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مهدي رئوفمهندس جناب آقاي
دفتر هماهنگی و نظارت امور زیربناییمدیرکل محترم 

قانون حداکثر استفاده از توان داخلمـوضـوع:

با سالم 

آنهاتقویتوکشورنیازهايتأمیندرخدماتیوتولیديوانتازاستفادهحداکثر«قانونتصویبازماه17ازبیشگذشتبا
ونبودهخصوصیبخشانتظاراتحددرآناجرايتأثیرات،»مستقیمهايمالیاتقانون104مادهاصالحوصادراتامردر

تولیدازمایتحقانون(خوداسالفهمچوننیزمذکورقانونکهشدهایجادکشورتولیدوصنعتاصحابدلدرنگرانیاین
سالمصوبکشورتولیديومهندسیوفنیتوانازحداکثرياستفادهقانونملی،شورايمجلس1343سالمصوبداخل
هیچگونهمتضمن... ) و1387مصوبصنعتیگذاريسرمایهوتولیدموانعبرخیرفعقانوناسالمی،شورايمجلس1375

ایرانبازاردرکهاينانوشتههايحمایتيپشتوانهبهخارجیهايشرکتهمچنانونبوده،ایشانازاثرگذاروجديحمایت
. دهندادامهکشوردرخودتازوتاختبهايدغدغهترینکمبدونآیدمیعملبهایشاناز

بعددودرآن،تصویبوطرحازاولیهيهاانگیزهارضايدرراقانوناینکمالوتمامتوفیقعدمموجباتتوانمی
شده است:ذکربعددوهربهمرتبطمواردبرخیادامهدرکهنمودجستجو» اجرایی«و» محتوایی«

داشتهکارشناسیمبنايعدداینانتخابآیاچیست؟قانوناین4يمادهدر% 51نسبتانتخابمبنايکهایناول.1
فرضبابود؟کردهمشهوردرصد51قانونبهراآنکهاستقانوناینپیشینهاينسخهازباقیماندهاثریا

گشایشمنابعبهتجارتومعدنصنعت،وزارتسويازموردیکدرحتیتاکنوندرصداینبودنکارشناسانه
توانبراساساعتبارگشایشعدمیاگشایشخصوصدرگیريتصمیمجهتالزماطالعاتارزياعتباراتيکننده
.استنشدهرسانیاطالعداخلی

مقامباالترینيعهدهبرداخلیخدماتوتولیداتازاستفادهامکانعدمیاامکانتشخیص،قانوناین4مادهدر.2
توانازاستفادهجهتمانعبیشترینکهدادهنشانتجربهاتفاقاًکهشده؛گذاشتهکاريواگذارندههايدستگاهاجرایی

دستگاهتشخیصحقبرنیزقانون5مادهو. استشدهایجادهادستگاههمینسويازداخلیکاالهايوفنی
! دارددوبارهتأکیدخارجییاوداخلیتوانازاستفادهامردرکارواگذارنده



-سازمانهمکاريباکهاستکردهموظفراتجارتومعدنصنعت،وزارتقانون،این3مادهکهاینبهعنایتبا.3

ولوازمتجهیزات،کاالها،فهرستباریکماهششهرمرتبط،خدماتیوتولیديهاي)سندیکا(دیهاتحاها،انجمنها،
نفعذيهايدستگاهدسترسدررسمیطوربهوکنداستخراجراآنهاتولیديظرفیتوداخلساختهايفرآورده
تاکنونقانونی،يمادهایناجرايراستايدربایستمیقاعدتاًدهد؛قرارمردمعموموقانوناین2مادهموضوع
انجمن،ایناعضايخدماتیوتولیديتوانخصوصدرصنعتیاتوماسیونهايشرکتصنفیانجمنازباردوحداقل

هايشرکتسویکازنقیصهایناستبدیهی. استنشدهواقعامريچنینتاکنون کهباشدگرفتهصورتاستعالم
-بهرهازاندگرفتهقرارمهريبیموردقانوناینباارتباطدرکهراکشورتولیديویفنهايبخشدیگرواتوماسیونی

کشورازارزعظیمیحجمخروجموجباتدیگرسويازوساختهمحرومموجودحمایتیهايقانونظرفیتازمندي
.استنمودهفراهمرا

به «1382یل و نوسازي صنایع کشور مصوب سال ) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسه4با عنایت به مفاد ماده (.4
منظور تشویق شرکتهاي صنعتی به اصالح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی مدت چهار 

بـا  »سال بعد از تصویب این قانون صورت پذیرد، طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنهـا کسـر خواهـد شـد.    
ي چهارساله تعیین شده در این و نیز سپري شدن دوره1382در شهریورماه سال رعایت زمان تصویب این قانون

هایی که بعد از مهلت فوق مبادرت به افزایش سرمایه و اصالح ساختار مالی خـود  مندي شرکتقانون، امکان بهره
باشد.اند فراهم نمینموده

ده از توان تولیدي و خدماتی در تأمین نیازهاي کشور و تقویت آنها در امر صادرات قانون حداکثر استفا17طبق مفاد ماده 
االجراشدن این ي بنگاههاي اقتصادي ناشی از تجدید ارزیابی دارایی آنها، از تاریخ الزمافزایش سرمایه«1391مصوب سال 

به نسبت استهالك دارایی مربوطه و یا قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن
»ي مالیات اصالح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.در زمان فروش مبناي محاسبه

ي این دو ماده:مقایسه
ها محدود شده است ي ناشی از تجدید ارزیابی داراییبه افزایش سرمایه4ها در ماده ي پرداخت شده بنگاهافزایش سرمایه

طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنها کسـر خواهـد شـد در    4ها در ماده معادل  افزایش سرمایه پرداخت شده بنگاه
به مدت پنج سـال از پرداخـت مالیـات (معـادل نـیم      17ها در ماده حالی که افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی بنگاه

از درآمد مشمول مالیات کسر و 4مذکور در ماده يکل افزایش سرمایهست به عبارت دیگر درصد افزایش سرمایه) معاف ا
به بنگاه تخفیف پرداخـت داده شـده   سرمایهنیم درصد از افزایشفقط معادل 17شود در حالی که در ماده مستهلک می

است.



هاي داخلی شایسته است ترتیبی اتخاذ شود تا ضمن ي مالی و حمایت از توان شرکتبر این اساس و در جهت تقویت بنیه
ها و ي بهره مندي تمامی شرکتزمینهقانون تسهیل نوسازي صنایع کشور،4تمدید مهلت و افزایش زمان اعتبار ماده 

هاي این قانون فراهم گردد.هاي صنعتی از معافیتبنگاه
وزارت رفاه «، 1387گذاري صنعتی مصوب سال سرمایهقانون رفع برخی موانع تولید و 11ماده » ج«در خصوص بند .5

هاي عمرانی و غیر عمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را و تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه پیمانکاران طرح
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و 14در ماده »نماید.ارائه شده توسط پیمانکار دریافتصرفاً بر مبناي لیست

ي کارکنان قراردادهاي ارائه سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه1391دماتی کشور مصوب سال خ
هاي عمرانی و غیرعمرانی با مصالح و یا بدون مصالح را بر مبناي فهرست ارائه شده خدمات اجتماعی پیمانکاران طرح

» وش مندرج در این ماده ممنوع است.توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگري غیر از ر
علیرغم نص صریح و بیان روشن قانون، متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی به عناوین مختلف از اجراي قانون مذکور و اعمال 

ي ارائه شده مبادرتهاي بیمهآن بر قراردادها خودداري نموده و در زمان صدور مفاصا حساب بیمه قراردادها، عالوه بر لیست
باشد. نماید که تماماً خارج از تکالیف تعیین شده و مغایر با قانون میبه اعمال ضریب و دریافت مبالغ اضافه از پیمانکاران می

هاي الزم در جهت حمایت از پیمانکاران و با توجه به گذشت چند سال از تصویب و ابالغ این قانون شایسته است مساعدت
ي صنعتی کشور ضمن پیگیري حقوق از دست رفته این شرکتها نسبت به ی اعضاي جامعهرفع موانع موجود در مسیر تعال

تمکین سازمان تأمین اجتماعی از قانون یاد شده و رعایت مفاد صریح و روشن این مصوبه که به حق قدمی مؤثر در جهت 
شود.حمایت و رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاري صنعتی کشور است اقدام مقتضی معمول 

جايبهداخل،توانازگیريبهرهامکانعدمیاامکانمنظرازهاطرحبررسیفرآیندکهشودمیدر انتها پیشنهاد.6
وهاتشکلازنفر4شاملعضو7ازمتشکلکارگروهیبهصنعت،وزارتکارشناسمعدوديتعدادبهواگذاري

رییسراهبرديوریزيبرنامهمعاونتازنفر1ورتتجاومعدنوصنعتوزارتازنفر1ومرتبطهايانجمن
.شودواگذارجمهوررئیساولمعاوننظارتوهماهنگیمعاونتازنفر1وجمهور

با احترام
وحید تیموري
دبیر انجمن 


