی دارای وضعیــت bionexus، مشــوق نــر

ــردد.  ــرای مــدت 10 ســال اعطــاء می گ درآمــد ناشــی از فعالیت هــای واجــد شــرایط ب

1 )ASPs( 7-۲- پروژه های خدماتی مصوب
شــرکت های فعــال در بخــش خدماتــی یــا  پروژه هــای مربــوط بــه حمــل و نقــل، ارتباطــات، خدمــات عمومــی یــا هــر 

زیربخــش دیگــر تصویــب شــده توســط وزارات دارایــی ممکــن اســت واجــد شــرایط معافیــت مالیاتــی 70 درصــد درآمــد 

اتفاقــی بــرای دوره ای ۵ ســاله، یــا بخشــودگی مالیاتــی 60 درصــد هزینه هــای ســرمایه ای طــی دوره ای ۵ ســاله از تاریــخ 

کاهــش دهــد. کــه ممکــن اســت تــا 70 درآمــد اتفاقــی را  ثبــت اولیــن هزینــه باشــند 

ــا راهبــردی باشــد،  معافیــت مالیاتــی 100 درصــد درآمــد  درصورتیکــه پــروژه خدماتــی مصــوب دارای اهمیــت ملــی ی

کاهــش  کــه ممکــن اســت تــا 100 درصــد درآمــد اتفاقــی را  اتفاقــی یــا بخشــودگی مالیاتــی 100 درصــد هزینه هــای ســرمایه ای 

دهــد، اعطــاء خواهــد شــد. 

ممکــن اســت شــرکت های فعــال در پروژه هــای خدماتــی مصــوب بــرای مــواد خــام، قطعــات، ماشــین آالت،  تجهیــزات، 

گردنــد.  گمرکــی واردات و مالیــات بــر تولیــد )افــزوده مالیاتــی( برخــوردار  قطعــات یدکــی و مــواد مصرفــی، از معافیــت عــوارض 

جدول8- سایر مشوق ها در مالزی

نوع
مشوق 
دائمی/ 

موقت

مشوق ملی/ 
کثر مزایای قابل اعطاءماهیت مشوقمحلی حدا

شرکت های فناوری 
زیستی دارای 

Bionexus وضعیت

مشوق 
موقت

مشوق ملی: 
تصویب مشوق 

قبل از شروع 
فعالیت

بــرای  درآمــد  بــر  مالیــات  معافیــت 
وضعیــت  دارای  شــرکت های 

B i o n e x u s

بــر  مالیــات  معافیــت  درصــد   100
اتفاقــی  درآمــد 

پروژه های خدماتی 
مصوب 

مشوق 
موقت

مشوق ملی: 
تصویب 

مشوق قبل از 
شروع فعالیت

پروژه های خدماتی منتخب یا 
پروژه های حوزه حمل و نقل، 
ارتباطات، خدمات عمومی یا 

هر زیربخش دیگر تصویب شده 
توسط وزارات دارایی واجد شرایط 

اخذ این مشوق هستند. 

70 یا 100 درصد معافیت مالیات 
بر درآمد اتفاقی یا بخشودگی 

مالیات بر هزینه های سرمایه ای 
که ممکن است تا  واجد شرایط 

کاهش  100 درصد درآمد اتفاقی را 
دهد.  

Source: Survey of Global Investment and Innovation Incentive, 2022.

1. Approved Service Projects.
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