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  .گردد یده است جهت احرا ابالغ ميرس ییداراو  یر امور اقتصادیب وزیکه به تصو ٢٧/١١/٨٠م مصوب يمستق یاتهايقانون مال١۵١جدول استهالکات موضوع ماده 
  
  
  

  شهسوار خجسته یسيع                                                                                              
  

  
  ٢٧/١١/٨٠م مصوب يمستق یاتهايقانون مال یاصالح ١۵١جدول استهالکات موضوع ماده 

  
 مالحظات نرخ استهالک قابل استهالک یها ییشرح دارا

  ميقروش مست یروش نزول

    :یبانيزات خدمات وپشتيع مشترک وتجهیصنا:کیگروه 

  %١٠ )تربوژنراتورها(مولد بخار  و آب، بخار، گاز ین هايتورب -روگاه هاين و رويمولد ن یموتورها -١
 

  
 

 

ه آب و يتصف خنک کننده و یبرج ها -زات مربوطهيتجه و اجزا و بخار یگ هایبخار، د یکوره ها -٢
 رهيت وغمخازن سوخ پمپ و

  
 

  سال١۵
 

 

   %١٢ قه يدور در دق٧۵٠د و ژنراتورها تا  مول یموتورها -٣

   %٢٠ قه به باال يدور در دق ٧۵٠ها از و ژنراتور مولد یموتورها -۴

و  یم کابل کشـ ينه مستقیهز کابل و و  ديکل برق و ملحقات آن و یترانسفورماتورها، تابلوها -۵
ه هایپا  

١٢%  
 

  
 

 

ملحقـات   پل متحرک و و)یکي، پنوماتی، برقیکيمکان(، نوارنقاله یبرق یو پله ها آسانسورها -۶
 -کننـد  یا موتـور کـارم  یـ  و) کيـ پنومات(هفشـرد  یو هـوا  یکـه بـا بـاطر    یلن هـا و وسـائ  يماش -آن

 مولد هوا  ین هايماش ثابت، متحرک و یکمپرسورها

  
١۵%  

  
 

  
  
  
 

 

، )یسـاز  یر سـر يـ غ( یسـاز  یدکیـ  و یار، تراشـک یفلـز کـار   ین آالت کارگاه هـا يه ماشيکل -٧
  یبانيس دهنده و پشتیو سرو یکمک یزات کارگاه هايه تجهيکل -یبانيوپشت یکمک

  
١٠%  

 

  
  
 

 



، ) یسـاز  یر سـر يـ غ( یسـاز  یدکیـ و پرداخـت و   یخته گـر یر ین آالت کارگاه هايه ماشيکل -٨
  یبانيو پشت یکمک

١٢%   
 

 

  سال۴  ريوب گردگژه نظافت کارخانجات و جاریو ین هايماش -٩

  سال١٠  رهيم و غيس ی، تلکس و تلفن و بیزات مخابراتيتجه -١٠

   %١٠  یشگاهیآزما و یکم و یفيش و کنترل کیل آزمایزات وسايتجه -١١

  سال۵  ق یحر ستم اطفاءيو س یزات آتش نشانيتجه -١٢

جاد سرما یو ا یمرکزسا ت حرارت يتأس -زاتيو فاضالب و کارخانه و تجه یستم آبرسانيس  -١٣
 ق با وسائل ومخازن مربوطه و چاه هايمه عميق و نيعم یچاه ها یو تلمبه خانه ها) یبرودت(

١٢%   

    : یع فلزیصنا –گروه دو 

و  یسـاز  ید انبـوه و سـر  يـ ژه تولیـ و یسـاز  یک و سـر یـ پـرس، پـرس بر   ین هـا يانواع ماشـ  -١ 
ژه یـ و یسـاز  یسـر  و) یو برقـ  یکيدروليه، یکيمکان(یچيبرش و ق ین هايانواع ماش -امثالهم

 یانبوه وسر ديژه تولیو یساز یساخت ابزار و سر ین هايانواع ماش -ید انبوه وسريتول

  
  
  
 

  
  
  سال٨

 

 

ژه یـ و یسـاز  یسـر  ک ويـ اتومات فـرز  و یان سـ  و یسـ  ان کيتراش اتومات ین هايانواع ماش -٢
تـراش   ین هـا يانواع ماش -یه برداربراد یس. ان ین هايرماشیبه اضافه سا یسر د انبوه ويتول
 یبـرا  یبـراده بـردار   ین هـا يو کـل ماشـ   یمعمول یل هایدر صفحه تراش و دنده تراش و فرز و و

 -یقالـب سـاز   و یقطعه ساز و یل و آهنگرياز هر قب یفلزکار ین هايانواع ماش -یسر یکارها
، یسـوهان سـاز   ،ی، متـه سـاز  یغ سـاز ي، تیزکنيغه تي، تیغه سازي، تیچاقوساز ین هايماش

 )دانبوهيتول(یغ صورت تراشيت گداز فلزات، موج دادن فلزات و

   
  
  سال١٠

 

 

    یم کاريولح)رهيت، چوش نقطه، ارگون وغيجوش برق، کارب(یزات جوشکاريل وتجهیوسا -٣
 

  سال۴
 

 

   یمصارف محدودو گاز یبرا یوذغال یوبرق یک ثابت ودوار نفتير اتوماتيغ یب دستیکوره ها -۴
 

  لسا۵
 

 

ن آال ت لولـه  يماشـ  -یسـاز  ی، چاپ فلزات ودربطـر ی، بشکه سازیساز ین آالت قوطيماش -۵
ک يـ ن آالت جيماشـ  -)دانبوهيتول(یر مصنوعات فلزیوسا یميم وتور سي، سیل سازي، پروفیساز
 لين قبیدوبست واز ايکسچروقيوف

١٢% 
 
 

 
 
 

 

قفل درب  نگهدارنده و یفنرها و یمغز ره ويدستگ راق آالت، چفت ویه يدوتهيتول ین هايماش -۶
پرداخـت   و یمتـ يفلـزات ق  ژه سـاخت طـالآالت و  یو ین هايماش -)دانبوهيتول(لين قبیازا پنجره و و

کل يزه کردن فلزات مانند آب گرم، آب نيوگالوان یژه آبکارین آالت ويماش -یساز یآنها به طور سر
ــولعــاب وغ ــه وتوليــن آالت تهيره ماشــي ــتول(دپودرو الکتروجــوش ي ن آالت ســاخت ي، ماشــ)دانبوهي

دصـــندوق نســـوز، ين آالت توليماشـــ)یســـاز یســـر(ودرب وپنجـــره یفلـــز یز وصـــندليدميـــوتول

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 سال١٠

 



 یرو، سـقف هـا  يـ انتقـال ن  یفلـز  یه هـا یل پايازقب یع فلزیزات گروه صناين آالت وتجهيرماشیسا
 نشده کًال که ذکر ییوآنها یسوله، اسکلت فلز

 
 

 

 
  
 

 ین آالت نوردکـار يماش -دانبوهيتول یبرا یک ومعموليخ وپرچ ومهره اتوماتيدميآالت تولن يماش -٧
 دانبوهيتول یوغلطک ها برا یفلز یوساخت ورق ها

 
 

  
 سال١٢

 

  سال٨  ) یساز یسر( یريوقالب گیخته گرین آالت ريماش -٨ 

    :ع حمل ونقل یصنا -گروه سه

کلت، انـواع دوچرخـه   ين، انـواع موتورسـ  يسنگ یوخودروهاون يکام -ل وخودرويداتومبيع تولیصنا -١
 ت يموتور داربا هرظرف یهايبدون موتور، کشت یهايق وکشتیوسه چرخه، قا

 
 

 

 
 سال١٠

 

 یقطارهــا و ويــلوکوموت -کــوپتر یمــاوهليمشــابه، هواپ نفــت کــش و یهايکشــت ديــع تولیصــنا -٢
 واگن  و ینيرزمیز و یني، زمییهوا

  سال ١۵ 

    :ه يط نقلیوسا -۴گروه 

   %٢۵ تيتن ظرف ۵تا  و لندريس ۴تا  یزلیونت ديکام ون ويکام -یزلید و ینیبنز ل خودروينواع اتومب -١

ه یـ کرا ه بـارکش و یـ کرا وانـت بـارکش و   -لندريسـ  ۴تـا  ینیه بنزیکرا و یتاکس بارکش و وانت و -٢
 تيتن ظرف١٠تا به باال و لندريس۴    از  یزلیانواع بار کش د ون ويکام -به باال لندريس ۴از ینیبنز

٣٠%   

سـه   دوچرخـه و  کلت ويانـواع موتورسـ   -تيـ بـا هرظرف  دامپتراک ها و لریتر بار کش و ون ويکام -٣
 چرخه 

٣۵%   

   %٢٠ )پارچ(بدون موتور یشناورها -ینير زمیوز یني، زمییهوا یوو قطارهايلوکوموت -۴

   %٢۵ امثال آن و ی، نقشه برداریسم پاش و یبار و یمسافر یماهايهواپ و کوپتر یانواع هل -۵

   %٣٠ اسب ٨٠ تا ینیبنز یموتور یق هایانواع قا -۶

   %٢۵ اسب به باال٨٠از  ینیبنز یموتور یق هایقا -٧

سردخانه  یهايکشت -تيموتوردار باهر ظرف یهايکشت -با هر قدرت یزلید یکرج ق ویانواع قا -٨
 نفت کش دارو

١۵%   

    :یوراه ساز ین آالت ساختمانيماش -۵ گروه

 یريـ ا زنجیـ  و یکيجرخ الست یکی، الکتریکيدرولي، هیکي، مکانین آالت ساختمانيه ماشيکل -١
ن يماشـ  و سنگ شکن ها ه بتن ويته ی، کارخانه هایحفار ین هاين جراثقال ها وماشيهم چن
ــپا یهــا ــور، میه کــوبی ــور ومشــابهی گســر، وي، دمپــر، الوات ــواع ( ین آالت راه ســازياشــم -برات ان

ــدوزرها، گر ــبل ــا، فن ی ــته ین هــايشــر، ماشــ يدرها، غلطــک ه ــوب  يه آســفالت، في لرهاوشــمع ک
عالمـت گـذار، بـرف روب و   ین هـاين آالت مربوط به فرودگاه مانندماشيماش-)رهيوکمپاکتورهاوغ

  
  
  
٢۵% 

  



ن يماش -رهيغ و یکيدروليه یجک ها و متحرک وکمپرسورها یپله ها دک کش وی خشک کن و
 موقـت و  ی، اسـکله هـا  یرآب، لـوازم غواصـ  یـ ز یزیبتن ر ین هايماش( یآالت مربوط به بندرساز

 ین آالت شهرسـاز يه ماشـ يـ کل.) ..ن حفر کانال ويماش( یط به سدسازن آالت مربويماش -رهيغ
ن آالت يجـذب کننـده ، ماشـ    ین هـا ي، لولـه گـذار، ماشـ   ین بلـوک زنـ  ياعم ازماش( یه سازيوابن

 گریمشابه د ین هاير ماشیاوسالوله ه یجوش زن
    :زات وابزارکاريلوازم وتجه -۶گروه 

، فورگون، دستکش و ماسـک  یل وکلنگ، مته برقيل آچار، چکش، بيه ابزار ولوازم کار از قبيکل -١
نـه گرفتـه   یبـه هز  یومصـرف  ینه بهره برداریتمام به حساب هز(ل ين قبیل ازایر وسایسا سطل و

 )شود یم

  
١٠٠% 

  

    :ن آالت معدن يماش -٧گروه 

آهـن   یلوله هـا  و ويل، واگن، لوکوموتیر -ار کردن سنگ معدنيپر ع و شستشو یدستگاه ها -١
تراکتـور، بـارگن، انـواع     و یکيمکـان  یل هـا يـ استخراج معدن ماننـد سـونداژ، ب   و یل حفاریوسا –

 زات مربوطه يتجه مخازن و اب ويل ها، انواع اسکاواتور، سنگ شکن، آسیکمپرسورها، در

   
 سال ۵

 

سـتم جـک   يآهـن، س  یرهـا ي، تیبتون یرهايل تيزش سقف معادن از قبیاز ر یريل جلوگیوسا -٢
 رود یکه در معادن ذغال سنگ به کار م یکيدروليه یها

  سال٢ 

  :باشد یر قابل استهالک میرح زطبق اسناد مثبته به ش یراه ساز یضرور ینه هاین هزيه و هم چنياکتشاف وته ینه هایهز -١تبصره 
بـه نسـبت مقـدار اسـتخراج      یخ شـروع بهـره بـردار   یهرسال از تار یمعدن برا یخ شروع به بهره برداریتا تار یوتدارکات مقدمات یاکتشاف ینه هایهز -الف

زان اسـتهالک  يـ ر است به شرط آنکـه م یهمان سال ظرف مدت هشت سال استهالک پذ ینه از طرف وزارت معادن وفلزات برايه معيهرسال با مقدار سهم
  .مزبور نباشد ینه هایک هشتم کل هزیانه کمتراز يسال
 یزانيم وبه ميره معدن تقسيبه نسبت ذخ یخ بهره برداریاز تار یبه منظور بهره بردار یاصل یجاد تونل ها و چاه هایوا یمربوط به راه ساز ینه هایهز -ب

  ).ره معدن با اداره کل معادن است يزان ذخيص ميتشخ(باشد  یم رد قابل استهالکيگ یکه به هرتن تعلق م
 ییشـده ابتـدا   ینيش بيا کًال از مقدار پیره نوعًا ويزان ذخيجه ميبرخورد نموده ودر نت یدیجد یبه ماده معدن یات بهره برداريهرگاه بهره بردار ضمن عمل -ج

د بـا  یـ ره جدين مقدار ذخييتع(دیربند ب به نسبت مجموع ذخائر موجود محاسبه خواهدگردمذکورد ینه هایزان مستهلک نشده از هزيتجاوز نموداستهالک م
  ).باشد یاداره کل معادن م

از آن را بـه عنـوان سـهم    يـ ا صـاحب امت یگربه شرکت گذارده شودویاز به شخص ديا از طرف صاحب امتیمعدن واگذارشود و یاز بهره برداريچنانچه حق امت -د
ن بابت در شرکت گذارده شده قابل یاز از ايه صاحب امتیکه به عنوان سرما یا مبلغیبه واگذارنده و یانتقال دهدمبلغ پرداخت یگریالشرکه خود به شرکت د
الزم  یواگذار شود واگذارنـده مکلـف اسـت گـواه     یکه در حال بهره بردار یمعادن .گردد یم ومستهلک ميره معدن تقسيزان ذخياستهالک محسوب وبه م

  .دکه ماخذ محاسبه استهالک قرار داده شودیم نمايدار تسلیافت وبه خریره موجوددر معدن از اداره کل معادن دريدار ذخر به مقیدا
مانـده  يباق یزان بهـا يـ دبـه م یره که از طرف بهره بردار معدن انتقال داده شوداسـتهالک آنهـا از طـرف بهـره بـردار جد     يه وابزار وغين آالت ولوازم واثاثيماش -هـ

  .ن ماده قابل استهالک خواهدبودیک نشده وبر اساس مقررات امستهل
ابـزار وادوات کـار قابـل اسـتهالک      یبه استثنا(شوند  یا میل شده ياستخراج معدن تشک یکه برا ییزات شرکت هاين آالت وتجهيدر مورد ماش -٢تبصره 

 اکتشـاف و  ینه هـا یقابل استهالک مانند هز ینه هاین هزيوچرخه و هم چنکلت و ديواتوبوس و موتور س یو سوار یل اعم از باريدر سال استفاده و اتومب
ن جدول که به هر حـال  یع ایصنا٧ک گروه یموضوع تبصره  یاکتشاف وتدارک مقدمات یبرا یضرور ینه هایر هزیه وساياکتشاف وته ینه هایر هزیه وسايته



  :شود یر عمل میب زيور خواهدبودبه ترتزان استهالک تابع مقررات جدول مذبيل موارد از لحاظ مين قبیدر ا
مقرر در جدول استهالکات کـًال در   ینرخ ها یرند به جايگ یمورد استفاده قرار م یه و مواد معدنيظ و ذوب وتصفيتغل یکه برا یزاتين آالت وتجهيماش -الف

  .مستهلک خواهند شد یخ بهره برداریمدت ده سال از تار
کـه   یمخصـوص حمـل مـواد معـدن     یون هـا ين کـام يرند و هـم چنـ  يگ یاکتشاف واستخراج معدن مورد استفاده قرار م یکه برا یزاتين آالت وتجهيماش -ب

 ینـرخ هـا   یرنـد بـه جـا   يگ ینمـ   مورد استفاده قرار یعموم یرند ومعموًال در جاده هايگ یحمل ونقل در داخل محوطه مورد استفاده قرار م یمنحصرًا برا
زات ين آالت وتجهين تبصره شامل ماشیالف و ب ا یمستهلک خواهند شد مفاد بندها یخ بهره برداریدر مدت پنج سال از تارمقرر در جدول استهالکات کًال 

ا اضافه شـده پـس از   یدد ین آالت تجدينخواهد بود و در مورد ماششود   یا اضافه مید ین سال فروش مواد استخراج شده از معدن تجديمزبور که پس از اول
 .ن جدول عمل خواهد شدیصرفًا بر اساس اخ مذکور یتار

    :ساختمان ها وراهها -٨گروه 

   %١٠ ن آالتيد ونصب ماشيکارگاه ها وکارخانجات تول یه سالن هايکل -١

کارکنـان در   یومسـکون  ی، انبارها، دفترکارگـاه هـا ، منـازل سـازمان    یکمک یسالن کارگاه ها -٢
 مربوط یدر محل معادن و کارگاه ها یسکونم یسات ساختمان هايمحل کارخانجات و تاس

٨%   

   %٧ ر ساختمان هایسا -٣

، یبتـون  یها، آبروهـا، پلهـا   یخطوط راه آهن شامل بستر خطوط، ترانشه ها، گالر یر سازیز -۴
 و تونلها ی، فلزیطاق سنگ

١٨%   

ــواع ر:خطــوط راه آهــن شــامل   یروســاز -۵ ــراورس چــوب یان ــونیلهــا، ت ت، ، باالســیوفلــز ی، بت
 لی، ادوات واتصاالت ریودست یبرق یسوزنها

١۵%   

  سال١٠  یراه آسفالته اختصاص -۶

  سال٧  یراه شوسه اختصاص -٧

    :وپوشاک  یع نساجیصنا -٩گروه 

د کــردن منســوجات، ي،پرداخت، ســفیوبافنــدگ یســندگیر یومقــدمات یديــن آالت توليماشــ -١
و  یعــياف طبيــاز ال(ر یــ، جــوراب وپوشــاک زیلــه کشــي، پیل، بســته بنــديــوچــاپ و تکم یرنگــرز
و  یطـان بـاف  يوق) یومصـنوع  یعـ ياف طبيال(ه طناب ونخ يو دوخت، ته یدوز ی، برودر) یمصنوع
 یه محصوالت نمدين آالت تهيد لباس وکرست وچتر وکاله، ماشي، تول یتورباف

   
 سال٨

 

    :ک يع پالستیصنا -١٠گروه 

ر یک وســاي، مشــمع، ورق پالســتیو بســته بنــد یازک ســيزات پالســتيــن آالت و تجهيماشــ -١
  ديتول –ن آالت ساخت نوا ر کاست وصفحه گرامافون ومشابه يماش -یکيمصنوعات پالست

ــ یکيلولــه و اتصــاالت پالســت و  یلونیســه ولفلــف و نــخ نــا يد کيــتول -ومشــابه ی، ســی، ویو پ
 رهير اندودو غيد لوله، مشمع قيتول – یکيپالست

   
 سال١٠

 

  سال ۵  کيساخت پالست یغلطک براانواع  -٢



   %١٠٠ شود یرفته میپذ ینه بهره برداریخ شروع در حساب هزینه قالب ها از تاریهز -٣

    :یپزشک یو بهداشت ییع دارویصنا -١١گروه 

گالت ودئـو   ادکلن و و ، عطریشیل آرایآن، وسا یوبسته بند یدارو ساز یدين آالت توليماش -١
 زنانه مانند سشوار و مشابه یشیوالت آرار محصیسا دورانت و

  سال١٠ 

و  یر دندانســازيــر دنــدان و خميــآن، ســاخت خم یبســته بنــد و ین آالت صــابون ســازيماشــ -٢
د يتول ه وي، تهیل ضد عفونیل ووسايدروفيپنبه ه و یطب ید باندهايمسواک و برس ومشابه، تول

ه سـموم  يـ زات تهيـ ن آالت و تجهيشـ ، پاک کننده، مایی، رختشوییظرفشو ین، پودرهایريسيگل
 مشابه و یو کشاورز یدفع آفات خانگ

   
 سال٨

 

 یراپزشـک يپ و یل دندانپزشـک یوسا(یمارستانيزات بيابزارو تجه و یل اتاق عمل وجراحیوسا -٣
 )وامثالهم  یهوشيب و یوتراپیزيف و یوتراپیراد و یولوژیو راد یشگاهیآزما و

  سال١٠ 

ل یوسـا ( یمارسـتان يزات بيـ وابـزارو تجه  یل اتاق عمـل و جراحـ  یدوسايه وتولين آالت تهيماش -۴
 )و امثالهم  یهوشيب و یوتراپیو راد یولوژیو راد یشگاهیآزما و یرا پزشکيو پ یدندانپزشک

١٠%   

    :ه روغن يوتصف یع روغن نباتیصنا -١٢گروه 

شــامل  یروغــن کشــزات يــن آالت وتجهيماشــ -کــًال ید روغــن نبــاتيــه وتوليــن آالت تهيماشــ -١
ه يتصـف  -)هـا  یاب ها، پرس وصافي، خورد کن، جداکننده، آسیرينترگيلوها، پاک کننده ها، ليس(

بوکننـده هـا، بسـته     یها، و  بـ يدروژن، صـاف يد هيرنگ کننده ها، تول یفوژ، بیسانتر(روغن شامل
 )مخازن  یري، اندازه گیبند

   
 سال١٠

 

    :رو گراور يع چاپ وتکثیصنا -١٣گروه 

، بـرش، چـاپ افسـت ، چـاپ     یمرکب ساز( یچاپ وچاپخانه شامل دستگاه ها ین هايماش -١
 شه و گراوريه کليوته یحروف ساز ین هايو ماش) یشه وصحافيک وشي، چاپ پالستیمعمول

١٠%   

  سال۵  راکس و مشابهید، زير، اوزالي، تکثی، فتوکپیکپ یپل ین هايماش -٢

رفتـه  یپذ  یبهـره بـردار    نـه یهز  ور در سال استفاده در حسـاب گرا شه ويکل حروف چاپخانه و -٣
 شود یم

١٠٠%   

    :ع قند وشکر یصنا -١۴گروه 

کلـه،   ه قندحبـه و يـ ته ه شـکر و يتصـف  -شـکر ين و ازجغندرقنـد  قند شکر و یدين آالت توليماش -١
 ا و مخازن شربتآپارات ه

  سال١۵ 

    یع مصالح ساختمانیصنا -١۵گروه 

پوکه ،  سفال و و لعاب رنگ مربوطه، انواع مختلف آجر ک ويسرام و ید کاشيآالت تول نيماش -١
ک یيـ ، موزایقل زنـ يص و یسنگ کوب و یآنها، بتون و آسفالت، سنگبر یماسه و دانه بند شن و
 یمانيورق سـ  ش سـاخته، لولـه و  يپـ  یجدول، گچ و آهـک، گـچ هـا    سنگفرش، بلوک و و یساز

   
  
 سال١٠

 



 رچـه بلـوک و  يش ساخته، سبپورکس، انواع تيپ یت مربوطه، خانه هاو اتصاال پنبه نسوز و نسوز
ر مصالح یسا مربوطه و یقالب ها زات ويتجه فاضالب ساختمان و آب و سقف بلوک، انواع لوازم و

 یساختمان
    :شه يع شیصنا -١۶گروه 

تـراش   و ر، مشـج یشه نشـکن، سـاختمان  ي، شیبطر یشه هايانواع ش: دين آالت توليماش -١
 شه و موارد مشابهيش

  سال١٠ 

بوتـه، انـواع مصـنوعات     نـه، کـوره ذوب مـواد و   یيوبلـورو آ  ینـ يانواع چ:ديتول ه وين آالت تهيماش -٢
 ر موارد مشابهیسا شه ويل حباب ها، آمپول ها، پشم شياز قب یشه ايش

  سال٨ 
 

 

خ یرد مصـرف کـوره از تـار   مـو  آجـر نسـوز   ن صـنعت و یـ مربوط بـه ا  یغلطک ها ظروف و قالبها و -٣
 نه منظور گرددیشروع استفاده در حساب هز

١٠٠%   

    :مان يع سیصنا -١٧گروه 

ل یوسـا   مخصـوص و  و یورنگـ  یمان معمـول يه انـواع سـ  يـ ته و ديـ زات توليتجه ن آالت ويماش -١
 رموارد مشابهیسا و مخلوط کن ها لترها، ويف اب ها، کوره ها، ويآس ، سنگ شکن ویبسته بند

  سال١٠ 

خ شـروع اسـتفاده در حسـاب    یمان از تـار يوسـ  یع سـاختمان یمربـوط بـه صـنا    یه قالب هايکل -٢
 منظور خواهد شد ینه بهره برداریهز

١٠٠%   

    : یونوشابه ساز یوخوراک ییع غذایصنا -١٨گروه 

 ره ويـ غو ی، آدامس، آب نبـات، تـاف  یزه، بستنیات پاستورير ولبنيش: ديه وتولين آالت تهيماش -١
 یآب معدن و یر الکليغ ی، انواع نوشابه های، الکل صنعتیس و کالباس، برنج کوبيانواع سوس

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

  سال١٠ 

ره و کارخانجـات  يـ د، نبات وغ، قن ینیريت، انواع شیسکويانواع نان ب: ديه وتولين آالت تهيماش -٢
ورشـته، نشاسـته وگلـوکز،     ینگ پاور، ومشـابه، انـواع ماکـارون   يکيوه، آردوبيکنسرو، کمپوت، آبم

کـودک و مـواد    یر خشـک وغـذا  ي، شـ یريـ ع تخمیه نـان وصـنا  یـ ر مايـ آن، خم یو بسـته بنـد   یچا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ، سرکه ومواد مشابه ینيپروتئ

   
 سال٨

 

   %١٠٠ . . . . شود یرفته مینه پذیاب در سال استفاده در حساب هزيسنگ آس -٣

    : ییايميع شیصنا -١٩گروه 

سـود، مـواد    کربنـات دو  یکربنات و بـ  سود و و یو باز یديمواد اس: ديتول ه وين آالت تهيماش -١
ه يـ اک ، وکليـ سـفات، پتـاس، آمون  ، اوره، سـوپر ف ییايميشـ  ین ها، کودهـا یرز حالل و ییايميش

 موارد مشابه 

   
 سال۶

 

 زات حمـل ونقـل و  يـ جهت وم ويـ دروژن، هليژن، هسـ ياکسـ  یگازهـا : ديـ تول ه وين آالت تهيماش -٢
ک، يه پالسـت يـ شـمع، مـواد اول   ، بتونـه و یکپسول ها، واکس، ورن مخازن و و پرکردن آنها و هيتخل

 به ه موارد مشايکل و یاز مواد آل ییايميمواد ش

   
 سال٨

 



مخصـوص و   یروغـن هـا   موتـور و  یروغن هـا  و یمعدن یروغن ها: ديتول ه وين آالت تهيماش -٣
 ر موارد مشابهیمربوطه و سا یه خانه هايتصف

  سال١۵ 

روغـن   روغـن جـال و   ، رنـگ و یبطـور کلـ   یمصـنوع  یاف ونخ هـا يال: ديتول ه وين آالت تهيماش -۴
 ه موارد مشابه يوکل یاز منابع معدن ییايمي، الک الکل، مواد شیصنعت یها

  سال١٠ 

    : یميع نفت وپتروشیصنا -٢٠گروه 

ســــات يزات و تأسيــــن آالت و تجهيـه ماشــــيــــ، کلیدروکربوريــــه یچاههــــا ینهايـزمــــ -١
، فــالت ییایــو در ینــيزم یدروکربوريــمخــازن ه ید و بهــره بــردار يــتول ی،توســعه ایاکتشاف

 .ه موارد مشابه مرتبط با آنيو کل یدروکربوريه یصادرات یه هایقاره،مخازن و پا

   
 سال ١٢

 

ٌه موارد يع گاز در کشور و کلیو توز ید بهره برداريسات توليزات و تأسين آالت و تجهيه ماشيکل -٢
 .مشابه مرتبط با آن

  سال ١٢ 

ع نفـت و گـاز و   یسـات آب و بـرق و بخـار مـرتبط بـه صـنا      يزات و تأسيـ ن آالت و تجهيه ماشـ يکل -٣
 .یميتروشپ

  سال ١٢ 

  سال ١۵  .یميد مواد پتروشيسات توليزات و تأسين آالت و تجهيه ماشيکل -۴

ع یشگاهها و توزیه نفت خام توسط پااليسات تصفيزات و تأسين آالت و تجهيه ماشيکل -۵
 ینفت یفرآورده ها

  سال ١۵ 

ت یتقو یمبه خانه هاستگاهها و تلیسات مربوط به ايزات و تأسين آالت و تجهيه ماشيکل -۶
 فشار

  سال ١٢ 

  سال۶  د شش ساليبا عمر مف یسات خاص حفاريزات و تأسين آالت،تجهيه ماشيکل -٧

    : یوچوب یع سلولزیصنا -٢١گروه 

کاغـذ   و شـو يت و ی، دسـتمال کاغـذ  ییجعبـه مقـوا   کـارتن و : ديـ تول ه ويـ ن آالت تهيه ماشـ يکل -١
ه مـوارد  يـ کل و یکاغـذ بـر   ، پاکت وینيپاراف یکاغذها و ییوامق و یوان کاغذي، لینیيتز و یوارید

 مشابه

  سال١٢ 

  سال٨  یصنعت یر کاغذهایسا سمباده و کاغذ: ديتول ه وين آالت تهيه ماشيکل -٢

. . .) اره، فـرز، رنـده و   (یخرده چوب، نجار و یچوب بر چوب و: ديتول ه وين آالت تهيه ماشيکل -٣
، ی، پارکـت چـوب  یقالب کفش و مدل ساز ،. . .روکش و ،اشباع چوب و بر، نئوپانيتخته چندال، ف

مشـابه مـرتبط    و مـوارد  یمواد محترقه، آتش باز و یت سازیکا، کبريقفسه، فرم و یصندل مبل و
 یع چوبیبا صنا

  سال١٠ 

  سال١٠  رود ین صنعت به کار میکه درا ین آالتيل وماشید وسايه وتولين آالت تهيه ماشيکل -۴

    :ر کاغذ يع کاغذ وخمیصنا -٢٢ه گرو

  سال١٠ مقوا از هر نوع و کاغذ  و مختلف، کاغذ یر کاغذ به روش هايخم: ساخت د وين آالت توليماش -١



 موارد مشابه اسکناس و

    :ک يع برق والکترونیصنا  -٢٣گروه

ضـبط  و، یـ ن، رادویـ زیتلو( یکـ يالکترون یریتصو و یل صوتیوسا یکل: ديتول ه وين آالت تهيماش -١
 ر مواردمشابهیسا مونتاژ و یدستگاه ها و یکيالکترون یمحاسبات ین هايه ماشيکل و. . .) و

  سال١٠ 

 مهاي، انواع سـ یم خبریعال و ییراهنما یچراغ ها و انواع المپ ها: ديتول ه وين آالت تهيماش -٢
و  زیـ پر و ديف مختلف، انواع کلمصار یاژ برايآل ف واز هرنوع فلز ويضع و یبرق فشار قو یکابلها و

ر لـوازم  یسـا  ک، انواع تـرانس هـا و  يالکترون برق و یريلوله برگمن، لوازم اندازه گ مقره و چ ويسرپ
 یصنعت یذغال ها تر و خشک و ی، باطریکيالکترون و یبرق

  سال٨ 

    : یع لوازم خانگیصنا -٢۴گروه 

زات حرارت يتجه اتور ویراد مشعل و انواع شوفاژ و، یبخار انواع اجاق گاز و: دين آالت توليماش -١
 خچال وید، انواع یزات تبريتجه لر ويه مطبوع، چیل، تهوی، انواع آبگرمکن وانواع کولر، فن کویمرکز
 ، پلوپز، کباب پز، آرام پز، انواع سـاعت ی، جاروبرقی، انواع پنکه، بخاریین لباسشويماش زر ویفر
، چرخ گوشـت، مخلـوط کـن هـا، قهـوه      یريوه گي، آب میراک پزخو، سماور، لوستر، چراغ یوارید

مـواد   ینگهـدار  سـرد کننـده و   یسرد خانـه هـا، سـالن هـا     و یخ سازیسازها، انواع فالسکها ، 
 یر لوازم خانگیسا و یمواد خوراک جات ویسبز و ییغذا

   
  
 سال١٠

 

  سال٨  بهمشا موارد چراغ و یتور انواع چراغ ها و: هيته و دين آالت توليماش -٢

    :ک يع الستیصنا -٢۵گروه 

ک، انواع فـوم  يه، انواع روکش الستيل نقلیوسا یوپ براير تیانواع تا: ديتول ه وين آالت تهيماش -١
 یتسـمه پروانـه هـا، انـواع لـوازم ورزشـ       و یکيالسـت  ی، انواع فـرش هـا  )یکيتشک الست(رابر و

 یکيت الستداير تولیسا و یکيپاشنه الست ، انواع کف ویکيالست

   
 سال١٠

 

 یکهايالسـت ( یمصارف صـنعت  یک برايالست یها یخته گریانواع ر: ديتول ه وين آالت تهيماش -٢
 آن یو قالب ها )موارد مشابه ضربه و ته، ضديسیضد حرارت، ضدآب، ضدالکتر

  سال۵ 

    :ع چرم وکفش یصنا -٢۶گروه

 ، بنـد یوده، سـاالمبور، مصـنوعات چرمـ   پوسـت، آمـاده کـردن ر    چرم و: ديتول ه وين آالت تهيماش
ن و يسـوپر فلکـس، انـواع پـوت     و یکيالسـت  و یکفـش، انـواع کفـش چرمـ     یپارچه آستر کفش و

، یکيپالسـت  یی، انواع دمپـا یکيو پالست یکتان و ی، ورزشیپارچه ا چکمه، انواع کفش ترلون و
ارخانجـات کفـش   ن آالت کيماشـ  یدکیـ ر مـوارد مشـابه، قطعـات    یسـا  صندل و ره کفش ویانواع ز
 یساز

   
 سال١٠

 

    :ع مخابرات یصنا -٢٧گروه

  سال٨  زات ويـ ه تجهيـ ، کلیزات پسـت يـ تجه ، رله ها، بردهـا و یل ارتباطیوسا تلفن و: دين آالت توليماش



 ر موارد مرتبط با صنعت مخابراتیسا ه ها ویپا محمل و یم، دکل هايس ی، بیل مخابراتیوسا

    :وذوب فلزات  یع فوالد سازیصنا -٢٨گروه 

 یزیـ ر بلند، فوالد یکوره ها و یع جنبیصنا جدن و: یخته گریر د ويزات توليتجه ماشن آالت و -١
 ی، سـپر ینبشـ  تسـمه و  رآهن، ويـ آهن، ت فوالد، نورد فوالد و ه چدن ويمداوم و متناوب، مواد اول

، یصـنعت  یو فوالدهـا  فـوالد  ،  ورق آهـن و یساختمان یو فوالدها ر محصوالت نوردیسا و آرماتور
 ر موارد مشابهیسا مخصوص و ضد زنگ و یفوالدها

  
٨% 

  

ر فلـزات  ی، سـا یرو سـرب و  وم، مـس و يـ نيآلوم: یختـه گـر  یر د ويـ زات توليـ تجه ن آالت ويماش -٢
 ه محصوالتيته نورد و ن ويرنگ

١۵%   

   %١٠ ت آنها د محصواليتول و یرو سرب و مس و وم وينيآلوم: زات نورديتجه ن آالت ويماش -٣

  سال١٠   یر ذغال سنگ و کک سازيدستگاه تقط کوره و ن آالت ويماش -۴

ابزار عمل آتش خوار  نسوز و یآجرها محصوالت فوق و یفلزکار و یخته گریر یه قالب هايکل -۵
 شود یرفته مینه پذیسال استفاده در حساب هز مورد مصرف کوره ها، در

١٠٠%   

    :ه آب وفاضالب يوتصف یع آبرسانیصنا -٢٩گروه

متعلقـات مربوطـه،    موتـور پمـپ هـا و    و یآب ین هايتورب پمپ ها و: ديتول ه وين آالت تهيماش -١
 موارد مشابه  ه آب ويتصف ون آب ويزاسيونی رها ويگ یسخت و یه آب صنعتيزات تهيتجه

  سال١٠ 

ه يل انتقال آب، تصـف یوسا ا واتصاالت شبکه ه و یزات آبرسانيتجه: ديتول ه وين آالت تهيماش -٢
  موارد مشابه آب و مخازن مربوطه و یکیولوژيب و ییايميش و یکیزيف

  سال١۵ 

   %١٠  یع جنبیو صنا این کردن آب دریريه فاضالب ها، شيتصف: زاتيتجه ن آالت ويماش -٣

    : یدامداران و مرغدار و یع کشاورزیصنا -٣٠گروه 

ش، بـذر پـاش، کودپـاش،    يل خـ يـ از قب: یزات کشاورزيتجه ل ویوسا ديتول ه وين آالت تهيماش -١
 ل مشابه یوسا لر، سم پاش وين کن، پيسک، خرمن کوب، لولر، وجید

  سال١٠ 

و  یدامـدار  ر ويدن شـ ي، دوشـ یدام و یدفع آفات کشاورز و یسم پاش: لوازم ن آالت ويماش -٢
انـواع   مـرغ و  پـرورش جوجـه و   ،)انـواع مختلـف  ( ی، جوجـه کشـ  یح مصـنوع يو تلقـ  کشتارگاه ها
 ن، سـم پـاش و  ین کـن، کمبـا  يسک، خرمن کوب، ماله، وجیش، بذر پاش، کودپاش، ديتراکتور، خ

 مشابه  لوازم ل ویر وساین ها وساي، علف چیدام و یلوازم دفع آفات نبات

  
٣٠% 

  

آرد  سـانتره و مـواد کن  کردن خوراک دام و لويس ور ويط خوراک دام و: ديتول ه وين آالت تهيماش -٣
و مـوارد   یر مـاه يـ ن پـرورش و تکث يماشـ ه توتـون وتنبـاکو،   يـ زات تهيتجه ات ويع دخانیوصنا یماه

 مشابه

  سال٨ 

ن يه ماشـ يـ کل یدکیـ د قطعـات  يـ خشک کـن، تول  و یعدل بند و یپنبه پاک کن: ن آالت يماش -۴
 ن گروهیع ایل مرتبط با صنایآالت و وسا

  سال١٠ 



    :ن یکمبا و یسازع تراکتوریصنا -٣١گروه 

ن یمتفـاوت، انـواع کمبـا    یبا قدرت ها یکيالست و یريانواع تراکتور زنج: ديکارخانجات تول ع ویصنا
ر تراکتور يره، زنجيغ و یروغن یشکر و پنبه ودانه هاي، چغندر قند، نیشه ایاهان ريغالت، گ یبرا

 ن گروه یع ایمرتبط با صنا یدکیو تانک ها و قطعات 

   
 سال١٠

 

    : ین سازيع ماشیصنا -٣٢گروه 

 یفشـرده، الکتروموتـورو الکتـرو پمـپ، موتورهـا      یکمپرسور هوا: دين االت و کارخانجات توليماش
نــگ و رول یربخــار آب، بلب بــرق و ین هــايره، تــوربيــفورژ و غیســانتر ی، پمــپ هــایزلــیود ینــیبنز
ن آالت کارخانجـات  ي، ماشـ یريقالب گ و یخته گریزات ريک، تجهيدروليه ینگ، انواع پمپ هایريب

 ر موارد مشابه یسا و یصنعت

   
 سال١٠

 

    : یلم برداريوف یینمايع سیصنا -٣٣گروه 

، یینمايس و یلم برداريف ی، دستگاه هایلم برداريف و یینمايس: دستگاه ها ن آالت ويماش -١
 مشابه  آپارات ها و موارد لم ويش فیدوبالژ، نما لم ويچاپ وظهور ف

  لسا١٠ 

  سال١۵  ره يونجوم وغ یزات مربوط به ستاره شناسيتجه و یفلک ین هايدورب -٢

  : یکپ یبها ش ویوارده اعم از حق نما یلم هاياز فيامت یبها -٣
  کسال باشدیلم يش فیچنانچه مدت قرارداد نما -الف
  کسال باشدیش از يچنانچه مدت قرارداد ب -ب
  باشد ن نشدهييچنانچه در قرارداد مدت تع -ج

در ٣شـود بـه نحـو مـذکور در بنـد       یش داده مـ یکـه نمـا   یلم از روزيفـ  یاسـتهالک بهـا   -تبصره
لم مبـداء سـال اسـتهالک محسـوب خواهـد      يش فـ ین نماياول( رفته خواهد شدینه پذیحساب هز

 )شد

  
١٠٠%  
٧٠% 

  
  
  
 سال ۴حداکثر 

 

    :یاتم یروگاه هايون یع اتمیصنا -٣۴گروه 

  سال۵  یزات اتميتجه ديتول: ن آالتيماش -١

   %۵  یهسته ا یروگاه هايزات نيتجه ن ويد کارخانجات آب سنگيتول: ن آالتيماش -٢

   %١٠  یفضوالت هسته ا یل نگهداریوسا  زات ويتجه -٣

    :ع رنگ وچسب یصنا -٣۵گروه 

مخصــوص (صــمغ  ، انــواع چســب ویصــنعت و یســاختمان یانــواع رنــگ هــا: هيــن آالت تهيماشــ
  رهيو غ) یوصنعت

  سال١٠ 

    :ع متفرقه یصنا -٣۶گروه 

  سال١٠   یپ سازین آالت زيماش -١



  سال٨  همشاب و ییلباسشو و ییشوين آالت قاليماش -٢

ر مـوارد مربـوط بـه    یسـا  ون آپ ويـ ت ل، بـاالنس چـرخ و  يـ رنـگ کـردن اتومب   س ویسرو: زاتيتجه -٣
 خودرو  ل وياتومب یرکاريتعم

  سال٨ 

  سال١٠  .س وفندک وموارد مشابهیمداد، خودکار، قلم وخودنو: ديتول ه ويآالت تهن يماش -۴

ره يـ غ و یکیو الکتر ی، روغنیکي، پنوماتیاعم از برق یحیتفر یپارکها: لیوسا ن آالت ويماش -۵
تله  ن ويسات تله کابيتأس ره ويغ و یبرق ین هاي، ماشییکروجت، ترن هوافلک، آ چرخ و: مانند
 رد مشابه موا و یاسک

   
 سال١٠

 

  سال٨  ع متفرقهیر صنایزات سايتجه ن آالت ويماش -۶

  سال۴  نشده  ینيش بين جدول پیابزار مختلف که در ا ر ادوات ویسا -٧

ــواع تجه -٨ ــان ــورد اســتفاده در م ي ــزات م ــیادي ــن نظين م ــ)GPS(اس یر جــب پــ ي ــ ی، اس ج  یپ
 ار آنهیاب و نظایاب، بمب یاب، عمق ین ي، م)SGPS(اس

  سال ٢ 

    :ه ير اموال واثاثیسا -٣٧گروه 

  سال١٠  ، حساب، فاکس یپ، کپیر، تایتحر: لين آالت دفتر از قبيماش و یه ادارياموال واثاث -١

  سال١٠  و موارد مشابه  یانه ایرا یستم هايسخت افزار س -٢

  سال٣  ) PC( یشخص یانه ایسخت افزار را  -٣

تئـاتر و مؤسسـات    نما ويرستوران ها و س مسافرخانه ها و متل ها و ها وه هتل ياثاث اموال و -۴
 هموارد مشاب ت ويترب م ويتعل

  سال ۵ 

    : یحقوق مال -٣٨گروه 

  ره يوغ یوصنعت یم تجارید فرمول وعالیخر یازات وبهايامت -١
  د هرسال يباشد به نسبت تول ینيد مقدار معيتول یبرا -الف
  منعقد شده باشد به نسبت مدت قرارداد ینيمع مدت یقرارداد برا -ب
  هر سال باشددر همان سال قابل استهالک است  یبرا یمبلغ مشخص -ج
  طیر شرایدر سا -د

   
  

 سال٢

 

    یانحصار یداریر حقوق خریسا ف ويف، حق التصنيحق التأل -٢

     :صنعت آب و برق یهايدارائ -٣٩گروه 

     :صنعت آب:الف

ــ یســاختمانها -١ ــاه آب و ســاختمانها يه و ني،پمپاژ،تصــفیســات بهسازيتآس یبتن ــ یروگ  یبتن
  مربوطه یو ادار یمسکون

  سال٣٠ 



 یروگـاه آب و سـاختمانها  يه و ني،پمپاژ،تصـف یسـات بهساز يتآس یاسـکلت فلـز   یساختمانها -٢
  مربوطه یو ادار یمسکون یاسکلت فلز

  سال ٢٠ 

 یآجــر یروگــاه آب و ســاختمانهايه و نيتصــف،پمپاژ،یســات بهسازيتآس یآجــر یســاختمانها -٣
  مربوطه یو ادار یمسکون

  سال ١٠ 

  سال ٣٠   یبتن یآبرسان یره آب،لوله ها و کانال هاي،ذخیمخازن بتن -۴

ه خانـه هـا و لـوازم    يزات تصفي،تجهیچدن یآبرسان یره آب، لوله هايذخ) یفلز(ییمخازن هوا -۵
  انبارها

  سال ١۵ 

زان رسـوبات آن توسـط   يبنا بر نوع سطح و م یهر سد ید اقتصاديمف عمر یرقم قطع:سدها -۶
  ن خواهد شدييرو و کارشناس سازمان آب تعيمقاطع کار مهندس مشاور،کارشناس مزارت ن

  سال ١٠٠ - ٣۵ 

  سال ٣۵   و برق سدها یکيزات مکانيسات سدها،تجهيتآس -٧

  سال ٧۵   یآب یمخازن سدها و راهها -٨

  لسا ۵٠   تونلها -٩

 یرهايل،لوله ها و شـ يو دوکت یفوالد یآبرسان یگ بخار،لوله هایزات دستگاه ديقنوات،تجه -١٠
  یو عموم یآتشنشان یاصل

  سال ٢۵ 

  سال ٨   سات مربوطهين آب،تآسيتآم یچاهها -١١

  سال ٢٠   انشعاب آب یروگاه به شبکه هايزات نيسات و تجهير تأسیروگاه،سايسات نيساختمان تأس -١٢

  سال ١٠   اده رو هايابانها،پلها و پيجاده ها،خ -١٣

زات يـــر تجهید بـــرق و ســـايـــتول ی،دســـتگاه هـــای،بخاری،آبیزلی،دیزات پمپـــاژ برقيـــتجه -١۴
ل گرم کننده و خشـک کننـده لـوازم و    یه مطبوع،وسایشوفاژ،تهو یسات و دستگاه هايپمپاژ،تأس

  یاموال عموم زات وير تجهیو سا ی،مخابراتیشگاه و بهداریل آزمایوسا

  سال ١٠ 

ــان عموم  -١۵ ــاث منزل،امکــــ ــباب و اثــــ ــگاهها،امکان  ي،بی،اداریاســــ ــتانها و فروشــــ مارســــ
ن آالت يه و ماشـ يـ ط نقلیآب و ابـزار و لـوازم کارگـاه و گـاراژ و وسـا      یو کنتورها ی،آموزشیحیتفر

  ین ساختمانين آالت سنگيو ماش یکشاورز

  سال ۵ 

  سال ٣   ارج ثبت و حق مشاورهل مخياز قب یسازمان ینه هایهز -١۶

سال و کمتـر   ۶ارد ريال يليک میشتر از يب):ه پروژهيو ته یل مطالعات فنياز قب(هيمطالعات اول -١٧
  سال ٣ارد ريال يليک میاز 

   

    برق صنعت  :ب

    )یزلیو د یبخار یرو گاههاين( ديزات توليل و تجهیوسا

  سال٢٠  زات مربوطهيگ بخار و تجهید -١



  سال٢٠  زات مربوطهيتوربوژنراتور و تجه -٢

  سال ٢٠  زات مربوطهيو تجه یزلید یمولد ها -٣

    )یگاز یروگاههاين(د يزات توليل و تجهیوسا

  سال  ١۵  زات مربوطهيد ژنراتور،توربوکمپرسور، اتاق احتراق و تجهيتول -١

    )یبيچرخه ترک یروگاههاين( د يزات و توليل و تجهیوسا

  سال  ٢٠  زات مربوطهيگ بخار و تجهید -١

  سال ٢٠  زات مربوطهيتوربوژنراتور و بخش بخار و تجه -٢

  سال١۵  زات مربوطهيو تجه یگاز یتوربوژنراتور و توربوکمپرسور واحدها -٣

    زات يمخازن سوخت و تجه

  سال٢٠  )یزلیو د ی،بخاریاعم از گاز(ديزات توليمخازن سوخت و تجه -١

    )یبرق آب(ديزات توليل و تجهیوسا

  سال ۵٠  ديسات توليمخازن،سدها و آبروها مربوط به تاس -١

  سال٣٠  یآب ین ها،ژنراتورها و چرخهايتورب -٢

    زات انتقاليل و تجهیوسا

  سال ٣۵  سات پستهايمحل نصب تاس یساختمانها -١

  سال ٢٠  زات پستهايل و تجهیوسا -٢

  سال ٢۵  ....)م،کابل،مقره،ويرها،برجها،سيت(زات مربوطهيقال و تجهخطوط انت -٣

    عیزات توزيل و تجهیوسا

  سال ٣۵  عیتوز یمحل نصب پستها یساختمانها -١

  سال ٢۵  زات مربوطهيپستها و تجه -٢

  سال٢٠  ینيزم یو کابلها ییهوا یمهايرها،برجها،سيت -٣

  سال ٢٠  نيس مشترکیکنتورها و کابل سرو -۴

  سال  ١۵  معابر ییسات روشنايتاس -۵



    نگيسپاچیسات ديتاس

  سال ٣۵  نگيسپاچیسات ديمحل نصب تاس یساختمانها -١

  سال ١٠  وتر مراکز کنترليزات کامپيتجه -٢

  سال١٠  مراکز یزات مخابراتيتجه -٣

  سال١٠  زاتير تجهیسا -۴

    ساختمانها و جاده ها

  سال۴٠  د برقيزات توليسات و تجهيمحل نصب تاس یساختمانها -١

  سال۴٠  ديسات توليجاده ها و راه آهن مربوط به تاس -٢

  سال ٢٠  ديزات تولير تجهیسا -٣

    )حسب مورد( یقبل یمذکور در گروه ها یها مطابق نرخهایير دارایسا

ر موسسات یو سا یبارو اعت یو موسسات مال یستم بانکيثابت خاص س یهايدارائ -۴٠گروه 
ز خدمات مشابه يمربوطه و ن یها یک، فن آوريالکترون ینه بانکداريکه در زم یو شرکتهائ

 :دینما یت ميفعال

   

  سال ۴  ، پول شماری، چک زنیکنترل امضاء، ماژول و روتر اسکناس شمار، نوبت ده یدستگاهها -١

، وب )Pin pad(ن پــدير  کــارت، پــ، صــدو)POS(، کــارت خــوان)ATM(خــود پــرداز یدســتگاهها -٢
 )Web Kiosk(وسکيک

  سال ۵ 

  سال ۶  یسورتر، تست اسکناس و پرفراژ چک زن یدستگاهها -٣

  
  
  

  ٢٧/١١/٨٠م مصوب يمستق یات هايقانون مال یاصالح ١۵١جدول استهالک موضوع ماده 
  

  
  

:حاتيتذکرات و توض
م يمسـتق  یاتهـا يه قـانون مال يمشـمول اصـالح   یاتيل سال مالیها در اوا ییشده نسبت به مانده مستهلک نشده دارا نييکه استهالک بر اساس سال تع یدر موارد -١تبصره 
  .ر عمل خواهد شدیبه شرح ز ٢٧/١١/٨٠مصوب 
مانـده از سـال اول   يظـرف مـدت باق  ر یاسـتهالک پـذ   یـی دارا یشتر از مدت استهالک طبق جدول  ثابق باشد، مانده دفترين جدول بیکه مدت استهالک موضوع ا یدر صورت -الف



  .ن جدول مستهلک خواهد شدیا یاجرا
ن جـدول  یا یر کال در سال اول اجرایاستهالک پذ ییدارا ین جدول کمتر از مدت استهالک طبق جدول ثابق باشد، مانده دفتریکه تفاوت مدت استهالک موضوع ا یدر صورت -ب

 .مستهلک خواهد شد
 یـی محاسـبه اسـتهالک مانـده دارا    یگرددمالک عمـل بـرا  ين مييم تعيمستق یاتهايقانون مال ١۵٠موضوع بند الف ماده  یک بر اساس روش نزولکه استهال یدر موارد -٢تبصره 

 .ن جدول خواهد بودیا یطبق نرخ نزول ١٣٨١استهالک نشده در اول سال  یها
وابسـته بـه    یبـرق منطقـه ا   ا آب ویـ ا بـرق  یآب  ی، شرکتهایميع پتروشیصنا یان، شرکت ملریگاز ا یران، شرکت ملینفت ا یشرکت مل یها ییآن قسمت از دارا -٣تبصره 
شـنهاد  ين نشده، بر اسـاس پ ييآنها نرخ استهالک تع ین جدول برایآب وبانکها، که در ا یران، شرکت مندسی، سازمان برق ا)ريتوان(برق یرويد وانتقال نيرو، شرکت توليوزارت ن

 .به موقع اجرا گذارده خواهد شد ییدارا و یر امور اقتصادیب وزیپس از تصو ه ويکشور ته یاتيک حسب مورد توسط سازمان امور مالنفع نرخ استهالیدستگاه ذ
د برابر حـداقل  شده است در هر مور ینيش بين جدول در گروه مربوط به صنعت خاص خود پیکه درا یرود بجز موارد یکه در صنعت به کار م یینرخ استهالک کوره ها -۴تبصره 

 .ن آالت مربوط به آن صنعت خواهد بودينرخ استهالک ماش
 .قابل استهالک خواهد بود یبعد یه هاياصالح و ۶۶م مصوب يمستق یاتهايمالقانون  ١۴٩ماده  ۴ع بر اساس مقررات بند یه پروژه صنايوته ینه مطالعات فنیهز -۵تبصره 
زان يـ م. رديـ مـورد اسـتفاده قـرار نگ    یمـدت  یگـر بـرا  یا علـل د یـ کـار موسسـه    یلـ يبه علـت تعط  یبهره بردار یبرا یک پس از آمادگقابل استهال ییکه دارا یدر موارد -۶تبصره 

سـبه  کـه محا  یده اسـت در صـورت  ین گردييتع ییآن دارا ین جدول برایخواهد بود که در ا ینرخ استهالک%  ٣٠مورد استفاده قرار نگرفته معادل  ییکه دارا یاستهالک در مدت
ن جـدول اضـافه   یـ در ا یـی اسـتهالک دارا  ین شده براييمانده مدت تع یدر آن مدت مورد استفاده قرار نگرفته است به باق ییکه دارا یمدت% ٧٠استهالک برحسب مدت باشد

 .خواهد شد
اب کـال در سـال اول اسـتفاده از آن در    يسـنگ آسـ   یست بهـا نشده ا ینيش بين جدول در گروه خاص خود پیرود ودر ا یبه کار م یسنگ یاب هايکه آس یعیدر صنا -٧تبصره 

  .شود یرفته میپذ ینه بهره برداریحساب هز
ن جدول یع مذکور در ایق آنها با گروه صناير اموال وتطبین آالت ولوازم آن وسايص نوع ماشيات در تشخيت ماليقبل از قطع یاتيو اداره امور مال ین موديکه ب یدر موارد -٨تبصره 

  مرکب  یاتيمشروحه در جدول در ه یفهایق مورد با گروه ها و رديوتطب یدگيدا شود رسيزان استهالک اختالف پين مييتع یبرا
  :ل خواهد شد به عمل خواهد آمد يتشک)کشور یاتيسازمان امور مال(ر که در تهران یاز سه نفر به شرح ز

  زارتخانه مذکوراز طرف و یندگیع ومعادن به نمایک نفر کارشناس وزارت صنای -١
  .اتاق مذبور یومعرف یندگیران به نمایومعادن ا یع عضو اتاق بازرگانیک نفر از صاحبان صنای -٢
 یک ازسازمان هـا یرا به عهده خواهد داشت هر  یاتياست هیاد شده که ضمنا سمت ریسازمان  یومعرف یندگیکشور به نما یاتيک نفر از کارشناسان سازمان امور مالی -٣

 یمقتضـ  یرا یحات مـود يوعنـداللزوم اخـذ توضـ    یدگيأت مذکور پـس از رسـ  يه. ن خواهد کردييأت تعين هیالبدل ا یک نفر هم  به عنوان علیالاقل  یعالوه بر عضو اصلمذکور 
 .ندیأت مزبور رفتار نمايهموظفند طبق نظر  یاتيحل اختالف مال یاتهايوه یاتيت مناط اعتبار است وادارات امور مالیصادره به اکثر یصادر خواهد کرد را

 یبعضـ  یبـرا  ینـ يش بيا بـه فـرض پـ   ینشده است  ینيش بيآن پ یبرا ین جدول گروه خاصیکه ا یگریر دیاستهالک پذ یین آالت وهرگونه دارايماش ع ویدر مورد صنا -٩تبصره 
کشـور   یاتيـ ده است سازمان امور مالین نگرديير نرخ استهالک تعينظ ا مشابه وی و ذکر نشده ییدارا ن آالت وير ماشیگر مربوط به آن گروه به عنوان ساید یین آالت ودارايماش

 .به موقع اجرا خواهد گذاشت ییدارا و یر امور اقتصادیب وزیه وپس از تصويجدول استهالک آنها را به عنوان جدول متمم ته
ا متعلـق  یکه صددر صد سهام آنها متعلق به دولت  یدولت یکن شرکت هايالک نخواهد بود لقابل استه یابید ارزیاز تجد یموسسه ناش یها ییدارا یش بهایافزا -١٠تبصره 

 یهـا  ییاضافه ارزش دارا.ندینما یم یابید ارزیثابت خودرا تجد یها ییدارا. . . و  یقانون برنامه سوم توسعه اقتصاد ۶٢ماده  یمزبور هستند ودر اجرا یدولت یبه شرکت ها
 یا نصـف نرخهـا  یبر اساس دو برابر مدت و) صنعت آب وبرق( جدول  ٣٩گروه  یها ییبه استثنا دارا یابید ارزیخ تجدیآنها جمعا از تار یمت دفتريضافه قشده به ا یابید ارزیتجد

 .ن جدول قابل استهالک خواهد بودیمقرر در ا
 .خواهد بود ییودارا یوزارت امور اقتصاد ٢٣/۴/٧٢مورخ  ٩٧۶موضوع نامه شماره شده بانکها کما کان تابع مقررات جدول  یابید ارزیتجد یها ییاستهالک دارا -١١تبصره 



 .ن جدول قابل استهالک خواهند بودیشوند طبق مقررات ا یم یداریموسسه که به صورت دست دوم خر یها ییدارا -١٢بصره ت
 .ندین جدول مستهلک نمایمقرر در ایکمتر از نرخهایا با نرخیوش از مدتير خودرا  بیاستهالک پذیهاییباشند که دارایموسسات مجاز م-١٣تبصره

قابـل   یـی آن دارا ین جـدول بـرا  یـ نه حسب مورد بر اساس نرخ وکـل مـدت مقـرر در ا   یقابل استهالک از زمان انجام هز ییدارا یر اساسيا تعمیر يينه مربوط به تغیهز -١۴تبصره 
 .استهالک خواهد بود

ره استهالک آن يزان ذخيتمام شده وم ید بهایباشند با یت موسسه ميکه در مالک یگرددتا زمان یمت تمام شده آنها به طور کامل مستهلک ميه قک ییها ییدارا -١۵تبصره 
 .به طور کامل در دفاتر موسسه نشان داده شود ییدارا

 یقبـل از آن جـدول اسـتهالک قبلـ     یمـال  یشود ودر مورد سـالها  یو بعد شروع م ١/١/٨١خ یآنها از تار یباشد که سال مال یم یانین جدول شامل مودیمقررات ا -١۶تبصره 
قبـل از   یاتيـ مال یگردد نـرخ مصـوب نسـبت بـه سـالها      یب مینشده وبعدا تصو ینيش بيپ ن جدولیزان استهالک آنها در ايکه م ییها ییباشد نسبت به دارا یمالک عمل م

 .داده خواهد شد یرافته تسيت نيات آن سالها قطعيب که مالیسال تصو
يب ايـن  ي فرآيند هدفمندسازي يارانه ها و اصالح الگوي مصرف، مؤسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و معـدني داراي مجـوز از مراجـع ذيـربط در تـاريخ تصـو      در راستا -١٧تبصره 

ريـداري  ز تـاريخ ابـالغ ايـن مصـوبه خ    آه با هدف تغيير تكنولوژي و آاهش مصرف انرژي تا پنج سال امصوبه، مجاز خواهند بود آن بخش از دارايي هاي ثابت استهالك پذير خود را 
استهالك آن را تا پايـان سـال مـالي    مي نمايند با مدت آمتر و يا نرخ بيشتر از نرخهاي مندرج در اين جدول مستهلك نمايند، مشروط بر اينكه فهرست دارايي هاي مزبور و نحوه 

  .امور مالياتي آشور اعالم نمايندخريد دارايي به سازمان 
 


