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 خالصه مدیریتی

های یک بخش گذاری در حمایت از فعالیتهای مالیاتی در ادبیات مالیه عمومی، ابزاری برای سیاستمعافیت

گیرد. البته نه تنها کارکرد این گذار قرار میو توزیع درآمد است که در همه اقتصادها، مورد استفاده سیاست

ذاری گ. سیاستاستابزار در بین کشورها متفاوت بوده، بلکه عملکرد آن نیز در کشورهای مختلف، متمایز 

ها یا اقشار جامعه کارکرد آن، حمایت از بخش ینترمهماست که  یاگونهبههای مالیاتی در ایران معافیت

ساختار آن موجب شده تا عملکرد این ابزار در کشور موفق نباشد.  یریکارگبهاما سازوکار  ،باشدمی

ها ازیسهای متصل به یکدیگر نبوده و تصمیمگذاری و اجرای آن در کشور، حلقهگذاری، تشکیالت قانونسیاست

 گیرد.ر، به نحو مطلوب انجام نمیدر هر سه حوزه مذکو

های اقتصادی و نیز برحسب موضوع معافیت، بخش بر اساسبندی آنها های مالیاتی و طبقهشناسایی معافیت

ا ههدف اول این مطالعه است. برای این کار، قوانین و اسناد مختلفی که دارای بندهای قانونی مربوط به معافیت

های موجود در دهد که معافیتنشان میشده ند. شناسایی انجام اهی قرار گرفتاند، مورد مطالعه و بررسبوده

گیرد. عالوه بر این، برخی های اقتصادی را در برمینظام مالیاتی ایران بسیار گسترده بوده و اغلب فعالیت

عمیم ها تیتبه همه فعال را چنان گسترده قلمرو معافیت خاصیبندهای قانونی دارای متن مبهم و برخی دیگر، 

 بندی، ارزیابی اثرات آن را نیز با مشکل مواجه ساخته است.داده که عالوه بر طبقه

خدمات مالی و بیمه  یژهوبه ،دهد که بخش خدماتها نشان میبندی معافیتنتایج حاصل از شناسایی و طبقه

ن بخش را دارد. درآمد حاصل از ها به آهای دیگر، بیشترین امتیاز را از حیث تعلق معافیتدر مقایسه با بخش

. در مقابل، بخش تولیدی استکامل، مشمول معافیت از پرداخت مالیات  طوربهتولیدات بخش کشاورزی نیز 

چنین ساختاری در نظام مالیاتی را در نظام مالیاتی ایران دارد.  یمعافیتحمایت صنعت کمترین برخورداری از 

ام در مقایسه با کشورهای دیگر، حتی کشورهای منطقه نیز متفاوت ها موجب شده تا عملکرد این نظو مشوق

 باشد.

شاخص عملکردی از این حیث، شاخص نسبت درآمدهای مالیاتی وصول شده به تولید  ینترمهممتمایزترین و 

در  باشد.درصد می ۱به طور متوسط  00۹۲-۸۹های ناخالص داخلی است که برای ایران، در دوره زمانی سال

و آمریکای  ییدرصد و برای کشورهای اروپا 00که این نسبت برای کشورهای آسیایی منطقه، حدود حالی

درصد بوده  0۲های جاری دولت، در ایران متوسط نسبت مالیات وصول شده به هزینه درصد است. 20شمالی، 

است. به عنوان درصد  02درصد و برای اروپا و آمریکای شمالی،  ۲2که این نسبت برای کشورهای منطقه، 

درصد کل درآمدهای مالیاتی ایران )تقریباً نیمی از مالیات( توسط مالیات بر اشخاص  02شاخص دیگر، حدود 

درصد و برای اروپا و آمریکای  0۸که این نسبت برای کشورهای منطقه، شود. در حالیحقوقی پوشش داده می

 .استدرصد  02شمالی، 



 

 
 ب

 

ابل . نسبت قاستهای مالیاتی مربوط درآمدها بین انواع مالیات، به معافیتبخش زیادی از نامتقارنی در وصول 

های تولیدی غیردولتی است که توجهی از درآمدهای وصول شده مالیات بر اشخاص حقوقی، از محل شرکت

، ها در این پژوهشبندی معافیتطبقه بر اساسکنند. بخش خدمات های تولیدی اقتصاد فعالیت میدر بخش

سهم این بخش، از مالیات وصول  هنتیجدرهای مالیاتی را به خود اختصاص داده و ابل توجهی از معافیتسهم ق

ادرست گذاری نشده شکاف زیادی با عملکرد وصول بخش صنعت در نظام مالیاتی کشور دارد. بنابراین سیاست

اع قرار الشعمؤثری تحت صورتبها و عملکرد اقتصاد کشور ر ها، ساختار تولیددر زمینه معافیت ازجملهمالیاتی 

ها چه به لحاظ حذف برخی موارد مهم آن و چه به لحاظ داده است. بنابراین تعدیل ساختار این معافیت

 تواند نظام اقتصادی کشور و تولید را با گشایش همراه سازد.آن میاز گیری بخشی بازطراحی ساختار و هدف
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 مقدمه

فنی و کارشناسانه در نهاد و سازمان  صورتبه گاهیچه ینکهبر اهای دولت، عالوه مالی هزینهوضوع منابع تأمین م

ط بندی توسهای دولت، در هنگام بودجهدولتی و غیردولتی مورد بحث نبوده است، بلکه برخالف طرف هزینه

یرد. گآن گفتگو انجام نمی گرانه نیز دربارهغیرکارشناسانه و البی صورتبهسازمان برنامه و بودجه کشور حتی 

یند ارفگذار است. در لطفی سیاستریزی ایران است که مورد کمگذاری در بودجهسیاست مغفولمنابع، بخش 

ود، شریزی که ساالنه با مسئولیت مستقیم ستاد تنظیم بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور اجرا میبودجه

ظام ن ساده در مبالغ سال گذشته اجزای منابع بودجه وجود ندارد. عملیات ضرب و تقسیم جزبهاساساً برآوردی 

یند افرتمرکز  است. 0ریزی تدریجیهای یک نظام سنتی بودجهویژگی یهبر پاریزی در ایران همچنان بودجه

بندی از نوع ای و مخارج آنها است که به آن، بودجههای بودجهتخصیص بودجه در این نظام، بر ردیف

 شود.نیز گفته می محورمخارج

های ها(، واگذاری داراییجزء آن مالیات ینترمهمطرف منابع که از سه بخش اصلی؛ درآمدهای عمومی )

بخش آن فروش و واگذاری انواع  ینترمهمهای مالی )آن درآمدهای فروش نفت( و دارایی ینترمهمای )سرمایه

 شده و مستقل از وضعیت عملکردماهیتی از پیش تعیین دارای درواقعاوراق مالی و اسالمی( تشکیل شده است، 

ران، ضرب درصدی معین به مبالغ سال گذشته ای ایگذاری در حوزه منابع بودجهاقتصادی است. اوج سیاست

در بین اجزای گفته شده،  بینی آن برای بودجه سال آینده است.های درآمدی مذکور و به اصطالح پیشبخش

اما در طول تاریخ اقتصادی ؛ باشداز سایر اجزا می ترمهمدلیل ماهیت و کارکرد آن، بسیار درآمدهای مالیاتی به 

ت گذاری انجام نشده اسایران، نه تنها برای تقویت و به بلوغ رساندن آن به عنوان ابزار کارکردی مهم، سیاست

و تحجر آن  تحقیرجبات حوزه گرفته شده که مواین بلکه به مرور زمان، تصمیمات نادرست زیادی نیز در 

ن عنوا با که این روزها در آن یاین تحجر، اکنون کنترل ماهیت و ایجاد تحول کارکرد واسطهبه ه است.گردید

 پذیر نخواهد بود.امکان یراحتبه شودعنوان میاصالح نظام مالیاتی 

 تیدرسنابه تصمیمات منتج  ،در حوزه مالیاتدرست گذاری عدم سیاست ،یا به عبارتی بهترگذاری سیاست

های مالیاتی گسترده و مبهم در اقتصاد ایران شده است که البته بخشی از این تصمیمات به حوزه معافیت مانند

 با این .شودمیمربوط  هادرون دولت درحوزه اجرایی و اداری  بهسیاسی و مصوبات مجلس و بخشی دیگر نیز 

و حتی خود دولت  یپیامدهای قابل توجهی را در عملکرد اقتصاد مالیاتی ایرانها در نظام ، وجود معافیتحال

 های گسترده مالیاتیبه دلیل اعمال معافیت نخست،شود. ایجاد کرده است که در سه بخش به آنها اشاره می

گذار و دولت قرار سیاستو خارج از دسترس مانده بخش بزرگی از ظرفیت درآمد مالیاتی کشور بالاستفاده 

                                                 
1. Incremental Budgeting 
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دوم  .سازدپیامد توانایی تأمین مالی بودجه دولت و جبران کسری بودجه ساالنه را با مشکل مواجه می این .دارد

های تولیدی و خدماتی از سوی ها ناصحیح بوده و موجب کاهش انگیزه فعالیتاین معافیت اجرایطریقه  ،اینکه

تنوع مالیاتی، شفافیت در اقتصاد و های محد و حساب معافیتشود. سوم اینکه، اعطای بیاقتصادی می فعالین

 دار کرده است.های مختلف اقتصادی را لطمهجریان وجوه در بین بخش

ی هایی که به نوعاین گزارش در بخش نخست به وضعیت نظام مالیاتی، معرفی قوانین، اسناد و دستورالعمل

 پردازد. در بخش بعد، به تفصیلمی ظاماین ن درآمدهای حاصل از عملکردو  اندمالیاتی را دربرگرفته هاییتمعاف

 ساسبر اهای مالیاتی به تفکیک ، معافیتدر بخش سومشود. می پرداختهها درباره پیامدهای حاصل از معافیت

 هاتیمعافدر این قسمت اختصاصاً پیامد هرکدام از  گیرد.های اقتصادی مورد تحلیل قرار میبندی بخشطبقه

رای هایی که ب. در بسیاری از موارد، معافیتشودها بررسی میبخش و سایر فعالیت های اقتصادی آنبر فعالیت

، دارای اثراتی فراتر از اقتصاد بوده و پیامدهای شده استهای تولیدی و خدماتی در نظر گرفته برخی فعالیت

جامع از اثرات  شود تا حد امکان، تحلیلرا نیز به دنبال دارد. در اینجا سعی می محیطییستزاجتماعی و 

 ارائه شود. محیطییستزها بر عملکرد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و معافیت
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 قوانین و عملکرد آنهاها، سیاست ؛نظام مالیاتی -1

گذار در حوزه مالیات و ارتباط آنها با یکدیگر، قوانین مالیاتی و سیستم اداری برای اجرای این نهادهای سیاست

أموریت زند. منحوه کارکردش، عملکرد یک اقتصاد را رقم می بر اساسمالیاتی است که دهنده نظام قوانین شکل

اقتصادی و توزیع درآمدی و سپس منبع های تثبیت اصلی نظام مالیاتی کشور در درجه اول تنظیم سیاست

رد کارک ها در نظام مالیاتی عالوه بر حمایت از یک بخش یا صنف خاص،وجود معافیت تأمین مالی دولت است.

ر د قوانین مالیاتیها و ها، سیاستتوزیع درآمدی را نیز با خود دارد. این بخش با مطالعه نظام مالیاتی، سازمان

های مالیاتی گسترده در نظام مالیاتی که آیا اعطای معافیت استاقتصاد کشور سعی در بررسی این مسئله 

انجام  یدرست بهاری که این نظام دارد، کارکرد خود را گذسیاستنحوه های ساختاری و کشور با توجه به ویژگی

گیری نظام مالیاتی و سپس گذار و مؤثر در شکلهای سیاستبرای این منظور ابتدا نهادها و سازماندهد. می

 گیرد.های مالیاتی و عملکرد انواع مالیات مورد تحلیل قرار میهای مربوط به معافیتقوانین و سیاست

 در نظام مالیاتی کشور نهادهای مؤثر -1-1

قرار داد. سازمان برنامه و بودجه و  بررسیگذاری مورد توان از منظر سه نهاد سیاستنظام مالیاتی ایران را می

 های مالیاتی کشور دخیلتوانند در سیاستسازمان امور مالیاتی کشور به عنوان دو نهاد با ساختار متفاوت می

گذار و سازمان امور مالیاتی ذیل وزارت امور ودجه به عنوان یک نهاد سیاستو مؤثر باشند. سازمان برنامه و ب

و  )سازمان برنامه سازی نظام مالیاتیاجرایی هستند که پیاده -گذاریاقتصاد و دارایی به عنوان نهاد سیاست

داری از بربهرهو )سازمان امور مالیاتی( های آن ، اجرای مستمر سیاستبودجه و سازمان امور مالیاتی(

گذار مجلس شورای اسالمی به عنوان دارند. نهاد قانون بر عهدهکارکردهای حاصل )سازمان برنامه و بودجه( را 

های مالیاتی را ها و نرخها، تخفیفها، معافیتانواع مالیاتقوانین تصویب ضلع سوم مؤثر در نظام مالیاتی، 

 .دهدیمدار بوده و انجام عهده

طی ارتبا ینترکوچکیک از سه نهاد مذکور، در انجام وظایف خود حول نظام مالیاتی، هیچ واقعیت این است که

در  نند.کگذاری میگیری و احیاناً سیاست، در این حوزه تصمیمهمدیگرو کامالً مستقل از  با یکدیگر نداشته

وم، عملکرد نظام مالیاتی و که نتایج تصمیمات هرکدام از آنها، در وهله اول عملکرد یکدیگر و در وهله دحالی

دهد. می قرار یرتحت تأثهای تولیدی و خدماتی کشور را عملکرد نظام اقتصادی و فعالیت نهایتدرریزی و بودجه

گذاری در حوزه مالیات است که منجر به ایستایی تعامل نهادی جزء نادیده گرفته شده در حلقه گسسته سیاست

مختصر، سه نهاد مذکور و  طوربهر این حوزه شده است. در ادامه گذاری دو عدم تحول نهادی و سیاست

 شود.می بررسیهای آنها در ارتباط با نظام مالیاتی کشور فعالیت
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 سازمان امور مالیاتی کشور -1-1-1

تانی سارائه طرح جامع تحول نظام مالیاتی کشور در کنار اجرا و مدیریت مالیات ازجملهتدوین قوانین مالیاتی و 

وظایف و کارکردهای سازمان امور مالیاتی کشور است. سازمانی که زیرمجموعه وزارت امور  ینترمهموان به عن

امور  در کنار وزارت کند. این نهاد سازمانیاقتصاد و دارایی بوده و مستقیماً تحت نظر این وزارتخانه فعالیت می

ظام کنترل چندانی بر کنترل عملکرد این ن البته که باشدقلب نظام مالیاتی کشور  ظاهراً باید اقتصاد و دارایی،

 00۱۸توانایی چنین مسئولیتی را دارا نیست. وزارت امور اقتصاد و دارایی در سال  ،تربه عبارت دقیق ؛ندارد

اندازی نظام جامع موظف به طراحی و راهاین قانون،  ۲۸ماده « ب»مطابق با قانون برنامه سوم توسعه؛ بند 

. الزم به ذکر (00۸2بنگر و همکاران، )کالنتری در سه سال ابتدایی برنامه سوم توسعه شدی اطالعات مالیات

ن اکنوهای توسعه چهارم، پنجم و همهای برنامه سوم توسعه، بلکه در برنامهاست که این هدف نه تنها در سال

ته و های گذشاقتصاد دولت در برنامه ششم توسعه نیز محقق نشده و این اتفاقی قابل تأمل در عملکرد وزارت

 سازمان زیرمجموعه آن است.

( است ITSمحورهای طرح جامع تحول نظام مالیاتی، طراحی و تدوین نظام یکپارچه مالیاتی ) ینترمهمیکی از 

رچه افزاری یکپاسازی سامانه نرمو پیاده سازی(سازی و اختصاصیتهیه )خرید، بومی پروژه در قالب 01که شامل 

سازی اطالعات مالیاتی مؤلفه اثرگذاری است که جهت یکپارچه (.00۸2بنگر و همکاران، )کالنتری است مالیاتی

های مالیاتی گسترده و مبهم که حصول کارایی در یک نظام مالیاتی، شرط الزم و نه کافی است. وجود معافیت

آسیب بزرگی است که در نظام مالیات ها اطالع ندارد، فرد یا نهادی از ارزش دقیق ظرفیت مالیاتی این معافیت

ابزاری است که برای هدف جبران شکاف مذکور در کارکرد  سازی اطالعاتنماید. سامانه یکپارچهکشور رخ می

اما موفقیت آن، بستگی به تعامل نهادهای اجرایی )سازمان امور مالیاتی(،  ؛نظام مالیاتی سودمند خواهد بود

ا و با نهاده طورینهمگذار )مجلس شورای اسالمی( با یکدیگر و بودجه( و قانونگذار )سازمان برنامه و سیاست

 های مرتبط دیگر دارد.دستگاه

ز های مختلف اقتصاد وجود دارد اپیچیدگی اقتصادی از نظر روابط متقابل و تودرتویی که بین فعالیت بخش

از  تعبیه شده است هابخشدرون این  مالیاتی در سطح گسترده که در هاییتمعافو تدوین و تصویب  سویک

ی و سطحی ریخته، سنتسوی دیگر، بیانگر این حقیقت است که برای نیل به شفافیت در یک نظام مالیاتی درهم

ان سازی اطالعات مالیاتی که سالیو هدفی نیست که با اکتفا به طراحی سامانه یکپارچه کار بس دشواری است

رسد که برای رسیدن به نظام مالیاتی کارا، شفاف و به نظر مین یهمچنشود.  نائلبه درازا کشیده است،  سال

 اثربخش راه بسیار پرپیچ و خمی در پیش روی اقتصاد ایران است.

در حال حاضر، سازمان امور مالیاتی کشور اطالعات جامع و فراگیری در خصوص میزان و حجم فعالیت و سایر 

های عجیب اما در مقابل، معافیت ؛وقی معاف از مالیات نداردهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقمشخصه

 کامل از پرداخت مالیات طوربهکه بخش کشاورزی حالی ستانی وجود دارد. درمالیاتی زیادی در سیستم مالیات
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عملکردها و تبعیض در  گونهیناکند. درصد مالیات پرداخت می 21یک پروژه تحقیقاتی تا سقف  ،معاف است

 کند، دارای اثراتذاری مالیاتی، عالوه بر اینکه سازوکار اقتصادی بازارهای مختلف را دچار اخالل میگسیاست

، )جلیلی و خوشدلی های آن از اثرات اقتصادی نیز بیشتر باشدباشد که ممکن است هزینهاجتماعی نیز می

00۸۱). 

های مستقیم که ر در دریافت مالیاتهای آتی مشاهده خواهد شد عملکرد سازمان امور مالیاتی کشودر بخش

ای هباشد. همچنین سهم پرداخت مالیات بخشبهتر می های غیرمستقیم است نسبتاًتر از مالیاتالوصولسهل

 تری برای دولت دارند، بسیار بیشتر است.صنعت و معدن که در مقایسه با بخش خدمات، اطالعات در دسترس

نشان از چارچوب کارکردی ساده و بدون پیچیدگی نهادهای نظام مالیاتی  ستانی،چنین شکلی از عملکرد مالیات

باشد. چارچوب نهادی سنتی به دور از تحول، در مقابل مسائل پیچیده کشور در مقابل مسائل پیچیده می

ها الوصول را به جهت رسیدن به حداقلسهلیند افرتواند کارا عمل کند و الجرم در انجام کارکرد خود، نمی

های بالقوه در حوزه فعالیتی این نهاد بالاستفاده باقی بخش بزرگی از ظرفیت هنتیجدرنتخاب خواهد کرد و ا

ها، فرار مالیاتی و بسیار باالتر است که با اعطای معافیت یدر سطحهای مالیاتی کشور خواهد ماند. ظرفیت

ها اگر به شکل آگاهانه یا معافیت یژهوبه ستانی در حال اتالف است.های نادرست در مالیاتگذاریسیاست

های مالیاتی، عملکرد اقتصادی و آمیز باشد، عالوه بر هدر رفت ظرفیتگذاری غلط، تبعیضسیاست یجهدرنت

 سطح زندگی همه آحاد جامعه تحت تأثیر قرار گرفته، اعتماد و سرمایه اجتماعی رو به زوال خواهد رفت.

 سازمان برنامه و بودجه کشور -1-1-2

گذاری در حوزه مالی را به عهده دارد، سازمان برنامه و نهاد اقتصادی دولت که مأموریت سیاست ینرتمهم

چارچوب مأموریت  ،سالههای توسعه پنجهای ساالنه و تدوین برنامهبودجه کشور است که با تنظیم بودجه

نابع مالیاتی در الیحه دهد. تعیین سقف منابع کل، درآمدهای عمومی و ممذکور و عملکرد آن را شکل می

است که  های حوزه مالیاتگذاری برنامه و بودجه به سیاستبودجه کشور، مجرای ورود دولت و نهاد سیاست

لت های دوکننده سیاستدر الیحه منعکس گذاری اجزای بندهای مالیاتیهدف .گیردمی صورت این کار هرساله

شود. به عنوان مثال، پیگیری روند ودجه کشور انجام میدر حوزه مالیات است که توسط سازمان برنامه و ب

مصوبات ساالنه بند مالیات بر نقل و انتقال سهام به عنوان بخشی از مالیات بر ثروت در قوانین بودجه سه سال 

هزار میلیارد ریال تصویب شده  ۹، به میزان 00۸۹دهد که وصول این نوع مالیات در سال گذشته نشان می

درصدی( و در الیحه  0۹۱ار میلیارد ریال افزایش یافته )رشد هز 20مصوب آن به  00۸۸ال که در س است

درصدی( رسیده است. این در حالی  ۲11هزار میلیارد ریال )رشد  001العاده نیز به ارزش خارق 0011سال 

 باشد.، صفر درصد می00۸۹است که رشد مصوب مالیات مذکور در بودجه سال 

تصور در منابع درآمدی حاصل از مالیات بر نقل و انتقال سهام در دو سال اخیر، به معنی تغییر افزایش فراتر از 

ن مالی و تأمیستانی . سیاستی که در حوزه مالیاتتوجه دولت به سمت بازار سرمایه در تأمین مالی بودجه است

که در اینجا به آن پرداخته ن جای بحث دارد های اخیر از سوی دولت اتخاذ شده و درستی یا نادرستی آسال

ای ماده هشود. تعیین سقف معافیت مالیاتی برای حقوق و دستمزد کارکنان، موضوعی است که در تبصرهنمی
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های گردد. عالوه بر این موضوعات متعدد دیگری در حوزه سیاستواحده الیحه بودجه ساالنه به آن اشاره می

و بعضاً در  ماده واحده 0ازمان برنامه و بودجه، معموالً در تبصره مالیاتی، هنگام تدوین الیحه بودجه توسط س

 هایکه اغلب بندهای این تبصره، حول موارد معافیت طوریهب ؛گیردآن مورد توجه قرار می های دیگرتبصره

 0.استهای مختلف های مالیات در حوزهمالیاتی و تخفیف

مالی  بخشگذاری توسط نهاد سازمان برنامه و بودجه در هریک از بندهای تبصره مذکور، بیانگر نوعی سیاست

 .باشدمیجامعه  محیطییستزو  اجتماعی ،های اقتصادیدولت است که دارای اثرات مشخصی بر عملکرد حوزه

 ها و از بینها، ظهور تبعیضها، موجب سوءاستفاده تعدادی از گروهتواند با اعمال معافیتهایی که میسیاست

و قدرت گرفتن دیگر ذینفعان در مقابل  های اقتصادیها، برهم خوردن کارکرد بازار برخی بخشهبردن انگیز

گذاری در حوزه مالیات و ، مسئله مهم چگونگی مواجهه با موضوع سیاستدرواقعتضعیف گروهی دیگر شود. 

اره گیری محض دربپیچیده اتخاذ سیاست است و فراتر از تصمیمیند افرگذاری ن است. سیاستهای آمعافیت

یش از بعواملی بیش از شناخت اساسی آن موضوع بوده و متضمن ای نکتهیند افرباشد. این موضوعی خاص می

یند ارفابزارهای تحلیلی و کاربردی در حل مسئله است بلکه  یریکارگبهداشتن تخصص کافی در شناخت و 

 (.00۸۹ماژرزاک، )آنگذاری است گذاری مستلزم شناخت جوانب و عرصه سیاستسیاست

تواند منجر به نتایج مطلوب و اثربخش نهایت میدرگذاری است که توجه و درگیر شدن در جوانب عرصه سیاست

ایی هگیری و سیاستاتخاذ سیاست در قبال موضوع خاص شود. غفلت از این جوانب، منجر به تصمیمیند افر

خاص اگر این غفلت در اتخاذ  طوربهکند. جامعه تحمیل می ناپذیری را درهای گاهاً جبرانخواهد شد که هزینه

مرتبط با دولت باشد، کما اینکه باعث از بین رفتن منابع ملی و اعتماد عموم  های مربوط به موضوعاتسیاست

های غلط و سطحی، نتایج مطلوب مورد انتظار را برآورده نخواهد کرد و موجب به عملکرد دولت شود. سیاست

شود. از طرف دیگر، ممکن است افراد و از دست رفتن سرمایه اجتماعی اعتماد در جامعه میسرخوردگی 

ب گذار مناساما نحوه اعمال آن توسط سیاست؛ سیاست اتخاذ شده درباره موضوع خاصی، نسبتاً صحیح باشد

ن سیاست و گرفت است که باید مرحله اعمالیندی افرگذاری آورد. سیاست به وجود یبارنتایج فاجعهنبوده و 

 بازخورد از آن را نیز شامل شود.

ممکن است اعطای معافیت مالیاتی در برخی از مواردی که در قوانین و اسناد مالیاتی مختلف آمده است، 

اما در عرصه عمل، اینکه قانون معافیت مذکور چگونه اجرا گردد؛ آیا اشخاص  ؛جایی باشدسیاست درست و به

شوند یا اینکه شرایط، صرفاً از پرداخت مالیات معاف شده و به حال خود رها می)حقیقی و حقوقی( واجد 

اعمال سیاست  متفاوتی است.یندی افرشود، دارای اثرات کارکردی و مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می

های مختلف و های خرد در بخشمعافیتی صرف، موجب از دست دادن اطالعات ارزشمند در سطح فعالیت

اط در ارتباز بین رفتن شفافیت در حوزه مالی خواهد شد. اعمال معافیت با نرخ مالیات صفر درصد،  طورنیهم

                                                 
 00۸۸و  00۸۹های های مالیاتی در سالتحلیل و تبیین سیاست»قوانین و لوایح بودجه ساالنه به گزارش  0ی تبصره . برای مطالعه بیشتر درباره بندها0

 نگری و سازمان برنامه و بودجه کشور مراجعه شود.های توسعه و آینده، منتشر شده توسط مرکز پژوهش«0011بینی آن در سال و پیش
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ر راستای دو در قانون برنامه پنجم توسعه . به عنوان مثال، با دو کاستی مذکور دارای عملکرد نسبتاً بهتری است

دولت موظف به انجام اقداماتی شامل های مالی، سازی حمایتهای مالیاتی و شفافهدفمندسازی معافیت

ای مالیاتی ههای قانونی مالیاتی و ثبت معافیتجایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت

 است.ده شخرجی در قوانین بودجه ساالنه  -جمعی صورتبهمذکور 

ن موارد متعددی از معافیت مالیات گیری شده است، لوایح و قوانین بودجه همچنابرخالف آنچه در قانون تصمیم

ی و ناکارآمد بدون در نظر گرفتن نرخ صفر درصد را در خود دارد که موجب بخش قابل توجهی از عدم شفافیت

ی اجرای طورینهمگذار و سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان یک نهاد سیاست های ساالنه شده است.بودجه

ول و کارایی نظام مالیاتی کشور در کنار وزارت امور اقتصاد و دارایی دارد. در حوزه مالیات، سهم مهمی در تح

ا اجرباشد؛ گذاری دولت میکه درآمدهای مالیاتی بخش مهمی از منابع آن و ابزار سیاست تدوین الیحه بودجه

ی ازیرمجموعهداری کل کشور به عنوان که توسط سازمان امور مالیاتی کشور انجام و در خزانه یستانیاتو مال

الیحه مصوب  بر اساسکه مجدداً  یاتیمال یدرآمدها یصتخصشود؛ از وزارت امور اقتصاد و دارایی است واریز می

ه شوند. هرگونگذار و اجرایی مذکور اجرا میاست که توسط دو نهاد سیاستیندهایی افرگیرد، بودجه انجام می

-توسط هر یک از آنها و عدم اجرای مطلوب سیاست نادرستهای گذاریعدم هماهنگی بین این نهادها، سیاست

 آفرینی را در مدیریت اقتصادی کشور به دنبال خواهد داشت.ها تبعات چالش

 مجلس شورای اسالمی -1-1-3

جه و امه و بودطور عمده توسط سازمان برنگیری در نظام مالیاتی کشور بهگذاری و تصمیمبا اینکه سیاست

 ب،تصویاما ؛ سازمان امور مالیاتی کشور است بر عهدهو اجرای آن نیز  گیردمیانجام  ییوزارت امور اقتصاد و دارا

 ر عهدهب نو در برخی موارد اصالح آ ها که در قوانین مالیاتی کشور مستتر هستندنظارت بر اجرای این سیاست

ای ردهگست صورتبهو  های مالیاتی که در قوانین و اسناد مختلف پراکندهمعافیتمجلس شورای اسالمی است. 

ها داشته باشد، موجب دشوارتر شدن آورده شده است، بیش از آنکه کارکرد حمایتی و تشویقی در قبال فعالیت

مبهم  یفضا یندر چن. (00۸۸)حسنوند و همکاران،  سازی شفافیت مالی در نظام مالیاتی کشور شده استپیاده

 اسالمی است،ی راشومجلس  بر عهدهظارت بر اجرای قوانین که وظیفه ن یاتی،مال یهایتمعاف ی ازایچیدهو پ

-انجام دهد بلکه قانون یخوببهمذکور را  یفهنتواند وظ ینکهتا مجلس عالوه بر ا گشتهو موجب شده دار خدشه

در  ییاراو ناک یت، عدم شفافیاتیمال یهایتنشده در حوزه معاف یبه شکل پراکنده، گسترده و کارشناس یگذار

 .کند یتتقو یزرا نها یاتمال نظام

وان توجود بندهای معافیت مالیاتی مشابه در قوانین مختلف، بندهای معافیتی مبهم و بسیار کلی که نمی

تشخیص داده و تفکیک کرد، بندهایی که به شکلی گسترده  یدرستبههای مشمول معافیت را از آن فعالیت

اجرای آنها وجود ندارد  یجهدرنتمحاسبه میزان معافیت مالیاتی  اند که امکانهای مختلف را شامل شدهفعالیت

 هکیطوربه. های مالیاتی استگذاری در حوزه معافیتهای قانونای از آسیبو مواردی از این قبیل، تنها نمونه

 و های مدیریت اقتصادیدر اجرای سیاست موجب شده تا عالوه بر ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور هااین آسیب
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د ینافرارزشمند مالی و اقتصادی از دسترس خارج شده و نظارت بر ، اطالعات تأمین مالی منابع بودجه دولت

 اجرای قوانین مالیاتی دشوارتر شود.

د که دهمجلس شورای اسالمی به عنوان نماینده حوزه سیاسی، حلقه سوم نظام مالیاتی کشور را تشکیل می

قدرت حوزه مذکور در ساختار خود، دارای نفوذ و اثرگذاری قابل توجهی در به علت برخورداری از ذینفعان پر

نهاد مجلس شامل تعداد کثیری از نمایندگانی آن دارد.  کارکردییند افر طورینهمگیری نظام مالیات و شکل

 هاییهای مناطق خود، هر یک از آنها بخشی از الباست که عالوه بر داشتن ارتباط مستقیم با مردم و دغدغه

. این ارتباط دوگانه نهاد حوزه (00۸2)نظری و فدایی،  دهنداجرایی و نهاد دولت را تشکیل می -با حوزه اداری

آنها  هاینظام مالیاتی و معافیت ازجملهها و قوانینی در قلمروهای مختلف گیری سیاستسیاسی، موجب شکل

 د.باشهای خاص و در مناطق جغرافیایی خاص مییتهای مالیاتی در فعالشده است که پیامد آن، اعطای معافیت

توانسته است به شکل قابل توجهی عملکرد نظام اقتصادی گذاری گذاری و قانونچنین ساختاری از سیاست

مات تصمی خود قرار دهد. یرتحت تأثهای مختلف تولیدی و خدماتی را کشور و حتی توزیع جغرافیای فعالیت

گذاری در حوزه سیاسی است که منفک از س شورای اسالمی به منزله سیاستو قوانین وضع شده توسط مجل

گذاری استفاده گیرد. به عبارت دیگر، حوزه سیاسی از جایگاه قدرت خود در سیاستها انجام میسایر حوزه

 کندگذاری در مسائل اجتماعی، اقتصادی و دیگر قلمروها را با چالش مواجه میسیاستیند افرسوء کرده و 

ه دلیل ها، بگیری به عنوان مثال در زمینه مسائل مالیاتی و معافیت. نتیجه این نوع تصمیم(00۸۱مله، )کریمی

، موجب ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور شده و تبعات شودنادیده گرفته میگذاری در آن اینکه اصول سیاست

ین های بفرار مالیاتی، تبعیضاجتماعی، سلب اعتماد عمومی و از بین رفتن سرمایه آن به مسائل اجتماعی )

وری پائین در تولید کاالها و خدمات( اقشار، اصناف و مناطق جغرافیایی(، اقتصادی )تعمیق کسری بودجه، بهره

 و فرهنگی )انحراف در نگرش و باور مردم به پرداخت مالیات( تسری یافته است.

ایی هگذاری و اجرای وظایف خود با چالشدر وظیفه سیاستسه نهاد تأثیرگذار در نظام مالیاتی کشور هر کدام 

که اکنون کشور در شرایط طوریبه ،ها، یک سیستم مالیاتی ناکارآمد شده استو برآیند این چالش ندمواجه

این نظام مالیاتی ناکارآمد در غیاب . گیری کرونا قرار گرفته استها و همهسخت اقتصادی ناشی از تحریم

های نفتی، توانایی اداره کشور و برآورده کردن منابع درآمدی الزم برای رات نفت و فرآوردهدرآمدهای صاد

 ؛رتبودجه را ندارد. عالوه بر عملکرد ضعیف نهادهای مذکور در اجرای وظایف خود، ناهماهنگی و به عبارت دقیق

 یجهدرنت مالیاتی را تقویت کرده و گذاری منفصل سه نهاد تأثیرگذار از یکدیگر، ناکارآمدی نظامفعالیت و سیاست

 گذاری در این عرصه، بسیار ضعیف و منفعل شده است.سیاستآن 
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 تجارب نهادهای مؤثر در نظام مالیاتی دیگر کشورها؛ مطالعه موردی کشور آلمان -1-1-4

گذاری درباره مسائل مختلف ها و نحوه سیاستدهنده سیاستساختار سیاسی و اقتصادی کشورها، جهت

گذاری و قدرت قانون. کشور آلمان یک جمهوری فدرال پارلمانی بوده و استعی، اقتصادی و سیاسی اجتما

ای هگذاری بر سیاستایالت تقسیم شده است. مجلس فدرال که مسئولیت قانون 00اجرایی بین دولت فدرال و 

عی را بر عهده دارد، متشکل الملل و مسائل دفااقتصادی )شامل قوانین شهروندی، تجاری و مالیاتی(، امور بین

)اعضای معرفی شده از سوی  2)نمایندگان انتخابی با رأی مستقیم مردم( و مجلس سنا 0از مجلس نمایندگان

ریاست دولت فدرال با صدراعظم بوده که با رأی اکثریت مجلس نمایندگان انتخاب  0های ایالتی( است.دولت

 .(210۱)دیلویت،  شودمی

ای در مقابل مرکزیت فدرال برخوردار ها از اختیارات گستردهفدرال جمهوری آلمان که ایالتبا توجه به ساختار 

، (بوندستاگ( و مجلس مردمی )بوندسراتاساس عالوه بر نظام دومجلسی شامل مجلس عالی ) ینبر هماست، 

ها در د اعضای لندتاگباشند. تعدامی 0گذاری ایالتی به نام لندتاگهای قانونها دارای مجلسهر یک از ایالت

ن شوند. ایها انتخاب میمستقیم توسط مردم ایالت طوربههای مختلف، متفاوت بوده و نمایندگان آنها ایالت

ها و مباحثی که طبق قانون اساسی آلمان مربوط به قوه مقننه مجالس ایالتی در مورد موضوعات داخلی ایالت

سائلی نظیر امور خارجی، دفاعی، مرزها و بودجه عمومی کشور در گذاری دارند. م، صالحیت قانونیستنفدرال 

 (.00۸0باشد )طباطبائی، گذاری ایالتی نمیصالحیت مجالس قانون

وانین . قدر نظام مالیاتی آلمان، تدوین قوانین مرتبط با مالیات در صالحیت پارلمان فدرال استطور کلی  به

اما در صورتی که درآمد به شکل جزئی و یا کلی به  ،شودمیمالیات فدرال توسط مجلس نمایندگان تصویب 

ها تعلق داشته باشد )مواردی از قبیل مالیات بر درآمد، مالیات بر درآمد شرکت، مالیات ایاالت و یا شهرداری

 و تجاری، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر ارث، مالیات بر امالک و مستغالت و مالیات بر نقل و انتقال امالک

الیات م در موردتوانند ها میها و شهرداریقانون، ایالت بر اساسنیاز است.  مستغالت(، تأییدیه مجلس سنا مورد

ه هایی است کبه منظور ایجاد و توسعه مالیات . این تفویض قدرتگذاری کنندمحلی بر مصارف و مخارج قانون

توانند نرخ مالیات بر انتقال امالک و ها میایالت ند.های فدرال نبوده و کارکردهای متفاوتی دارمشابه مالیات

 توانند ضرایب محاسبه نرخ مالیات بر تجارت را تعیین کنند.ها نیز میمستغالت را تعیین کرده و شهرداری

 یریکارگبهبرخی مواقع ممکن است قوانین مالیاتی سبب صدور احکام قانونی دربردارنده جزئیاتی در رابطه با 

ز سوی وزارت دارایی فدرال شود. این قوانین مربوط به سازمان امور مالیاتی و همچنین مؤدیان مالیاتی قوانین ا

های صادر شده توسط مقامات مالیاتی به عنوان یک راهنما عمل کرده و در است. احکام اجرایی و دستورالعمل

                                                 
1. Bundestag 

2. Bundesrat 

هستند که دوران عضویت آنها در این مجلس، « های ایالتیاعضای حکومت»قانون اساسی کشور آلمان، اعضای مجلس سنا به عنوان  ۲0س ماده اسا . بر0

رکت اها در امور دولت فدرال مشوسیله آن، ایالتای بوده که بهیابد. درواقع مجلس سنا به منزله مجلس واسطهبا خاتمه مسئولیتشان در ایالت پایان می

های ایالتی، نخست وزیر هر ایالت به همراه وزرای مالی، داخلی و قضایی آن ایالت صاحب کرسی کنند. در این مجلس، عالوه بر نمایندگان حکومتمی

 شود.دست یا عوام( نیز گفته میهستند. به مجلس سنا، مجلس عالی و به مجلس نمایندگان، مجلس مردمی )پائین

4. Landtag 
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 لیاتی ملی نیز توسط مقامات مالیاتیکند. همچنین قوانین مااجرای قوانین مالیاتی به سازمان مذکور کمک می

 شوند.دهی و مدیریت میسازمان ،فدرال و ایالتی

در زمینه اجرای قوانین در نظام مالیاتی کشور آلمان، به صورت کلی چهار سطح مختلف برای مقامات مالیاتی 

نوان ادارات سنا نیز شناخته در شهرها )که با ع 2هاهای دارایی ایالتو وزارت 0( وزارت دارایی فدرال0وجود دارد: 

( 2 ؛شوندهای برلین، برمن و هامبورگ که با عنوان باالترین مقامات شناخته میکه ایالت طوریهب ؛(شودمی

دارایی  ادارات 0،های دارایی فدرال( اداره0 ؛به عنوان یک مقام فدرال بلندمرتبه 0،اداره مالیات مرکزی فدرال

( ادارات 0 و ؛شوندکه به عنوان مقامات سطح متوسط در نظر گرفته می 0،گمرکشناسی و دفتر جرم ۲ایمنطقه

ها، دفاتر تحقیقات گمرکی و مقامات ویژه درآمد از ایالت به عنوان مالیات، ادارات اصلی گمرک شامل نمایندگی

مختلف های در سطح فدرال، اداره مالیات مرکزی مسئولیت مدیریت جنبه شوند.مقامات محلی شناخته می

ات و آوری اطالعالمللی مانند اعتبار و یا معافیت از مالیات، جمعموارد مالیاتی با در نظر گرفتن مالحظات بین

-دارد. ادارات مالیات و ادارات اصلی گمرک، مسئول مدیریت و جمع بر عهدهالمللی را های مدیریتی بینکمک

 .(210۱)دیلویت،  استدیریت نهادها مکان اقامت مؤدیان و یا مکان م بر اساسآوری مالیات 

اداری این کشور برشمرده شد، چند نکته  -و ساختار سیاسی نظام مالیاتی آلمان هایی که برایویژگی بر اساس

رد. توان مطرح کهای مالیاتی میگیری این کشور در حوزه سیاستتصمیمیند افرگذاری و درباره نحوه سیاست

و  ارندحضور دگذاری و تدوین قوانین مالیاتی این کشور سیاست سازوکارعی در نکته اول اینکه، نهادهای متنو

گذاری و تدوین قوانین در قانوندهند. این نهادها در ارتباط با یکدیگر، فعالیت و وظایف خود را انجام می

اجرایی  هادهایو از قوای مقننه گرفته تا ن تا سطح محلی گرفته مالیاتی، سطوح مختلفی از نهادها از سطح ملی

یت گذاری نظام مالیاتی فعالدر ارتباط و تعامل با یکدیگر و در قالب مجالس ملی، سنا و ایالتی برای سیاست

ها بوده و در عین حال که نقش واسطه برای اینکه مجلس سنا متشکل از وزرای دولت در ایالت یژهوبهکنند. می

کند، وظیفه ایجاد تعامل بین قوای مجلس فدرال را ایفا میها در امور دولت و مشارکت دادن )مجلس( ایالت

 گذاری به عهده دارد.سیاستیند افرمجریه و مقننه را در 

کند، بخشی از نهادسازی در مجلس سنا نمود پیدا می واسطهبهکشور آلمان تعامل بین دولت و مجلس که در 

 ایران وجود ندارد. گذاریاختار سیاسی و قانوناجتماعی است که در س گذاری درباره مسائل مهمجریان سیاست

گذاری جوانب متعددی دارد که کند. سیاستگذاری درست را مهیا میتعاملی که در حقیقت، زمینه سیاست

های جنبه ینترمهمیکی از  ۱آن باید شناسایی و مورد مالحظه قرار داده شود.یندهای افرهنگام طی شدن 

                                                 
1. Federal Ministry of Finance 

2. Finance Ministries of the Lander 

3. Federal Central Tax Office 

4. Federal Finance Offices 

5. Regional Finance Offices 

6. Customs Criminological Office 

، گذاری، اثر آن ماژرزاکتوان به کتاب: پژوهش و سیاستدی میگذاری درباره موضوعات مهم اجتماعی و اقتصا. برای مطالعه بیشتر درباره جوانب سیاست۱

 ، چاپ دوم مراجعه کرد.00۸۹ترجمه هوشنگ نایبی، نی، سال 
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ذاری گسیاستیند افرنظر قرار دادن ساختار قدرت در مد و  ه بازیگران کلیدیگذاری، شناسایی مجموعسیاست

ان اصلی، گیرندگافتد که هنگام شناسایی بازیگران، بتوان تصمیمگذاری درست زمانی اتفاق میسیاست است.

ده و از رقدرتان را که قربانی تصمیمات دیگران درباره موضوع مورد نظر هستند شناسایی کو کم صاحبان نفوذ

 هم تمییز داد.

ه بها، پیامدهایی را اعطای انواع معافیت در موردگیری گذاری در حوزه مالیات، تصمیمسیاستبه عنوان مثال 

 این پیامدها قرار خواهند گرفت. یرتحت تأثذینفعان، متضرران، مجریان و ناظران همگی به نوعی دارد که  دنبال

 صورتبهمثبتی گذاری و اجرای آن داشته؛ نتیجتاً اثرات سیاستیند افرر د ای نفوذ بیشتردر این میان، عده

ذاری گشود. در مقابل، برخی دیگر که از فضای چنین سیاستهای مستقیم و غیرمستقیم نصیب آنها میمنفعت

روه گ شود. عدم در نظرگیری افراد گروه دوم در مقابلفاصله بیشتری دارند، پیامدهای منفی شامل حال آنها می

یض به دلیل تبع ،دومگذاری انجام گرفته در اقتصاد خواهد شد. مانع تحقق منافع اجتماعی سیاست نخستاول، 

 های مالیاتی با شکستمعافیت مانندسازی و اجرای مطلوب سیاستی آید، پیادهو حس نابرابری که پدید می

که در گروه اول جای گرفته بودند را نیز با  بعد از زمانی معین، منافع ذینفعانیتواند مواجه شده و این می

 مشکل مواجه ساخته و عملکرد کل اقتصاد را به چالش بکشد.

یند افرزمانی که  یژهوبهدوم بوده و گروه  ءجزها، گذاریعام، همواره در جریان سیاست طوربهافراد جامعه 

آن به انحای مختلف شامل اکثریت شود، پیامدهای منفی گذاری عمومی به شکل مطلوبی دنبال نمیسیاست

های عمومی نقشی ندارند. در نظام مالیاتی کشور گذاریجامعه خواهد شد؛ گروهی که غالباً در سیاست افراد

گذاری مالیات در آنها مستتر است، ، سیاستدرواقعبرای تدوین قوانین مالیاتی که  لمان مالحظه شد؛آ

و  هاشهرداری ها،ایالت ادارات دارایی ،ها()لندتاگ جالس ایالتیم واسطهبهنهادهای محلی نیز  ینترکوچک

کنند. این همکاری نهادهای هماهنگ و در تعامل با یکدیگر فعالیت می طوربهای محلی و منطقه مالیاتادارات 

ی اسطههای خود دارند، مطالبات محلی را از طریق نهادهای واایالتی که بیشترین ارتباط با مردم را در ایالت

 دهند.و مجلس نمایندگان انتقال می سطح ملی ها در آن عضویت دارند بهمجلس سنا که وزرای ایالت مانند

هادی ن واحدهای ینترکوچکهای مالیاتی در این کشور، از گذاری و تدوین سیاستسیاستیند افربدین شیوه 

 رسد.به تصویب مینهایت در مجلس ملی درمردم شروع شده و  در سطح محلی و با تعامل

یم های آن سهمردم است و شهروندان در تدوین سیاست یتبر محوربنابراین نظام مالیاتی این کشور، نظامی 

وانند تها مطرح هستند. به عبارت دیگر، آنها میبوده و به عنوان بازیگر فعال مؤثر؛ نه منفعل متأثر از سیاست

گذاری لحاظ کرده و نقش ذینفعان پرنفوذ سیاستیند افرا در ای خود رمنافع شخصی، شهری، ایالتی و منطقه

 ، در مرحلهیندیافرهای پدید آمده از چنین امکان کمتر کنند. بدیهی است سیاست تا حدرا یند افردر این 

اکنون که مردم در طرح مسئله  .از سوی بازیگران همراه خواهد شد اجرا نیز کاراتر بوده و با همکاری بیشتری

داشته و در تعامل با سایر بازیگران هستند، بنابراین در شناخت مطالباتشان و مطرح کردن آنها  ن نقشآو حل 

گاهی بیشتری عمل کرده و به دلیل تعاملی که با نهادهای بازخواست شده دارند، زمینه همکاری و رسیدن با آ

ظام چینش ن در صورتاینکه  شود. منظوربه هدف درستی که مطالبه شده است با سهولت بیشتری فراهم می
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میز آها به شکل مطلوب انجام گرفته و مطالبات به نحو مسالمتگذاریگیری درست در جامعه، سیاستتصمیم

 انه،غیرکارشناس یابد. در مقابل، نظام مالیاتی که ساختار و چینش آنهای اجتماعی تحقق میو کمترین تنش

لیاتی تواند اهداف ماسازوکار مالیاتی حاصل از آن نیز نمیمند باشد، قدرت ینفعانذناکارآمد، رانتی و تحت نفوذ 

 نظیر تأمین مالی دولت، تثبیت نوسانات اقتصاد و توزیع عادالنه درآمدها را برآورده سازد.

سترده های گکه هریک شامل معافیت ها تدوین و ارائه شدهمالیات انواعدر نظام مالیاتی ایران، قوانین متعددی با 

های معینی وجود دارد که بندهایی از آنها به . در کنار آنها قوانین مختلف دیگری در حوزهمبهم هستندگاهاً و 

)حسنوند و  های مالیاتی استها یا مشوقها، تخفیفشامل معافیت مشخصهای منظور حمایت از فعالیت

و در جهت منافع گروهی  دیدیصالح صورتبهنخست اینکه بندهای معافیت مالیاتی اغلب  .(00۸۸همکاران، 

منافع عمومی جامعه نبوده و احتماالً موجب زیان آن  کنندهینتأمکه وجود آنها در حالی ،خاص ارائه شده است

نظر  های دیگر و درها در بندهای قوانین مختلف، بدون ارزیابی اثرات آن بر گروهنیز باشند. دوم، تدوین معافیت

ر د. استگذاری در این حوزه سیاستیند افرته که حاصل عدم تعامل نهادی در انجام گرفگرفتن منافع آنها 

اشاره  باشد،های مالیاتی که برآمده از کارکرد سه نهاد مرتبط با این حوزه میادامه به قوانین مربوط به معافیت

 شده است.

 های مالیاتیمعافیت نیوانق  -1-2

. تاسهای غیرمستقیم های مستقیم و مالیاتو نوع مالیاتدر نظام مالیاتی ایران، درآمدهای مالیاتی شامل د

های مستقیم از دو پایه اصلی مالیات بر درآمد )مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی( و مالیات مالیات

ود. شهای مذکور به نوبه خود به منابع مختلف مالیاتی تقسیم میبر ثروت تشکیل شده است که هر یک از پایه

های غیرمستقیم نیز که پایه مالیات بر مصرف را تشکیل داده است؛ شامل مالیات بر ارزش لیاتهمچنین ما

باشد. البته مالیات بر واردات، مربوط به حوزه بازرگانی بوده و توسط ( و مالیات بر واردات میVATافزوده )

آن دخالتی ندارد. اما این  آوری و عملکردشود و سازمان امور مالیاتی در نحوه جمعگمرک کشور دریافت می

درآمدهای مالیاتی دولت محسوب شده و در پیوست درآمدها، در کنار  ءجزهای ساالنه، نوع درآمدها در بودجه

ساختار کلی نظام مالیاتی کشور و انواع مختلف  (0)گیرد. جدول های دیگر درآمدهای مالیاتی قرار میردیف

 (.00۸۲د )سازمان امور مالیاتی کشور، دهخالصه نشان می طوربهها را مالیات

 اجزای نظام مالیاتی کشور :1 جدول
 منبع مالیاتی پایه نوع مالیات

 های مستقیممالیات

 پایه درآمد

 مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

 مالیات بر درآمد مشاغل

 مالیات بر درآمد حقوق

 مالیات بر درآمد امالک و مستغالت

 پایه ثروت
 مالیات بر ارث

 مالیات بر نقل و انتقاالت مستغالت
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 مالیات بر درآمد اتفاقی

 حق تمبر

 پایه مصرف های غیرمستقیممالیات
 مالیات بر ارزش افزوده

 مالیات بر واردات

 منبع: سازمان امور مالیاتی کشور

نبوده  قوانین مالیاتی آنها بر اساسهای مستقیم و غیرمستقیم های نظام مالیاتی ایران محدود به مالیاتمعافیت

این  شود.اند نیز دیده میهای مختلف تدوین شدهها در قوانین دیگر که جهت حمایت از فعالیتو انواع معافیت

 از: نداعبارتدر آنها شده  مالیاتی یتمعاف یکشف بندهاموفق به جا به این قوانین که نگارنده تا

 تقای نظام مالی کشور؛پذیر و ارقانون رفع موانع تولید رقابت -

 های توسعه کشور؛قانون احکام دائمی برنامه -

 ؛(00۸0-0011ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )قانون برنامه پنج -

 ؛قانون مقررات صادرات و واردات ایران -

 ؛قانون ساماندهی مبادالت مرزی کشور -

 ؛و چهارم قانون اساسی کشور های کلی اصل چهلقانون اجرای سیاست -

 ؛های کلی اصل چهل و چهارمقانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست -

 ؛قانون اساسی کشور

 ؛ها و اختراعاتسازی نوآوریبنیان و تجاریها و مؤسسات دانشقانون حمایت از شرکت -

 ؛قانون امور گمرکی -

 ؛کسب و کار قانون بهبود مستمر محیط -

 ؛های صنعتی ایرانقانون تأسیس شرکت شهرک -

 .صنعتی جمهوری اسالمی ایران -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -

فزوده، ا های مستقیم و قانون مالیات بر ارزششود در کنار قوانین اصلی مالیاتی، یعنی قانون مالیاتمالحظه می

های مالیاتی است. البته بندهای مالیاتی قوانین معافیت یژهوبه ،تیقانون دیگر شامل بندهای مالیا 02تعداد 

ماده واحده قوانین مذکور متمرکز هستند را به دلیل اینکه این بندها ثابت  0بودجه ساالنه که غالباً در تبصره 

ته نک ست.شوند، در اینجا در نظر گرفته نشده اهای مختلف دچار تغییر و تحول مینبوده و احتماالً در سال

بندهای معافیت مالیاتی مشابه در قوانین لیست شده در باال بسیار بوده و اغلب آنها در قوانین تعداد دیگر اینکه 

ول )الف و ب( پیوست، بعد از کنار گذاشتن بندهای معافیت مالیاتی یکسان و ادیگر نیز تکرار شده است. جد

انین نام قو و مالیاتی، شرح محتوای آنها از بندهای معافیتگاهاً موازی با بندهای قوانین دیگر، لیست کاملی 

 دهند.مربوط به آنها را نشان می

که گفته شد، این تعداد از قوانین و بندهای معافیت مالیاتی تنها با مطالعه نگارنده از اسناد و قوانین  گونههمان

ی دیگری نیز وجود داشته باشند که مختلف، کشف و مورد مالحظه قرار گرفته است. چه بسا قوانین و بندها

بندی این مطالعه جای دهد. این حجم از قوانین معافیت، این مطالعه نتوانسته است آنها را شناسایی و در تقسیم
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های مالیاتی در نظام مالیاتی کشور نظمی و عدم مدیریت مطلوب معافیتو بی سویکنشان از گستردگی از 

 حلمهای مستقیم نیز که به عنوان د بیش از حد قوانین و بندها، در قانون مالیاتنظمی و تعددارد. عالوه بر بی

صول اما در ف ها نگاشته شده است.فصلی جداگانه تحت عنوان معافیت بوده و بندهای معافیتیتمرکز اصلی 

های مالیاتی ، بندها و مواد قانونی بسیار زیادی در حوزه معافیتدر این قانون هاقبل و بعد از فصل معافیت

معافیت  بندی نامنظم بندهایها، ابهام آنها، نگاشت و ترتیبمطرح شده که بیانگر گستردگی بیش از حد معافیت

-کنندگان از قانون و دچار چالش شدن اجرای آنها توسط نهادها و دستگاهباشد. سردرگمی استفادهمالیاتی می

  نویسی است.اری و قانونگذگذاری، قانونهای مجری، نتیجه این نوع سیاست

اتی و های مالیگذاری، گستردگی بیش از حد معافیتبه نتایج و پیامدهای این نوع سیاست یبعد بخشدو در 

 -شود. عملکرد نظام اقتصادی، نظام سیاسی و نظام اداریها پرداخته میمبهم بودن بندهای قانونی معافیت

آنچه  گذاری به شکلگذاری و قانونوضعیت سیاست یرتحت تأثهایی هستند که مؤلفه ینترمهماجرایی کشور 

ر هتواند مستقل از سه نظام مذکور قلمداد شود. به گذاری، خود نمیهرچند سبک سیاست ؛ذکر شد، قرار دارند

 گذاری، پیامدهای آن و نظام مالیاتی کشور قرار دارد، نتیجه چرخهموقعیتی که اکنون وضعیت سیاست حال

که ویژگی خودتقویتی داشته و این روند مخرب در گذر زمان، همه جوانب عملکردی نظام کشور  مخربی است

اما قبل از آن،  ،شودمفصل به آن پرداخته می طوربهبعد  هایدهد. موضوعی که در بخشقرار می یرتحت تأثرا 

 ها و آمار و ارقاماخصاین بخش گفته شد، در قالب شکه شرح آن در  کشور به تشریح عملکرد نظام مالیاتی

 پردازیم.درآمدهای مالیاتی وصول شده می

 عملکرد نظام مالیاتی کشور -1-3

رایی گذار و اجگذار، قانوننهادهای سیاست ییکاراکارآمدی یا ناکارآمدی نظام مالیاتی در انجام وظایفش برآیند 

اشد. بنهادهای مذکور میه کارکرد عملکرد نظام مالیاتی کشور نتیجبه عبارت دیگر، مرتبط با این نظام است. 

 هایعملکرد این نظام در وهله اول، شامل میزان موفقیت در وصول درآمدهای مالیاتی و بالفعل کردن ظرفیت

 هایمالیاتی در اقتصاد است. وهله دوم در این کامیابی، موضوع نحوه وصول درآمدها و بالفعل کردن ظرفیت

تر نیز گفته شد، که پیش طورهمان. (00۸۹ریزی سازمان امور مالیاتی، )دفتر پژوهش و برنامه باشدمیفوق 

 ت.های تثبیتی آن اسکارکرد یک نظام مالیاتی عالوه بر تأمین منابع مالی دولت، آثار بازتوزیعی و سیاست

یندی ارفو وصول این درآمدها با کدام  های درآمد مالیاتی نهفته در اقتصاد به فعلیت برسداینکه چگونه ظرفیت

انجام گیرد که بتواند همزمان با تأمین مالی دولت به نحو مطلوب، کارکردهای توزیعی و تثبیتی نظام مالیاتی 

مدی قرار دادن کارآ یرتحت تأثهایی است که عالوه بر را نیز با کمترین هزینه به ثمر برساند، مسائل و چالش

داری و سیاسی یک کشور نیز مؤثر باشد. در این بخش، ا -تواند بر عملکرد نظام اقتصادیمی نظام مالیاتی،

ین گیرد. پیامدهای اعملکرد وصول درآمدی نظام مالیاتی کشور و مقایسه با سایر کشورها مورد تحلیل قرار می

 .استنوع عملکرد در دیگر کارکردهای نظام مالیاتی )بازتوزیعی و تثبیتی( موضوع بخش بعدی گزارش 
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 ر اساسبام مالیاتی کشور در هر سه حوزه کارکردی تأمین مالی، بازتوزیع و تثبیت را آسیبی که نظ ینترمهم

های مالیاتی گسترده و غیرشفاف در دهد، موضوع معافیتهر دو وهله اشاره شده در باال تحت تأثیر قرار می

سی )نهادهای سیاهای سیاسی گیری در حوزهگذاری و تصمیمای که از بطن سیاستدرون این نظام است. مسئله

( کشور ظهور کرده اداری ها و بوروکراسیگذار(، تخصصی )کارشناسان و صاحبنظران( و اداری )سازمانو قانون

های سازی اجزای نظام مالیاتی در پهنه جامعه، پیامدهای خود را در عملکرد فعالیتو پیاده و در مرحله اجرا

گستردگی، غیرشفاف  گذارد.جای می نگی و اجتماعی کشور برهای فرهاقتصادی، نحوه اداره دولت و حتی حوزه

گذاری ناصحیح در این حوزه و اجرای گذاری، نحوه سیاستنظمی در قانونبیو نیز ها معافیتو مبهم بودن 

صاد جان اقتهای جدی بر پیکره کمای است که آسیبهای ناقص، عارضهگذارینامناسب همین قوانین و سیاست

 ها وارد کرده است.حوزه کشور و دیگر

 مؤدیان مالیاتی، عدم تمکین اطالعات جامع و شفاف مالی از دسترسی بهوجود پررنگ پدیده فرار مالیاتی، عدم 

های سنتی تشخیص و سازی روشیا تمکین ناقص برخی از مؤدیان مالیاتی در پرداخت مالیات، اجرا و پیاده

های گسترده مالیاتی موجب شده تا نظام معافیت مالیاتی در کنار هایوصول مالیات و عدم وجود تنوع در پایه

ه منطقهمسایه در و حتی در مقایسه با کشورهای  مالیاتی کشور در وصول درآمدها عملکرد مطلوبی نداشته

ای که در اینجا نیز از آنها های شناخته شدهشاخص جنوب غرب آسیا از این حیث، در وضعیت مناسبی نباشد.

های نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید زیابی عملکرد نظام مالیاتی کشور استفاده شده است، شاخصبرای ار

( و نسبت درآمدهای مالیاتی T/GC(، نسبت درآمدهای مالیاتی به مخارج جاری دولت )T/GDPناخالص داخلی )

ان وصول درآمدهای مالیاتی ها، میزاما قبل از پرداختن به این شاخص باشد.( میT/GRبه منابع عمومی دولت )

 210۸ -211۲های های مستقیم و غیرمستقیم برای سالکشور در مقایسه با کشورهای دیگر، به تفکیک مالیات

 گیرد.مورد بررسی و نمایش قرار می

 عملکرد وصول درآمدهای مالیاتی -1-3-1

سایر منابع مالی دولت، ها در بودجه یک کشور در مقایسه با عمیق درآمدهای حاصل از وصول انواع مالیاتت

ر گذاری و مدیریت اقتصادی دتلقی این نوع منبع تأمین مالی به عنوان یک ابزار قدرتمند در سیاستموجبات 

های ساالنه دولت به عنوان بخش مهمی سطح کالن اقتصادی خواهد بود. تعمیق درآمدهای مالیاتی در بودجه

شود، بدین معنی است که دولت با تأثیرگذاری بیشتری می از برنامه مالی که توسط دولت در طول سال اجرا

 گذاریهای مختلف، سیاستهای درگیر مسائل و چالشدر حوزهتواند تغییرات سیاستی در آن، می واسطهبه

-کند. البته این قابلیت برای ابزار مالیات در صورت تعمیق آن، به شرطی اتفاق خواهد افتاد که سازوکار مالیات

 ،اجرای آن به درستی و با کمترین هزینه تحمیل شده بر جامعه اتفاق بیفتد. به عبارت دیگریند افرستانی و 

های مختلف جامعه گذاری در حوزههرچند مسئله تعمیق شرط الزم برای مدیریت صحیح اقتصادی و سیاست

اری و گذی، سیاستسازکارآمد تصمیمیندهای افر، اما شرط تکمیلی آن پیاده شدن حکمرانی مطلوب با است

 باشد.یک جامعه می متنوعهای گذاری در زمینهقانون
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جداول ارائه شده در این بخش، میزان و تعمیق درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه را برای کشور در مقایسه با 

 خبای غرب آسیا، کشورهای منتدر این جداول، تنها به گروه کشورهای منطقهدهد. کشورها نمایش میر دیگ

آسیای شرقی، کشورهای اروپا و آمریکای شمالی و کشورهای آمریکای جنوبی در کنار ایران و کشور آلمان 

در  211۲-210۸های دوره اشاره شده است. تفصیل آمارها به تفکیک هر کدام از کشورهای منتخب و سال

کل درآمدهای مالیاتی وصول  میزان اینجا( در 2جدول )( در انتهای گزارش آورده شده است. 0پیوست شماره )

های مستقیم و غیرمستقیم نشان را به تفکیک مالیات 211۲-210۸طی دوره  در کشورهای مختلفشده 

 دهد.می

 211۲-210۸های متوسط انواع مالیات و نسبت آنها به کل درآمدهای مالیاتی برحسب ارزش پول داخل در سال :1 جدول

 )درصد(
 

 هاییاتمال

 مستقیم

نسبت به کل 

دهای درآم

 مالیات

مالیات 

 * غیرمستقیم

نسبت به کل 

درآمدهای 

 مالیات

 کل درآمدهای مالیاتی

 ۲۹۸2۸0 ۱۱/20 0۹۱21۱ 2۲/۲۹ 000020 ایران

 00۸ 00/00 2۹۹ 1۹/۲0 000 آلمان

 0110۸۱ 00/۲0 00001 01/00 02002 آسیایی منطقهکشورهای 

 2۹۹01 01/00 010۲۱ ۱0/0۹ 0۱00۱ منتخب آسیای شرقیکشورهای 

 2020۱ ۲۹/00 ۸۱02 ۲0/۲0 02۹۲0 کشورهای اروپا و آمریکای شمالی

 0101۲۹1 ۱۸/۲1 001212 ۹0/00 ۲010۲0 کشورهای آمریکای جنوبی

 00۸۸-2120(، GFSهای المللی پول )دادهصندوق بین -کل کشور یدارخزانه: منبع

 خدمات در نظر گرفته شده استمیزان مالیات غیرمستقیم بدون احتساب مالیات بر واردات کاالها و * 

شود این است که بخش درباره چگونگی عملکرد نظام مالیاتی ایران مشاهده می 2جدول  دراولین واقعیتی که 

های مستقیم )مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، حقوقی و مالیات عمده درآمدهای مالیاتی ایران از ناحیه مالیات

غیرمستقیم )که در اینجا تنها شامل مالیات بر کاالها و خدمات است(  های. مالیاتدگردمیبر ثروت( وصول 

کمترین سهم را در درآمدهای کل مالیاتی کشور دارد. این اختالف سهم در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار 

 یکنواخت و هماهنگ همه اجزای مالیاتی را در وصول طوربهدهد نظام مالیاتی ایران، بیشتر بوده و نشان می

-210۸های درصد کل درآمدهای مالیاتی ایران طی سال 01متوسط حدود  طور به دهد.درآمدها پوشش نمی

های درصد آن مربوط به مالیات 20های مستقیم و تقریباً ( مربوط به مالیات00۹0-00۸۹)یعنی  211۲

 .استغیرمستقیم یا مالیات بر کاالها و خدمات 

م و غیرمستقیم برای کشورهای منتخب منطقه در غرب آسیا، عکس های مستقیکه سهم مالیاتحالی در

درصد است، برای سایر گروه کشورهای جدول  ۲۲درصد و  00عملکرد نظام مالیاتی ایران بوده و به ترتیب؛ 

های مستقیم و غیرمستقیم تر بوده و اختالف پوشش مالیاتهای مذکور متعادل( در مقایسه با ایران، سهم2)

های غیرمستقیم درصد و مالیات ۲0های مستقیم، اشد. برای نظام مالیاتی کشور آلمان، سهم مالیاتبمی کمتر
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های مستقیم درصد برای مالیات ۲/۲0ی و آمریکای شمالی سهم ی، کشورهای اروپایکل طوره درصد بوده و ب 00

( این اختالف را در بین 0ر )نمودا متوسط رقم زده است. طور بههای غیرمستقیم را درصد برای مالیات 02و 

شود ایران بیشترین اختالف بین انواع مالیات را دهد. مالحظه میکشورها و گروه کشورهای مختلف نشان می

که این اختالف در مقایسه با کشورهای دیگر، کامالً محسوس بوده و  طوریهب ؛از لحاظ پوشش مالیاتی دارد

 مستقیم در نظام مالیاتی کشور ایران وجود دارد.تفاوت چشمگیری بین مالیات مستقیم و غیر

؛ درآمدهای مالیاتی دارندکشورهای منتخب آسیای شرقی کمترین فاصله درآمدی را بین انواع  ،در مقابل

درصدی از درآمدهای  00های غیرمستقیم نیز سهم درصدی و مالیات 0۹های مستقیم، سهم که مالیات طوریهب

واحد درصدی انواع مالیات  ۲زمانی که اختالف  اند.اتی این کشورها را تشکیل دادهکل وصول شده در نظام مالی

واحد درصدی بین انواع مالیات در نظام مالیاتی ایران قرار  2۲بر کشورهای شرق آسیا در کنار اختالف حدود 

در  کند.توجه می های مالیاتی ایران با کشورهای مذکور و عملکرد آنها بیشتر جلبشود، تفاوت نظامداده می

بندی آمارهای مالی دولت طبقه بر اساس اجزای مالیاتعملکرد نظام مالیاتی کشورها به تفکیک بخش بعد، 

(GFSصندوق بین )گیرد.المللی پول، مقایسه و مورد بررسی قرار می 

 
 متوسط سهم انواع مالیات کشورها از کل درآمدهای مالیاتی )درصد( :1 نمودار

 درآمدهای مالیاتی لیات به کلنسبت اجزای ماعملکرد  -1-3-2

قسمت پیشین تفاوت عملکرد نظام مالیاتی کشور در حوزه دو نوع مالیات مستقیم و غیرمستقیم را نشان داد. 

ه ب ،های مالیاتی درآمد و ثروت استهای مستقیم در نظام مالیاتی ایران شامل پایه(، مالیات0جدول ) بر اساس

به سه جزء مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و مالیات بر درآمد اشخاص ( 0)ها در جدول این پایه ای کهگونه

 هایاند. مالیاتهای درآمدی و مالیات بر دارایی نیز به عنوان پایه ثروت تقسیم شدهحقوقی به عنوان پایه

وان به عن مالیات بر کاالها و خدمات مورد توجه قرار گرفته و مالیات بر واردات بر اساسغیرمستقیم نیز تنها 

های غیرمستقیم، به دلیل داشتن متولی غیر از سازمان امور مالیاتی )که همان گمرک جمهوری نوع دیگر مالیات

 باشد( در این بررسی مورد توجه قرار نگرفته است.اسالمی ایران می
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یسه کرده های مستقیم و غیرمستقیم برای ایران را با کشورهای دیگر مقا( عملکرد اجزای مالیات0جدول )

 000)معادل های مستقیم درصد مالیات 01شود برای نظام مالیاتی کشور ایران، از حدود است. مالحظه می

درصد آن به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی  02که در جدول قبل مالحظه شد، تقریباً هزار میلیارد ریال( 

درصد نیز به جزء مالیات بر دارایی  0 درصد آن به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و 0۲اختصاص داشته و 

بخش اعظم آن مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی  درواقع. مالیات بر کاالها و خدمات که استمربوط 

متوسط پوشش  طور بهکل درآمدهای مالیاتی کشور را درصد  20جدول گفته شده حدود  بر اساسکشور است، 

 دهد.می

 (درصد)آمدهای کل مالیاتی در گروه کشورها سهم اجزای مالیات از در :4 جدول

 کشور
مالیات بر درآمد 

 اشخاص حقیقی

مالیات بر درآمد 

 اشخاص حقوقی
 مالیات بر دارایی

مالیات بر کاالها و 

 خدمات
 جمع

 20/۹0 ۹۹/20 0۹/0 ۱۲/00 ۸/00 ایران

 ۲/۸۱ 0۸/00 ۱0/0 ۹/01 2۸/0۹ آلمان

 ۱/۹0 0/۲0 12/2 2/0۸ 0/01 کشورهای آسیایی منطقه

کشورهای منتخب آسیای 

 شرقی
0/0۹ ۲/0۸ ۸/01 2/00 2/۸2 

کشورهای اروپا و آمریکای 

 شمالی
0/00 0/02 0/۱ 0/00 2/۸0 

 ۲/۸0 ۸/۲1 ۱/۸ ۹/00 0/0۱ کشورهای آمریکای التین
 

 00۸۸-2120(، GFSهای المللی پول )دادهصندوق بین -کل کشور یدارخزانه: منبع

های مستقیم در نظام مالیاتی ایران از کل درآمدهای مالیاتی در مقایسه با ی مالیاتبخش بزرگی از نسبت باال

شود ( مالحظه می0. در جدول )استکشورهای دیگر، مربوط به سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در کشور 

د ای بر درآمهدر سوی دیگر، نسبت مالیات ن کشورهای مورد مقایسه دارد.این سهم بیشترین درصد را در بی

اشخاص حقیقی و حقوقی از کل درآمدهای مالیاتی برای کشورهای اروپا و آمریکای شمالی وضعیت عکس 

درصد نیز مربوط به درآمد مالیات  02درصد مربوط به مالیات اشخاص حقیقی و  0۲کشور ایران را دارد. حدود 

. درصد است 01درصد و  0۹ترتیب  . این ارقام برای کشور آلمان بهاستاشخاص حقوقی کشورهای مذکور 

 درهای تولیدی و خدماتی بوده تمرکز نظام مالیاتی ایران بر وصول درآمدها از کسب وکارها و بخش درواقع

-های آنها و مصرف کاالها و خدمات توسط خانوارها در اولویتمالیات از درآمد اشخاص حقیقی، دارایی کهیحال

 های بعدی قرار دارند.

نیز البته با شدت کمتر وجود دارد. سهم مالیات بر درآمد  هی برای کشورهای آسیایی منطقهوضعیت مشاب

درصد  01درصد و مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی  0۸متوسط حدود  طوربهاشخاص حقوقی در این کشورها 

رد اوت عملکدهد. البته تفاست که اهمیت مالیات اشخاص حقوقی در مالیات مستقیم این کشورها را نشان می

ساختار مالیاتی این کشورها با ایران، در میزان و سهم مالیات غیرمستقیم از نوع مالیات بر کاالها و خدمات 
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درصد بوده و این میزان برای  ۲0متوسط حدود  طوربهای این سهم برای کشورهای منطقه ای کهبه گونهاست. 

ستانی بر روی پایه کشورهای منطقه، تأکید اصلی مالیاتدر  درواقعباشد. درصد می 20مالیات ایران تقریباً 

مصرف یعنی مالیات بر کاالها و خدمات )مالیات بر ارزش افزوده( بوده و در نظام مالیاتی ایران تأکید بر مالیات 

کسب و کارها و فعالین تولید و خدمات است. ساختار و عملکردی که حتی در مقایسه با کشورهای منطقه 

-اردن، عربستان سعودی، ترکیه و امارات نیز ضعیف بوده و هدف ،نستان، ارمنستان، آذربایجان، مصرافغا مانند

از کل درآمدها را برای  هایاتمال( تفاوت سهم اجزای 2های ناکارآمدی در مقایسه با آنها دارد. نمودار )گیری

 دهد.نشان می مورد مطالعه یکشورها یرساایران و 

 

  

  
 

 مالیاتی ایرانمدهای آدرهم اجزای مالیات از کل متوسط س :1 نمودار

قابل مالحظه است.  یخوببه 2تفاوت الگوی مالیاتی در ساختار نظام مالیاتی کشور با دیگر کشورها در نمودار 

 ملهازجکه در سایر کشورها دهد، در حالیبخش عمده نظام مالیاتی ایران را مالیات اشخاص حقوقی تشکیل می
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غرب، آسیای شرق، اروپا و آمریکای شمالی و حتی آمریکای التین مالیات بر کاالها و خدمات کشورهای آسیای 

پایه مالیاتی مهم در نظام مالیاتی ایران، درآمد بوده و  درواقع بیشترین اهمیت را در درآمدهای مالیاتی دارد.

رف الیاتی در سایر کشورها مصپایه م با اینکهها، مؤسسات و فعالین اقتصادی مؤدیان اصلی آن هستند. شرکت

باشند. به عبارت دیگر مالیات در ایران، تولید را کنندگان کاالها و خدمات مختلف میبوده و مؤدیان آن مصرف

اند. این دو نوع ستانی قرار دادههدف قرار داده و در مقابل، مالیات کشورهای دیگر، مصرف را هدف مالیات

داشته و اثرات کارکردی متفاوتی نیز در تأمین مالی دولت، اثرات  یکدیگربا ی تفاوت ماهوستانی رویکرد مالیات

 ود.شبازتوزیعی و تثبیت اقتصادی خواهد داشت که در بخش بعدی بیشتر درباره این موضوع پرداخته می

ای هدلیل اینکه نظام مالیاتی ایران عالقه شدید به مالیات اشخاص حقوقی دارد و بخش قابل توجهی از درآمد

تمرکز بر وصول نوع مالیاتی که  باشد.الوصول بودن آن میمالیاتی کشور از ناحیه این نوع مالیات است، سهل

 عهای ندارد، بیانگر ساختار ضعیف و توسپیچیدهیندهای افرگذاری، اقدامات و الوصول بوده و نیاز به سیاستسهل

ای هالحساب و معوقه شرکتقوقی شامل مالیات علیمالیات اشخاص ح نیافته نظام مالیاتی یک اقتصاد است.

درصد کل درآمدهای مالیاتی  02متوسط حدود  طوربههای غیردولتی است که مالیات شرکت چنینهمدولتی و 

 دهد.وصول شده در یک سال را تشکیل می

ران را شکل درصد مالیات کشور ای 01( مجموع مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی تقریباً 2نمودار ) بر اساس

سهم را در نظام مالیاتی  ینترمهمالوصول مالیاتی در بین انواع مالیاتی دیگر، داده و به عنوان درآمدهای سهل

دولتی، غیردولتی، کارمندان دولت، کارکنان بخش  یهاشرکتها که مؤدیان آن دارند. تشخیص این مالیات

های امور مالیاتی و طی و مراجعه آنها به اداره های سنتیخصوصی و صاحبان مشاغل هستند، مبتنی بر روش

های سنتی حضوری برای وصول، بسترهای گسترش فساد . پابرجا بودن روشاستکاغذی  -ادارییند افرکردن 

های مختلف کشورهایی که کند. در بین گروهاداری، تبعیض بین افراد و اشتباه و خطا در محاسبات را مهیا می

درصد را  ۲1یک از آنها سهم مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی باالتر از شود، هیچمی ( مالحظه2در نمودار )

در نظام مالیاتی خود ندارند. در مقابل، وضعیت فوق برای اقتصاد ایران حاکم بوده و عدم تعادل شدیدی بین 

 وجود دارد. جزای مالیات از لحاظ وصول درآمدیا

های دیگر، به علت این است که حقوقی در مقایسه با انواع مالیاتسهم باالی دو نوع مالیات اشخاص حقیقی و 

آنها برای نظام  ی است که اطالعاتمؤدیان واسطهبه یاوصول درآمد آنها های مستقیم بوده و آنها از نوع مالیات

اجعه مرو یا با  دولت( یهاشرکتشود )برای مثال کارمندان و مالیاتی کشور محرز بوده و توسط دولت ارسال می

گیرد. مستقیم اشخاص )حقیقی و حقوقی( دارای درآمد به سازمان امور مالیاتی و پرداخت مالیات صورت می

ای برای وصول مالیات در سیستم مالیاتی کشور احساس پیچیدهیند افردر هر دو حالت نیازی به ساختار و 

ارزش افزوده و یا مالیات بر مجموع درآمدهای تری نظیر مالیات بر های پیچیدهاما در جایی که مالیات ؛شودنمی

 دارد.کارآمد را ن صورتبههایی سازی چنین مالیاتنیافته توانایی پیاده ساختار ساده و توسعه ،فرد هدف باشد
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وجود اینکه مالیات بر ارزش افزوده یا همان مالیات بر مصرف کاالها و خدمات، در نظام مالیاتی ایران از سال  با

 گذشت و با را شده است، اما همچنان نتوانسته تمام ظرفیت خود را به صورت کامل به ظهور برسانداج 00۹۱

های اشخاص حقیقی و سال از اجرایی شدن آن، بخش عمده درآمدهای مالیاتی وصول شده را مالیات 02

ی مالیاتی را درصد درآمدها 0۹، حدود 0011دهند. به عنوان مثال، در بودجه مصوب سال حقوقی تشکیل می

درصد مربوط به مالیات بر کاالها و خدمات  0۹دو نوع مالیات مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل داده و 

های جدی در مسیر این اجرا ساله اجرای مالیات بر ارزش افزوده، چالش 02تجربه  با وجود. عالوه بر این، است

دم ع واسطهبهندگان و فعاالن زنجیره ارزش در اقتصاد وجود داشته و عالوه بر وارد کردن ضربه به تولیدکن

ها در زنجیره تولید موجب بروز مشکالت و چالشبازپرداخت وجوه پرداخت شده توسط فعاالن تولید و خدمات، 

 و عرضه کاالها و خدمات در بازار محصوالت نیز شده است.

 های عملکرد مالیاتیشاخص -1-3-3

و ساختار توزیع نابرابر وصول درآمدها بین اجزای مختلف مالیاتی در  عملکرد وصول انواع درآمدهای مالیاتی

اخص ش مانندهای عملکردی نظام مالیاتی نظام مالیاتی ایران در مقایسه با سایر کشورها، به طور قطع شاخص

ت حتنسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، مخارج جاری دولت و منابع بودجه عمومی دولت را نیز 

های مذکور را این بخش عملکرد هرکدام از شاخصقرار داده و موجب عملکرد ضعیف در آنها خواهد شد.  یرتأث

 دهد.مشروح مورد بررسی قرار می طوربه

 (T/GDPشاخص نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی )

لیاتی وصول شده به تولید ناخالص شاخص عملکرد نظام مالیاتی، شاخص نسبت درآمدهای ما ینترمهماولین و 

هایی از کشورهای مورد مطالعه در قسمت برای ایران و گروه راشاخص این ( 0جدول )( است. T/GDPداخلی )

 دهد.نشان می 211۲-210۸های را برای سال قبل

 (درصد)شاخص نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی  :3 جدول
 

 متوسط 1619 1618 1612 1610 1612 1613 1614 1611 1611 1616 1669 1668 1662 1660 1662 کشور

 ۸/0  ۹/0 ۹/۱ ۸/۱ 2/۱ ۱/۱ 0/0 0/0 0/0 0/0 2/۹ 0/0 0/0 0/0  ایران

 1/20 2/20 0/20 ۱/20 0/20 0/20 ۸/22 2/20 1/20 ۲/22 ۸/20 ۸/22 0/20 ۸/22 0/22 0/20 آلمان

کشورهای آسیایی 

 منطقه
0/00 0/02 0/02 2/0۲ 2/0۲ ۹/00 ۲/0۲ 0/0۲ 0/00 0/0۲ ۱/00 0/00 ۱/00 2/0۲ 0/0۲ 2/00 

کشورهای منتخب 

 آسیای شرقی
1/0۸ 0/21 ۱/0۸ 0/0۸ 0/0۹ 0/0۹ 1/0۸ 2/0۸ ۸/0۹ 2/0۸ ۱/0۹ ۲/0۹ ۸/0۹ 0/0۸ ۱/0۸ 1/0۸ 

کشورهای اروپا و 

 آمریکای شمالی
۹/2۲ 0/20 0/20 0/2۲ ۱/20 0/20 ۱/20 2/2۲ 0/2۲ ۲/2۲ ۱/2۲ 0/20 2/20 0/20 0/20 0/2۲ 

کشورهای آمریکای 

 جنوبی
   0/01 0/01 2/0۱ 0/0۱ 0/0۱ 0/0۱ 0/0۱ 0/0۹ ۱/0۹ ۲/0۹ 1/0۸ 0/20 ۱/0۱ 

 00۸۸-2120(، GFSهای المللی پول )دادهصندوق بین -کل کشور یدارخزانه: منبع

 ید ناخالص داخلیشاخص نسبت درآمدهای مالیات بر تول بر اساستفاوت فاحش عملکرد نظام مالیاتی ایران 

و در مقایسه با کشورهای دیگر کامالً مشهود است. متوسط نسبت مذکور در دوره  0( در جدول T/GDPکشور )
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که این نسبت برای کشورهای منتخب منطقه در حالی؛ درصد است ۱برای ایران حدود  211۲-210۸های سال

باشد. عملکرد نظام مالیاتی آلمان به ر ایران مییعنی دو براب ،درصد 00متوسط  طوربه (خاورمیانه) غرب آسیا

درصد است که تفاوت سه برابری با عملکرد  20های مورد مطالعه لحاظ شاخص فوق، به طور متوسط طی سال

کشور ایران دارد. هرچقدر نسبت درآمدهای مالیات به تولید ناخالص داخلی یک کشور باالتر باشد، به معنی 

گذاری مالیات در جهت تثبیت اقتصادی، بازتوزیع درآمد بین اقشار مختلف جامعه تظرفیت باالی ابزار سیاس

. عملکرد سه برابری نظام مالیاتی کشور آلمان در استها و مناطق گوناگون اقتصاد بین بخش تولید بازتوزیع و

ذکور دی و سیاسی کشور ماقتصا -یاداربیانگر کارکرد مؤثر و کارآمد نهادها و ساختار  ،مقابل نظام مالیاتی ایران

های اشاره شده عملکرد شاخص به تفکیک کشورهای مورد بررسی در سال 0در مقایسه با ایران است. نمودار 

 دهد.را نشان می

 
 

 درصد -متوسط نسبت درآمدهای مالیاتی کشورها به تولید ناخالص داخلی :4 نمودار

در منطقه، اروپا و آمریکای شمالی، آمریکای کشور که ترکیبی از کشورهای همسایه  01شود از بین مالحظه می

التین و شرق آسیا هستند، نسبت درآمدهای مالیاتی ایران به تولید ناخالص داخلی به طور متوسط کمترین 

درصد است که با اختالف  01در مقابل، بیشترین مقدار شاخص مربوط به کشور سوئد با حدود  میزان را دارد.

کلی  طور به درصد(، در صدر کشورها قرار دارد. 00دومین کشور با شاخص باال ) درصدی از نروژ به عنوان 01

اند و شامل کشورهای همسایه غربی ( با رنگ زرد نشان داده شده0کشورهای منتخب غرب آسیا که در نمودار )

ورهای کش ،یرانهای کشورها دارند. بعد از اباشند، کمترین میزان شاخص را در بین دیگر گروهو شرقی ایران می

 افغانستان و عربستان سعودی کمترین نسبت مالیات به تولید را دارا هستند.

خصوص در هالبته باید به این نکته اشاره شود که همین متوسط شاخص نسبت مالیات به تولید برای ایران، ب

ظام مالیاتی کشور بوده و کننده عملکرد نتواند منعکسکامل نمی طوربه(، 0های پایانی مطالعه در جدول )سال
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مقدار واقعی شاخص حتی کمتر از آن مقداری است که در جدول و نمودار باال برای کشور ایران آورده شده 

های اقتصادی و شدت گرفتن ها اقتصاد ایران به دلیل مواجهه با مشکالتی مانند تحریماین سال چراکهاست. 

ای برای افزایش میزان با مشکل مواجه شده و این خود، مؤلفه فشارهای ناشی از آن بر اقتصاد، رشد اقتصادی

باشد، هرچند ممکن است در خود عملکرد واقعی میزان مالیات وصول شده شاخص عملکرد مالیات به تولید می

 ای نیفتاده باشد.اتفاق ویژه

درصد نشان  ۸/0به طور متوسط  00۹۲-۸۱( نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را برای دوره 0جدول )

 00۸0اما بعد از سال ، ها بوده استدرصد در اغلب سال 0/0حدود  00۸0دهد. این نسبت تا قبل از سال می

های ادامه دارد. وضعیت نرخ رشد اقتصادی در اغلب سال 00۸۱ سال درصد افزایش یافته و تا ۲/۱مقدار آن به 

 بنابراینارزش تولید ناخالص داخلی مواجه بوده است، ، دارای ارزش منفی و اقتصاد ایران با کاهش 00۸1دهه 

عملکرد بد تولید در اقتصاد باشد و الزاماً به معنی  یلبه دلتواند افزایش شاخص عملکرد مالیاتی مذکور می

 ها نیست.بهبود عملکرد وصول مالیات در این سال

می و نه واقعی تولید مورد توجه هرچند در محاسبه شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، ارزش اس

های دهه جاری با نرخ منفی رشد نکرده است. اما آهنگ کند رشد تولید در این بوده و ارزش اسمی در سال

ها با روند تقریباً ثابت وصول منابع مالیاتی همراه شده که منجر به افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص سال

های وصول شده و تولید ( میزان و نرخ رشد مالیات۲شده است. جدول )به بعد  00۸0های داخلی در سال

دهد. مقدار مطلق هر دو عملکرد مالیات و تولید در طول ناخالص داخلی را برای دوره مورد بررسی نشان می

هزار  0200به  00۹۲هزار میلیارد ریال در سال  0۲2های دوره افزایش یافته است. مالیات وصول شده از سال

هزار  2200افزایش یافته و میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری نیز از  00۸۱یلیارد ریال در سال م

 هزار میلیارد ریال رسیده است. 0۹00۸به  00۹۲میلیارد ریال سال 

 کند، اندازه افزایش دو متغیر مذکور و یا به عبارت دیگر، نرخ رشدآنچه میزان نسبت این دو متغیر را تعیین می

 21به میزان  00۹۲-۸2های (، متوسط نرخ رشد مالیات وصول شده در سال۲جدول ) بر اساسآنها است. 

واحد درصد  2درصد رسیده است که حدود  22نیز متوسط این رشد به  00۸0-۸۱های درصد بوده و در سال

 یار کمی دارد.و در مقایسه با تغییر متوسط نرخ رشد تولید، دامنه بس استدوره اول بیشتر از نیم
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 درصد( -)هزار میلیارد ریال 00۹۲ -۸0متوسط رشد آنها برای دوره  -مالیات وصول شده و تولید ناخالص داخلی :2 جدول
 1492 1490 1492 1493 1494 1491 1491 1496 1489 1488 1482 1480 1482 شرح

 مالیات وصول شده
0۲2 

0۸2 

(20) 

201 

(2۲) 

011 

(2۲) 

2۹۲ 

(۲-) 

001 

(20) 

0۸۲ 

(01) 

0۸0 

(2۲) 

۱01 

(00) 

۱۸2 

(02) 

0100 

(2۹) 

00۲۹ 

(00) 

0200 

(۸) 

 تولید ناخالص داخلی
2200 

2۹02 

(2۱) 

00۱۸ 

(0۹) 

0۲02 

(0) 

0۱00 

(00) 

0200 

(02) 

۱1۸0 

(00) 

۸۹00 

(0۸) 

00201 

(0۲) 

0002۸ 

(0-) 

02۱20 

(00) 

00۹1۱ 

(00) 

0۹00۸ 

(20) 

نرخ رشد  متوسط

 مالیات
21 22 

 

متوسط نرخ رشد 

 تولید
20 00 

 

 

 محاسبات تحقیق منبع:

 «باشداعداد داخل پرانتز بیانگر نرخ رشد متغیر نسبت به سال قبل می»

 ،دوره دوم درصد بوده که در نیمه 20معادل  00۹۲-۸2های متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال

واحد  01ی به میزان ، کاهشدرواقعدرصد کاهش یافته است.  00متوسط آن به  00۸0-۸۱های یعنی سال

داشته و وزن بیشتری در  یتربزرگواحد درصدی نرخ رشد مالیات، مقدار  2درصد که در مقایسه با افزایش 

، حاوی دو نکته است؛ اول اینکه در ۲محاسبه نسبت مالیات بر تولید خواهد داشت. نتیجه محاسبات جدول 

درصد  00به متوسط  00۸2درصدی تا سال  20 تر شده و از متوسط رشدشرایطی که آهنگ رشد تولید کند

در پنج سال آخر دوره جدول باال رسیده است، آهنگ رشد مالیات بیشتر شده است )هرچند افزایش آن، شدت 

های مالیاتی به اندازه کافی پویایی و کارایی ندارد و با بدتر یعنی اینکه سیاست؛ آهنگ کاهشی تولید را ندارد(

تولید ناخالص داخلی و کاهش درآمد سرانه، میزان مالیات  ازجملهملکرد اقتصادی های عشدن وضعیت شاخص

-یابد. به عبارت دیگر، مالیات در سیستم اقتصادی ایران بیشتر از آنکه ابزاری برای سیاستوصولی کاهش نمی

 گذاری باشد، منبع تأمین مالی بودجه دولت است.

(، به معنی بهبود عملکرد 0مطابق با جدول ) 00۸0-۸۱های الدوم اینکه افزایش شاخص عملکرد مالیاتی در س

، های قبلهای مذکور، متوسط نرخ رشد وصول مالیاتی نسبت به سالدر سال چراکه؛ وصول مالیاتی نیست

 00۸0-۸۱های درصد در سال 22تنها به  00۹۲-۸2درصد دوره  21افزایش چندانی نداشته و از متوسط 

عملکرد تولید، به عنوان جنبه دیگر شاخص عملکرد مالیاتی، در طی این دو دوره از رسیده است. در حالی که 

د باشدرصد کاهش یافته است. به عبارتی، این کاهش چشمگیر آهنگ رشد تولید می 00درصد به  20متوسط 

روند  که وصول مالیاتافزایش داده است، در حالی 00۸0-۸0های که شاخص نسبت مالیات به تولید را در سال

مورد دتر از ب یکشور در سطح یاتینظام مال یعملکرد واقع بنابراین. ثبات طی کرده است با قبلی خود را نسبتاً

 .است شده یاناز آمارها و ارقام ب تریفضع درواقعباشد و عملکرد آن،  تواندمی (0گزارش شده در جدول )

لف های مختتولید ناخالص داخلی را برای گروه ( متوسط شاخص عملکرد نسبت درآمدهای مالیاتی به0نمودار )

دهد. بهترین عملکرد مربوط به کشورهای منتخب اروپا و آمریکای شمالی با میزان کشورهای منتخب نشان می

ای از این کشورها؛ آلمان در بخش قبل به طور اجمالی مورد درصد است. نظام مالیاتی نمونه 20شاخص حدود 
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هماهنگ و فراگیر  صورتبهگذار و اجرایی حوزه مالیات در این کشور نهادهای سیاستبررسی قرار گرفت. وجود 

های گوناگون )متشکل از سطح ملی، ایالتی و محلی( گاهی با مقیاسها، اقشار، واحدهای سکونتدر بین بخش

توان ا میحصول چنین عملکردی رهای تأثیرگذار در یکی از مؤلفهبه عنوان و واحدهای جغرافیایی متنوع 

بیشترین  0مطرح کرد. وجه مشترک کشورهای منتخب اروپا، آمریکای شمالی و آسیای شرقی که مطابق نمودار 

پایبندی و وابستگی آنها به درآمدهای ناشی از یک یا چند  میزان شاخص نسبت مالیات به تولید را دارند، عدم

-تها و سیاسعاملی است که موجب دوری دولت ینرتمهممحصولی منبع طبیعی یا مواد اولیه است. اقتصاد تک

 شود.مالیات میمانند گذاران از منابع تأمین مالی درونزاد 

 
 (درصد) متوسط نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به تفکیک گروه کشورها :3 نمودار

ابع رشد آسیای شرقی به منتوسعه روبه  در حالالزام پایبندی کشورهای توسعه یافته اروپا و آمریکای شمالی و 

های مختلف شده است. نهادسازی در گذاری در حوزهو پختگی سیاستکارآزمودگی منجر به  درونزاد اقتصاد

پویا متحول شده و به یک ابزار قدرتمند در مدیریت  صورتبهتدریجی و پیچیده در طول زمان و فرایند آنها طی 

اتفاقی که در کشورهای آسیای  ن کشورها تبدیل شده است.حوزه سیاسی ای چنینهماقتصادی، اجتماعی و 

دارند، رخ نداده و یا ضعیف بوده است. در  ترییینپاشاخص عملکرد  0غربی و آمریکای التین که در نمودار 

دسترس بودن منابع درآمدی سرشار، آماده و بدون زحمت برای دولت و ملت در یک اقتصاد توانسته است 

ا الشعاع قرار دهد. نهادهد اقتصادی، مدیریت اجتماعی و نظم سیاسی را در آن کشور تحتگذاری، عملکرسیاست

-اجرایی دستخوش چنین فضای انعطاف -گذار به همراه واحدهای اداریساز و سیاستهای تصمیمو سازمان

 اند.عملکرد ضعیف و نامطلوبی را رقم زده همدر کنار ناپذیری قرار گرفته و 

 ، مدیریت اقتصاد وقوانین و مقرراتخود را در  گذاریگیری و سیاستتار نادرست در تصمیمبرآیند این ساخ

های جدی که در نظام ها و آسیبچالش دهد.عملکرد نامناسب نهادی مانند نظام مالیاتی کشور نشان می

صل شده، در مت به همهای مالیاتی کشور وجود دارد، ریشه در این ساختار نادرست داشته و به شکل حلقه

ناکارآمد اخذ مالیات در سیستم اداری و اجرایی نظام . فرایندهای های دیگر تسری و سرریز یافته استحوزه

مالیاتی، عدم ارتباط اطالعاتی و آماری میان تشکیالت اجرایی درون و بیرون از نظام مالیات، فرهنگ عمومی 

مناسب درباره چگونگی هزینه کردن درآمدهای رسانی پرداخت مالیات، ضعف در اطالع در خصوصنامناسب 

کشورهای 

02.0منطقه

اروپا و آمریکای شمالی

2۲.0
0۸.0کشورهای شرق آسیا

کشورهای آمریکای 

0۱.۱جنوبی



 مرکز ژپوهش اهی توسعه و آینده نگری   
 

 
20 

 

های متمادی و عدم توجه به اهمیت آن در تغییر نگرش جامعه، احساس وجود تبعیض مالیاتی مالیاتی طی سال

ها در آسیبای از این فعاالن اقتصادی کشور نمونه در خصوصمیان مؤدیان همسان و شفافیت اطالعاتی پائین 

یک نظام مالیاتی ناکارآمد، غیرشفاف و پرهزینه برای نظام  ایجادها موجب آسیبنظام مالیاتی هستند. این 

اقتصادی کشور شده که با عملکرد ضعیف، عالوه بر اینکه نتوانسته است وظایف ذاتی خود در تأمین منابع مالی 

در  سنگینی نیزهای دولت، ایجاد تثبیت اقتصادی و بازتوزیع ثروت و درآمد در جامعه، منجر به تحمیل هزینه

 های مختلف مدیریت کشور شده است.حوزه

 (T/GCشاخص نسبت درآمدهای مالیاتی به مخارج جاری دولت )

های ارزیابی عملکرد نظام میزان تأمین مخارج جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی یکی دیگر از شاخص

 شاخص این، درواقعباشد. خارج جاری خود میاست که بیانگر اتکای دولت به منابع مالیاتی در تأمین ممالیاتی 

 اش یعنی منبع تأمین مالی دولت است. هرچقدرمالیات به عنوان اولین ابزار کارکردی یریکارگبهنمایانگر میزان 

ابزارهای دوم و سوم همانا؛ تثبیت آن به عنوان سهم مالیات در تأمین مخارج جاری بیشتر باشد، کارکرد 

( میزان این شاخص 0جدول ) درآمد و ثروت نیز از عملکرد بهتری برخوردار خواهند شد.اقتصادی و بازتوزیع 

دهد. متوسط عملکرد مالیات در شاخص مذکور برای دوره نشان می 2110-210۹های را برای ایران در سال

درصد  0۲های ساالنه، حدود درصد است. بنابراین دولت در بودجه 0۲جدول حدود  بر اساسمورد مطالعه، 

های درصد مابقی را از محل ۲۲های جاری خود را از محل درآمدهای مالیاتی وصول شده تأمین کرده و هزینه

 کند.، درآمدهای حاصل از فروش نفت یا اوراق قرضه تأمین مالی میازجملهدیگر 

 (درصد)های جاری دولت شاخص نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه :0 جدول
 متوسط 1619 1618 1612 1610 1612 1613 1614 1611 1611 1616 1669 1668 1662 1660 1662 کشور

 ۱/00  ۲/0۲ ۱/0۱ ۸/0۹ 0/00 0/0۸ 0/00 0/00 1/00 2/00 ۲/۲1 0/00 ۲/0۲ ۲/00  ایران

 0/۲0 0/۲0 ۸/۲0 0/۲0 ۹/۲0 0/۲0 0/۲2 1/۲2 ۹/۲0 0/۲1 0/00 0/0۹ 2/۲0 2/۲0 2/0۸ ۸/0۲ آلمان

کشورهای 

آسیایی 

 منطقه

2/00 ۱/۲۲ 1/۲0 ۲/۲۱ ۱/۲1 ۹/۲0 ۹/۲۹ ۹/۲۹ ۲/01 ۹/۲0 0/۲0 0/0۹ 0/۲0 ۱/۲۲ ۲/۲۱ ۲/۲0 

کشورهای 

منتخب 

آسیای 

 شرقی

0/۱2 0/۱0 0/۹0 0/۱0 0/۲۱ ۲/02 ۸/00 ۱/۲۲ ۱/۲0 ۱/۲0 0/۲0 1/۲۲ ۹/۲۱ ۹/00 0/۲۱ ۹/02 

کشورهای 

اروپا و 

آمریکای 

 شمالی

1/00 ۹/0۲ 0/00 ۹/02 ۹/۲۲ 0/۲0 0/۲۱ ۹/۲۱ 0/۲۱ 0/۲۸ ۹/۲۸ ۹/01 2/02 ۹/02 ۱/02 ۹/01 

کشورهای 

آمریکای 

 جنوبی

   ۹/0۲ ۹/00 0/۲2 ۸/۲0 ۹/۲1 ۱/۲0 ۲/۲1 1/۲0 ۸/۲0 ۲/۲0 0/۲۱ 0/۲1 0/۲2 

 00۸۸-2120(، GFSهای المللی پول )دادهصندوق بین -کل کشور یدارخزانه: منبع
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د، کمترین میزان شاخص مربوط به کشور شود در اینجا نیز همانند شاخص نسبت مالیات به تولیالحظه میم

های عملکردی ( جداول مربوط به هر کشور را با تفصیل بیشتری برای هر کدام از شاخص0ایران است. پیوست )

های ( متوسط نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه0جدول ) بر اساسدهد. اما مورد بررسی در این بخش نشان می

که در حالی ،باشددرصد می ۲0حدود  211۲-210۸نطقه غرب آسیا در دوره های منتخب مجاری در بین دولت

درصد بوده و برای کشورهای  00مقدار این شاخص برای کشورهای منتخب آسیای شرقی به طور متوسط برابر 

 از متوسط کشورهای تریینپادرصد است. کشور آلمان در این بین  00منتخب اروپا و آمریکای شمالی نیز حدوداً 

 باشد.درصد می ۲/۲0اروپایی بوده و مقدار شاخص برای آن 

هد دنشان می های دیگر کشورهاهای جاری برای کشور ایران در مقایسه با گروهمقادیر شاخص مالیات بر هزینه

وجود اینکه هدف عمده نظام مالیاتی ایران تمرکز بر استفاده از مالیات به عنوان ابزاری برای تأمین مالی  با

گذاری در تثبیت و توزیع مجدد اهمیت چندانی ندارد، لت بوده و استفاده ابزاری از آن برای اهداف سیاستدو

های ( عملکرد شاخص مذکور را برای مقایسه بین گروه۲اما در همین هدف اصلی نیز موفق نبوده است. نمودار )

 دهد.کشورها نمایش میو به تفکیک مختلف 

 
 

 (درصد) مالیاتی وصول شده به مخارج جاری دولتمتوسط نسبت درآمدهای  :2 نمودار

 های جاری به جزهای منتخب منطقه غرب آسیا در تکیه بر درآمدهای مالیاتی برای تأمین هزینهعملکرد دولت

کشورهای عربستان سعودی و افغانستان در وضعیت بهتری نسبت به ایران قرار دارند. بهترین عملکرد این گروه 

ان، امارات و آذربایجان رقم خورده است. عملکرد کشور ارمنستان از حیث این شاخص، کشورها توسط ارمنست

ه مقدار ک طوریهب کند.با کشور سوئد به عنوان کشورهای با باالترین نسبت مالیات به مخارج جاری برابری می

واضح کشورهای  ورطبهدرصد است که فاصله بسیار زیادی با عملکرد ایران دارند.  ۹۲شاخص برای آنها حدود 

اری های جاروپا و آمریکای شمالی همگی دارای عملکرد بهتری نسبت به ایران بوده و بخش بیشتری از هزینه

 کنند.خود را از محل درآمدهای مالیاتی تأمین مالی می
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 01ن یکشورهای ارمنستان، استرالیا، نروژ، سوئد، چین و کره جنوبی تنها کشورهایی هستند که از ب یطورکلبه

درصد را دارا هستند. در بین این  ۱1، نسبت مالیات بر مخارج جاری بیشتر از ۲کشور مورد مطالعه در نمودار 

کشورها، تنها دولت کشور نروژ است که با وجود منابع و درآمدهای سرشار حاصل از نفت، توانسته است بیش 

فقط از طریق وصول درآمدهای مالیات تأمین های جاری خود را از محل منابع غیرنفتی و درصد هزینه ۱1از 

 00۸1در نیمه دوم دهه  یژهوبه ،های اقتصادیدرباره ایران نیز ذکر این نکته الزم است که اگر تحریم کند.

شد، چه بسا مقدار شاخص های جاری دولت در بودجه از آهنگ کندتری برخوردار نمیوجود نداشت و هزینه

توانست باشد. نمودار درصدی می 0۲خارج جاری دولت، کمتر از مقدار متوسط نسبت درآمدهای مالیاتی به م

 00۸2شود تا قبل از سال دهد. مالحظه میبرای ایران نشان می 00۹۲-۸۱( روند این شاخص را در دوره 0)

 این میزان 00۸2اما بعد از سال ، درصد بوده است 00متوسط حدود  طوربهو  تریینپامیزان شاخص در سطح 

دولت با احساس فشار بیشتر  در این دورهدرصد رسیده است.  0۹تقریباً به  00۸0-۸۱بیشتر شده و متوسط 

های جاری کرده و بر درآمدها و کاهش منابع حاصل از فروش نفت، اقدام به قناعت نسبتاً بهتری در هزینه

نه به دلیل افزایش  های جارینهمقدار شاخص مالیات بر هزی بنابراین. ه استآهنگ افزایش آن را کندتر کرد

های جاری کندتر شدن آهنگ هزینه واسطهبهمالیات و بهتر شدن عملکرد آن، بلکه درآمدهای میزان وصول 

 افزایش یافته است.

 
 ددرص -در ایراننسبت درآمدهای مالیاتی وصول شده به مخارج جاری  :0 نمودار

شود.  توجه مورد اشارهکشورهای دیگر باید به نکته بنابراین درباره این شاخص نیز به هنگام مقایسه آن با 

درصدی  0۲مقدار متوسط تقریباً های پایانی دوره مورد بررسی و حتی در سال یژهوبه ،افزایش میزان شاخص

 هکیحال درهای جاری، تواند بیانگر عملکرد واقعی این شاخص باشد. کاهش اجباری آهنگ رشد هزینهآن نمی

دهد، منجر به افزایش مقدار شاخص و میزان متوسط رخ نمی مدهای مالیاتی تفاوت چندانیدر میزان وصول درآ

وجود  (، با۱نمودار ) بر اساستحولی در عملکرد وصول مالیات ایجاد نشده است. اما  با اینکه آن خواهد شد

شود مقدار نمایش بیش از واقعیت میزان شاخص عملکردی نسبت مالیات به مخارج جاری دولت، مالحظه می

 های کشورهای مختلف در کمترین سطح قرار دارد.درصدی آن در مقایسه با متوسط گروه 0۲

36.5

45.5
41.1

50.5

43.2 41
44.4

41.3

49.3
46.3 48.9 47.7 45.5

0

10

20

30

40

50

60

0 0 ۹ ۲ 0 0 ۹ 0 0 0 ۹ ۱ 0 0 ۹ ۹ 0 0 ۹ ۸ 0 0 ۸ 1 0 0 ۸ 0 0 0 ۸ 2 0 0 ۸ 0 0 0 ۸ 0 0 0 ۸ ۲ 0 0 ۸ 0 0 0 ۸ ۱



 اهی ردآمدی آنظرفیت اهی مالیاتی؛ آاثر و معافیت

 
  19 

های جاری خود را از محل های دیگر، بیشترین بخش از هزینهکشورهای منتخب شرق آسیا در بین گروه

کشورها توسط  های جاری ایندرصد هزینه 0۱متوسط حدود  طوربهاند. درآمدهای مالیاتی تأمین کرده

درصد مخارج جاری  00های وصول شده تأمین مالی شده است. کشورهای اروپا و آمریکای شمالی تقریباً مالیات

سط متو طوربهاند. این نسبت برای کشورهای منتخب آمریکای التین، خود را با درآمدهای مالیات پوشش داده

درصد  0باشد؛ حدود درصد می ۲0نیز تقریباً  غربینهایت برای کشورهای منتخب منطقه آسیای دردرصد و  ۲0

باالتر از عملکرد متوسط کشور ایران به لحاظ شاخص مالیات بر مخارج جاری است. در مقام مقایسه با سایر 

کشورهای مطالعه شده، عملکرد این شاخص نیز همانند شاخص قبل )نسبت مالیات بر تولید( برای کشور ایران 

 .تنیسدر وضعیت مطلوبی 

 
 مختلف کشورها یهاگروهدر  هادولتمخارج جاری  درآمدهای مالیات بر متوسط نسبت :2 نمودار

 یژهوهبالبته باید به این نکته نیز اشاره کرد که سنجش عملکرد نظام اقتصادی و نه نظام مالیاتی یک کشور 

تواند دولت نمیمقدار باال برای شاخص نسبت مالیات به مخارج جاری  واسطهبهکشورهای در حال توسعه 

توسعه، چندان وضعیت مطلوبی جهت  در حالمناسب باشد. تحقق میزان باالی شاخص مذکور برای یک کشور 

ی اتواند نمایانگر این واقعیت باشد که بخش عمدهباال بودن این شاخص می ، زیرانیستعملکرد نظام اقتصادی 

سهم کمتری  ،ای کشورده و مخارج عمرانی و توسعههای جاری دولت شاز درآمدهای پایدار مالیاتی صرف هزینه

 دارند. منابعاین از 

مورد ایران، پائین بودن میزان شاخص مالیات بر  بنابراین در تفسیر این شاخص باید دقت بیشتری شود. در

های جاری شده و بخش که بخش کمتری از درآمدهای مالیاتی صرف هزینه نیستمخارج جاری، بدین معنی 

مخارج عمرانی اختصاص دارد. در حقیقت، سهم و میزان وصول درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران به  عمده آن

های ساالنه اختصاص که عمالً هیچ بخشی از آن در واقعیت برای مخارج عمرانی بودجهاست به حدی پائین 

های دولت با کسری بودجه های جاری تعلق دارد که ساالنهداده نشده و کل درآمدهای مذکور به تأمین هزینه

به توانایی و عملکرد نظام مالیاتی کشور در به فعلیت رساندن  یزهر چهستند و این بیش از  تراز عملیاتی مواجه

  .استدرآمدهای مالیاتی مرتبط  ظرفیت

۲1.۱کشورهای منطقه

اروپا و آمریکای شمالی

01.۹

0۱.2کشورهای شرق آسیا

کشورهای آمریکای 

۲2.0جنوبی
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 (T/GRدولت ) منابع عمومیشاخص نسبت درآمدهای مالیاتی به 

خص درآمدهای مالیات بر میزان منابع عمومی دولت نسبتی های جاری، شابرخالف نسبت مالیات بر هزینه

 ر حالداست که اختصاص میزان باالتر برای آن، بدون ابهام و استثنایی چه برای کشورهای توسعه یافته و چه 

ابع ای از من. زمانی که بخش عمدهاستتوسعه، به معنی عملکرد مطلوب نظام مالیاتی و کارا بودن آن در کشور 

شود، موجب تقویت کارکردهای بودجه عمومی از محل درآمدهای پایدار نظیر مالیات تأمین مالی میدولت در 

های مالیاتی جایگزینی بهتر از خود در . از این حیث، ظرفیتگرددمیدرونزاد اقتصاد و نیروهای بازار در آن 

ی و مالی( ندارد. بنابراین هرچقدر اهای سرمایهدر بودجه )نظیر واگذاری داراییمیان منابع تأمین مالی دولت 

آفرینی بیشتری داشته باشند، ساختار سالم و مکانیسم کارایی از درآمدهای مالیات در تأمین منابع نقش

 گیرد.اقتصادی در جامعه شکل میفرایندهای 

ره ( شاخص نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع عمومی دولت را برای کشورهای مورد مطالعه در دو۱جدول )

شود متوسط نسبت مذکور برای ایران در ستون دهد. بار دیگر مالحظه مینمایش می 211۲-210۸های سال

درصد نسبت مالیات به منابع عمومی  00های کشورهای دیگر است. حدود آخر جدول، مقداری کمتر از گروه

 طورینهممریکای شمالی و درصد به ترتیب برای کشورهای منتخب اروپا و آ ۲۸درصد و  00ایران در مقابل 

به اشد. بدهنده شکاف عملکرد بین نظام مالیاتی ایران و دیگر کشورها مینشان برای کشورهای آسیای شرقی،

درصد متکی بر منابعی غیر از درآمدهای مالیاتی  ۱1عبارت دیگر، بودجه ایران در تأمین منابع مورد نیاز تقریباً 

آن درآمدهای حاصل از فروش نفت و منابع  ینترمهمای )که های سرمایهاست. منابعی نظیر واگذاری دارایی

آنها نیز منابع  ینترمهمهای مالی )که های دولت است(، واگذاری داراییحاصل از فروش و واگذاری دارایی

باشد( و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت که حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسالمی می

 .اقتصاد داشته باشند برای یمؤثرکارکرد  ،ایجاد درآمد برای دولت در مقایسه با مالیات واسطهبهتوانند ینم

 (درصد)شاخص نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع عمومی دولت  :2 جدول
 متوسط 1619 1618 1612 1610 1612 1613 1614 1611 1611 1616 1669 1668 1662 1660 1662 کشور

 ۸/02  0/02 0/00 ۹/0۲ 0/01 ۸/0۸ ۲/20 0/0۱ 0/01 ۹/00 ۲/0۲ ۲/2۹ ۲/01 0/20  ایران

 1/۲2 ۲/۲2 ۱/۲2 ۱/۲2 ۲/۲2 0/۲2 ۸/۲0 2/۲2 ۸/۲0 0/۲0 ۸/۲1 0/۲0 0/۲0 2/۲0 2/۲0 ۱/0۸ آلمان

کشورهای 

آسیایی 

 منطقه

0/00 ۸/0۸ 1/0۹ ۱/0۲ 0/00 0/0۲ ۸/0۸ ۲/۲0 1/۲0 2/۲2 1/۲0 0/00 ۲/0۸ 0/0۹ ۹/0۹ 2/00 

های کشور

منتخب 

آسیای 

 شرقی

0/۲۸ 0/00 ۱/۲۱ ۲/00 ۲/01 ۱/00 0/00 ۹/۲۱ 0/۲۱ 0/۲۱ 0/۲0 0/۲0 1/۲۹ 2/۲۹ ۱/۲0 ۸/۲۹ 

کشورهای 

اروپا و 

آمریکای 

 شمالی

۲/02 ۱/02 ۹/02 0/00 0/01 ۲/01 ۹/01 ۸/01 ۲/01 2/00 0/00 ۸/00 2/02 2/02 2/02 2/00 
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کشورهای 

آمریکای 

 جنوبی

   0/0۲ 2/0۹ ۱/۲۲ 0/۲0 0/۲0 ۱/۲0 1/۲0 ۹/01 0/00 0/01 ۱/02 ۱/۲0 ۱/۲0 

 00۸۸-2120(، GFSهای المللی پول )دادهصندوق بین -کل کشور یدارخزانه: منبع

میالدی( مقدار شاخص مالیات بر منابع  2100به بعد ) 00۸2های قبلی، از سال در اینجا نیز همانند شاخص

درصد بوده و بعد از  01، حدود 00۸2سط شاخص تا قبل از سال متو ونیز به طرز قابل توجهی افزایش یافته 

-۸۱های افزایش مقدار شاخص در سال درصد رسیده است. مجدداً باید متذکر شد 0۱به  00۸۱تا  00۸2سال 

مالی  منبع تأمین ینترمهمنه به دلیل بهتر شدن عملکرد وصول مالیات در کشور، بلکه به علت کاهش  00۸2

 باشد. این کاهشهای سخت اقتصادی علیه اقتصاد ایران میحاصل از فروش نفت در پی تحریمیعنی درآمدهای 

است. نمودار گردیده منجر به بیشتر شدن سهم درآمدهای با روند ثابت مالیات وصول شده در بودجه دولت 

مایش و به تفکیک کشورهای مورد بررسی ن 211۲-210۸( مقدار شاخص را به طور متوسط برای دوره ۹)

 دهد.می

 
 

 (درصد) متوسط نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع عمومی دولت به تفکیک کشورها :8 نمودار

تنها ایران، عربستان سعودی، اردن، آذربایجان و افغانستان کشورهایی هستند  ۹کشور در نمودار  01از میان 

درصد و عربستان  00با  درصد را دارند. افغانستان ۲1که شاخص نسبت مالیات به منابع عمومی کمتر از 

اند. در درصد کمترین مقدار شاخص را در بین کشورهای مورد مطالعه به خود اختصاص داده 20سعودی نیز با 

مقابل، درآمدهای مالیاتی وصول شده در همه کشورهای منتخب اروپا، آمریکای شمالی، آسیای شرقی و 

درصدی مالیات  ۲1سهم کمتر از  و دهدرا تشکیل می دولتشاندرصد منابع عمومی  ۲1آمریکای التین بیش از 

اگر مورد استثنایی افغانستان را کنار گذاشته و سایر  تنها در کشورهای منتخب منطقه آسیای غربی وجود دارد.

کشورهای غرب آسیا در نمودار را مقایسه کنیم، ایران و عربستان سعودی به عنوان کشورهای نفتی، بدترین 

 ث شاخص مالیات بر منابع عمومی دارند.عملکرد را از حی
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گذاری و ساختار نظام مالیاتی آنها مقایسه کشورهای آلمان و ایران که در بخش قبل، نهادهای مؤثر در سیاست

دهد. وجود ساختارهای درصدی در عملکرد شاخص فوق را نشان می 21مختصر شرح داده شد، فاصله  طوربه

ستانی و نحوه ارتباط این نهادها با گذاری و مالیاتسیاستفرایند امل مناسب و نهادهای کارا در پوشش ک

ایی تواند در شناسسازی ساختار صحیح میبین نهادی و پیاده-هماهنگی دروندهد که چگونه یکدیگر نشان می

د. باش مؤثر آن در بودجه تأثیرگذار یریکارگبهستانی و گذاری و اجرای آن، مالیاتهای مالیاتی، قانونپایه

 تأثیر قرار دهد. تواند عملکرد کل اقتصاد و جامعه را تحتساختار و نحوه کارکردی که می

عملکرد شاخص مالیات بر منابع عمومی را به تفکیک گروه کشورهای مختلف در طی دوره متوسط ( ۸نمودار )

متوسط کمترین مقدار  طوربهشود کشورهای منتخب منطقه در غرب آسیا، مالحظه می دهد.مطالعه نشان می

اختالف آنها با عملکرد کشورهای آمریکای جنوبی همچنین های از کشورها دارند. شاخص را در بین سایر گروه

بنابراین برای کشورهای آسیای غربی، درآمدهای ؛ واحد درصد است 00و  02و کشورهای شرق آسیا به ترتیب، 

 تری برخوردار است.مالیات در مقایسه با کشورهای دیگر از اهمیت کم

 
 

 مختلف کشورها یهاگروهدر  دولت درآمدهای مالیاتی به منابع عمومیمتوسط نسبت  :9 نمودار

ها در کشورهای منطقه غرب آسیا را درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی بخش عمده منابع عمومی دولت

ی هابودجه عمومی ایران در دههمتوسط سهم این نوع منابع در  طوربهدهد. برای مثال، مانند نفت تشکیل می

که  طورهماندرصد بوده است. این در حالی است که متوسط سهم درآمدهای مالیاتی کشور  01اخیر حدود 

های آمریکا و های اخیر با افزایش فشار ناشی از تحریمباشد. البته در سالدرصد می 00مالحظه شد حدود 

ها برای فاصله گرفتن از منابع نفت و تغییر رویه در جهت تالش الملل علیه اقتصاد کشور،همراهی جامعه بین

برای تقویت و اصالح نظام داری داخل آغاز شده است. هرچند هنوز حرکت و تصمیم معنی هاییتظرفتکیه بر 

 ،های پیش روی کشور اتفاق افتادهگیری در سالمالیاتی در کشور انجام نشده است، اما امید است چنین جهت

  پیگیری شده و جامه عمل بپوشد. مستمر

کشورهای منطقه

00.۱

اروپا و آمریکای شمالی

کشورهای شرق آسیا00.0

۲۹.۸

کشورهای آمریکای جنوبی

۲0.۱

کشورهای منطقه اروپا و آمریکای شمالی کشورهای شرق آسیا کشورهای آمریکای جنوبی
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 ها در نظام مالیاتی ایرانمعافیت پیامد -2

های مالیاتی، عملکرد ضعیفی است که نظام مالیاتی ایران در پیامد وجود گسترده معافیت ینترمهماولین و 

عیف، ضعملکرد  ایناما ؛ به آن پرداخته شد مقایسه با کشورهای دیگر داشته و در بخش قبل به صورت مشروح

خود اثرات و پیامدهای گوناگونی برای جامعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اداری به همراه 

 های مختلفهای گسترده و اغلب مبهم در حوزهدارد. در این بخش به تحلیل پیامدهای ناشی از اعمال معافیت

مالیاتی به دلیل ماهیتی که دارد، بیش از هر  های مالیاتی و در کل نظامدانیم معافیتشود. میپرداخته می

ثباتی اقتصادی و عدم توانایی در کنترل بیکند. و منفی می باریانزای، بعد اقتصادی جامعه را دچار اثرات حوزه

ها در مناطق و نواحی کشور های مختلف اقتصادی و توزیع نابرابر فعالیتآن، رشد و گسترش نامتعادل بخش

های مالیاتی و عملکرد ضعیف نظام مالیات کشور به سهم خود امدهای زیانبار است که معافیتاین پی ازجمله

این پیامدها مؤثر هستند. در ادامه، تحلیل پیامدهای مذکور در دو عنوان پیامدهای کالن و آمدن  به وجوددر 

 گیرد.ها مورد توجه قرار میپیامدهای بخشی ناشی از معافیت

 های مالیاتییتپیامدهای کالن معاف -2-1

کارکرد نظام مالیاتی، استفاده از آن به عنوان ابزارهای تأمین مالی دولت، تثبیت اقتصادی و بازتوزیع  ینترمهم

های مالیاتی با توجه به حجم و ماهیتی که . معافیتاستها و اقشار مختلف افراد ثروت و درآمد در بین گروه

کرد مذکور را مخدوش کرده و موجب ناکارآمدی نظام مالی کشور شده در نظام مالیاتی ایران دارند، هر سه کار

عملکرد  خود را در تواندگانه میاز حیث تحریف در کارکرد ابزارهای سه است. پیامدهای این ناکارآمدی

های متمادی، افزایش کسری بودجه مزمن دولت در سال متغیرهای کالن در ارتباط با این ابزارها نشان دهد.

ه ک های گذشتهمداوم در سال طوربهنقدینگی  ی رشدافزایشروند های مالی دولت و متعاقب آن، بدهیمستمر 

باشد. وجهی از تورم ساختاری در اقتصاد ایران ریشه در ای از این پیامدها میهمچنان نیز ادامه دارد، نمونه

بندی و عملکرد ساختار دجهای از این چالش، به ساختار بوچالش کسری بودجه دولت دارد و بخش عمده

 مالیاتی مستتر در آن مرتبط است.

 ای بههای مالیاتی به حدی گسترده و با ابهام همراه است که تاکنون، مطالعههای نفوذ معافیتتعداد و حوزه

اما اظهارنظرهای غیررسمی و حتی نپرداخته است؛ های مالیاتی در اقتصاد ایران برآورد میزان ارزش معافیت

درصد تولید ناخالص داخلی معرفی  ۲1تا  01م شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، ارزش آن را حدود اعال

. (00۸۸های رسمی ایران، ، خبرگزاری00۸0)روزنامه دنیای اقتصاد،  باشدکنند که میزان بسیار باالیی میمی

 2011، حدود 00۸۹جاری در سال  اساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت بر

)بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گزارش نماگرهای اقتصادی، سه ماهه چهارم  هزار میلیارد تومان است

هزار میلیارد تومان خواهد بود. در حالی که کل بودجه عمومی  ۸۲1درصد آن، رقمی حدود  01که  (00۸۹سال 

های مالیاتی هزار میلیارد تومان است. به عبارتی ارزش معافیت 0۲1، حدود 00۸۸دولت در قانون بودجه سال 

هزار میلیارد تومان بیش از کل منابع بودجه عمومی در سال  0۲1اظهارنظرهای غیررسمی، تقریباً  بر اساس
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هزار میلیارد تومان فوق به عنوان ارزش بیش از حد برآورده شده در نظر گرفته  0۲1است. حتی اگر  00۸۸

در سال بودجه عمومی دولت رقم معادل ارزش های مالیاتی ارزش ریالی معافیتگردد میهم مالحظه شود، باز

 باشد.میگذشته 

قابل  و غیرهای مالیاتی ضروری را به عنوان معافیت معافیت هزار میلیارد تومان 0۲1از  درصد ۲1حال اگر 

لیارد تومان معافیت مالیاتی اضافه در نظام هزار می 0۲1اجتناب در نظر بگیریم، به معنی این است که حدود 

هزار میلیارد تومانی بودجه  001ای کشور وجود دارد که در مقایسه با کسری تراز عملیاتی مالیاتی و بودجه

لغو درصد ظرفیت ناشی از  ۲1، رقم قابل توجهی است. به عبارت دیگر، با به فعلیت رسیدن 0011سال 

جبران  0011درصد کسری تراز عملیاتی بودجه سال  ۱0آمدهای آن، حدود های مالیاتی و وصول درمعافیت

ما ا؛ ها به صورت سرانگشتی، غیررسمی و با دقت کم انجام گرفتخواهد شد. البته این محاسبات و تخمین

های وسیع، مبهم و فراگیر دور از ذهن چنین ظرفیتی از درآمدها در نظام مالیاتی کشور با توجه به معافیت

 زیادی به واقعیت نزدیک باشد. تا حدودتواند ده و مینبو

ای از چالش کسری بودجه ساالنه کشور محقق شدن این حجم منابع، بخش عمده در صورتنخست اینکه 

همی س اندازهبهنیز را منفی ناشی از آن شود. کنترل شدن نسبی این چالش، به نوبه خود پیامدهای مرتفع می

تورم که در  یندهفزا. ممکن است کندتر شدن نرخ دهدآمدن آنها دارد، کاهش می وجوده که این چالش در ب

های اخیر گریبانگیر همیشگی اقتصاد ایران بوده است، یکی از ماحصل آن باشد. دوم اینکه ابزار کارکردی دهه

کارآمدی  هیعنی تثبیت اقتصادی در سایه هدایت چنین حجمی از منابع به سمت بودجه کشور، ب ،دیگر مالیات

 بخشد.این ابزار معنی می

که در  استهزار میلیارد تومان  2۲1، رقمی حدود 0011بینی شده در بودجه سال درآمدهای مالیاتی پیش

های مالیاتی غیرضرور، میزان این درآمدها هزار میلیارد تومانی لغو معافیت 0۲1کنار به فعلیت رسیدن ارزش 

بینی هزار میلیارد تومان پیش 211. با اضافه شدن تومان خواهد رسید هزار میلیارد 011به  0011در سال 

، میزان کل درآمدهای عمومی دولت در جدول 0011شده برای سایر درآمدهای دولت در بودجه مصوب سال 

هزار  ۹11تواند به حدود های سنواتی( در این سال میبودجهماده واحده در  0منابع بودجه )جدول شماره 

 ینا درکامل منعکس خواهد شد.  طوربههای جاری دولت در طرف هزینهاگر تومان برسد. رقمی که میلیارد 

های جاری به تولید ناخالص داخلی کشور اساس شاخص سهم دولت در اقتصاد که با نسبت هزینه ، برصورت

، 00۸۹مانی سال هزار میلیارد تو 2011و با توجه به در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی شود سنجیده می

 0خواهد رسید. درصد 00شاخص به میزان این 

                                                 
اما همه این مبلغ از  هزار میلیارد تومان است؛ ۸11، به مبلغ حدوداً 0011های جاری مصوب در قانون بودجه سال . هرچند در حال حاضر، میزان هزینه0

هزار میلیارد تومان از مبلغ مذکور از طریق درآمدهای مالیاتی تأمین و مابقی از ناحیه واگذاری  0۲1شود. تنها دهای عمومی تأمین مالی نمیناحیه درآم

هزار  0۲1آور با رقم سرسام 0011اکنون کسری تراز پرداختی بودجه مصوب سال به عبارت دیگر، هم ای و مالی تأمین خواهد شد؛های سرمایهدارایی

هزار میلیارد تومان منابع به فعلیت برسد، کسری تراز  0۲1های مالیاتی غیرضرور، رقم میلیارد تومان همراه است. این در حالی است که اگر با لغو معافیت

اساس تراز عملیاتی  ردرصد شاخص سهم دولت، ب 00صورت همه  یابد. در اینهزار میلیارد تومان تقلیل می 011، به مبلغ 0011عملیاتی بودجه سال 
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 مؤثر در دهد تا از کارکرد مالیات به عنوان ابزارصدی در اقتصاد، به دولت این اختیار را میدر 00سهم 

مالیاتی،  هایپیامد کالن اقتصادی معافیت ینترمهمبنابراین مند شود. گذاری و تثبیت اقتصادی بهرهسیاست

مندی از ابزار مالیات به منظور ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از گذار در جهت بهرهت از سیاستسلب قدر

 هواسطبهسلب اختیار از دولت در کنترل تورم  همچنینو بیکاری فراگیر در اقتصاد است. رکودهای عمیق 

دار و گسترده در نظام ها به شکل معنیکنترل کسری تراز عملیاتی بودجه از دیگر پیامدهای وجود معافیت

آمدن  به وجودها در ها و دههباشد. وجود این کسری مزمن در ساختار بودجه ایران، سالمالیاتی کشور می

های اساسی اقتصاد کشور یعنی رشد نقدینگی، ایجاد تورم مداوم و پایدار، کاهش قدرت خرید مردم و چالش

 دارد. کاهش ارزش پول ملی نقش پررنگی

منحصر به بعد کالن اقتصادی نیست و نظر به ماهیت و ویژگی  های مالیاتیناکارآمدی وجود معافیتپیامدهای 

 گیرد. اساساً مالیاتکه مالیات و کارکرد آن دارد، ناکارآمدی آن، ابعاد اجتماعی و سیاسی کشور را نیز دربرمی

های توسعه اقتصادی، علوم سیاسی محور داشته و در نظریهعدالتشناسی، ماهیتی در مباحث توسعه و جامعه

انتظار این است که  و اجتماعی، به عنوان ابزاری برای تحقق عدالت و برابری در جامعه مورد توجه است.

اعطا شود که به منفعت گروهی با موقعیت اجتماعی پائین یا  یاگونهبهها در یک نظام مالیاتی باید معافیت

های اقتصادی و قشربندی بندی گروهتقویت جایگاه آنها در دستههای پائین درآمدی بوده و موجب دهک

های مالیاتی مختلف بر درآمدهای افراد مستقیم و با بستن نرخ صورتبهها یا اجتماعی شود. این اعطای معافیت

فاوت تهای منرخ واسطهبههای خدماتی و تولیدی های معینی از فعالیتغیرمستقیم با حمایت از حوزه طوربهو یا 

 دهد.های پائین را هدف قرار میهای آنها، اقشار اجتماعی در دهکمالیات بر فعالیت

های مالیاتی و گسترش آنها، معافیت اعطایدهند های انجام گرفته در داخل کشور نشان میپژوهشهای یافته

در یک  هان است که وجود معافیتاما واقعیت ای 0 داری در توزیع برابر درآمدها در اقتصاد ایران ندارد.معنی اثر

تواند توزیع برابر درآمدها و منابع را در جامعه اصالح مالیاتی با ساختار ناکارآمد و ضعیف، نه تنها نمینظام 

تصادی مند در سیستم اقساختاری موجب ایجاد نابرابری نظام طوربهبوده و کند، بلکه خود عامل تقویت نابرابری 

های مالی و بانکی مانند های حساس نظیر بخشهای مالیاتی در بسیاری از حوزهکشور شده است. معافیت

یرمولد، های سودآور غفعالیت تقویت انگیزه بخش مسکن، منجر به طورینهمو  های بانکیمعافیت بر سود سپرده

ل رفتارها و ماحصپیامد اقتصادی این  بازی، داللی و رانت در بین افراد و کارگزاران اقتصادی شده است.سفته

 ،گذاری مالیاتی، تعمیق نابرابری، استمرار و ساختارمند شدن این نابرابری خواهد بودچنین نظام سیاست

های اقتصادی، بلکه در ابعاد اجتماعی جامعه نیز که این نابرابری ساختارمند نه تنها در همه حوزه طوریهب

 کند.تسری پیدا کرده و در آن ریشه می

                                                 
های غیرضرور، شاخص سهم دولت در اکنون و بدون احتساب منابع حاصل از لغو معافیتنکته قابل ذکر اینکه، هم قابل محاسبه خواهد بود. 0011بودجه 

 درصدی نیست. 00درصد بوده و قابل قیاس با سهم  0۹اساس تراز عملیاتی حدود  اقتصاد، بر

 های مجلس شورای؛ مرکز پژوهش«های مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده بر نابرابری و توزیع درآمدتأثیر اعطای معافیت» . مراجعه شود به گزارش0

 .00۸۸اسالمی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، شهریور سال 
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گیری ها در نظام مالیاتی و گسترده کردن آن در طی زمان، موجب شکلین ساختاری از معافیتاستمرار چن

اعتمادی، بدگمانی، منازعه و ستیز الگوی مسلطی در مناسبات اجتماعی شده که مبنای آن بر عدم همکاری، بی

صه ده است که مشخگیرندگان اتخاذ شافراد در اجتماع شکل گرفته است. زمانی که سیاستی از سوی تصمیم

خواهی، رانت و فساد پروری، باجهای مولد و اثربخش، بلکه مشوق داللی، تنکارکردی آن، نه تشویق فعالیت

 شتباهگذاری اشود. سیاست، الگوی اجتماعی شکل گرفته در آن نیز تبدیل به فرهنگ غالب در جامعه میباشد

شود که کل نظام اجتماعی ها و نواقصی میز ناکارآمدیافرایندی گیری در یک حوزه نظیر اقتصاد، موجب شکل

حوزه کارشناسی کشور  نظام اداری، نظام سالمت و بهداشت، نظام مدیریتی ودهد. الشعاع قرار میکشور را تحت

قرار گرفتن از عملکرد حوزه  یرتحت تأثاجزای نظام اجتماعی یک جامعه است که همگی مستعد  ازجمله

 باشند.ام اقتصادی و نظام مالی مستتر در آن میتأثیرگذاری نظیر نظ

تنزل کیفیت خدمات ارائه شده  نظام اداری؛ وری و راندمان مطلوب در کارکناناز بین رفتن انگیزه کار با بهره

اد، ؛ فسو متخصصان این حوزه قرار گرفتن منافع پزشکان یرتحت تأث واسطهبهدر بخش سالمت و بهداشت 

 انگیزگی کارشناسان و ارتباطهای اشتباه و عدم پاسخگویی مدیران؛ و بیگیریتصمیمهای نجومی، دریافتی

موارد گفته شده  .استمند در اجزای جامعه نامنسجم بین آنها و مدیران از مصادیق تسری نابرابری نظام

نها ی کشور، آکتاب در نظام مالیاتو حساب های مالیاتی مبهم و بیپیامدهای کالنی هستند که اعمال معافیت

 ،اهرا در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و اداری کشور به همراه دارد. عالوه بر سطح کالن، پیامدهای ناشی از معافیت

شروح م طوربهدهد که در ادامه قرار می یرتحت تأثمتفاوت  یاگونهبههای مختلف اقتصادی را فعالیت زیربخش

 شود.ها پرداخته میبه آن

 های مالیاتیمعافیتپیامدهای بخشی  -2-2

تولیدی و  های مختلفآنچه در نظام مالیاتی ایران مشهود است، برخورد دوگانه و نابرابر این نظام با بخش

ما ا؛ محور داشته باشدچه بسا ممکن است این برخوردهای دوگانه، توجیه عدالت .استخدماتی اقتصاد کشور 

ی آن است، نه عدالت بلکه نابرابر به دنبالمالیاتی کشور گذاری از نوعی که نظام واقعیت آن است که سیاست

که در بخش  طورهمان های مهجور را موجب شده است.ها در بخشهای تولید و انگیزهبیشتر و تخریب شریان

های مالیاتی اعم بعدی گزارش و در پیوست مالحظه خواهد شد، بخش خدمات مالی و پولی بیشترین معافیت

 ها محدود به قوانین مالیاتی خوداین معافیتای که به گونهشود. و غیرمستقیم را شامل می از مالیات مستقیم

وانین های توسعه، رفع موانع تولید، قنظام مالیاتی نبوده و انواع قوانین مختلف را نظیر قوانین احکام دائمی برنامه

 هایظور اعمال حمایت موردی از فعالیتو قوانین گمرکی به من یانبندانش یهاشرکتحمایت از مناطق آزاد و 

 گیرد.مختلف در برمی

های اجتماعی و ساختار اقتصادی انعکاس کارکرد مالیات چه آگاهانه و یا ناآگاهانه در جامعه، بازساخت مناسبت

ل بازساخت را شکاین گذاری، اجرا و نظارت بر آن، گذاری مالیاتی، قانوننحوه سیاست واسطهبهاست که دولت 
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دهی خواهد کرد. گو اینکه ، جریان توسعه در کشور را جهتفراینددهد. چگونگی رفتار مالی دولت در این می

او ممکن است ناآگاهانه بوده  هایبینی پیامدهای رفتار و سیاستدهی از سوی دولت به دلیل عدم پیشجهت

ذاری عمومی در کشور، نادیده گو چه بسا حرکت توسعه کشور را به سمت اضمحالل پیش ببرد. ضعف سیاست

های مالیاتی هر یک با هدف معین وار ناشی از یک سیاست خاص است. معافیتانگاشته شدن پیامدهای حلقه

شوند، اما پیامدهای این حمایت هم در خود آن بخش و هم در فعالیت سایر حمایت از بخش خاص اعمال می

مناسبات و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در کشور  ت درتغییراخود را نشان داده و موجب های مرتبط بخش

تواند سازوکار سالم کارگزاران اقتصادی را با چالش مواجه کرده و آن را که این تحوالت می طوریهب شود.می

 منحرف سازد.

فلت و غ آگاهانه یا اهمالتفاوت چندانی ندارد که گذار وار از سوی سیاستنادیده انگاشته شدن پیامدهای حلقه

اثرات آن در عملکرد اجزای مختلف نظام اقتصادی و اجتماعی رسوخ کرده و ساختار آن  چراکهاو بوده است، 

، به دنبال خود ایجاد حس در قبال یک بخش گذاری نادرستسیاست کند.را به نحو نامطلوبی بازآرایی می

ها ن به فعاالن حوزه، بروز موانع و چالشتحمیل هزینه سنگی ،بخش آناز بین رفتن انگیزه فعالیت در  تبعیض،

ها را خواهد داشت. دار شدن زنجیره ارزش در ارتباط آن بخش با سایر بخشپیش روی آنها و قطع یا خدشه

ها موجب آسیب دیدن چرخه اقتصاد در کشور شده و عملکرد زنجیره ارزش و تأمین عرضه بین بخش نقصان در

 .گرددمینظام اقتصادی تضعیف 

کند و همچنان در حال های سنگینی از این جنس را پرداخت میهزینهکشورهایی است که  ازجملهران ای

ذاری؛ گای که سیاستتنیدههای پیچیده و درهمتوجهی و غفلت از مسائل و چالشپرداخت آن است. به دلیل بی

د، چنین عملکردی در نظام تواند با خود برای جامعه به همراه داشته باشهای مالیاتی میسیاست ازجمله

 سازی آنها موجب رانت، فساد وآمیزی که پیادههای مالیاتی تبعیضسیاست گیری کشور رخ داده است.تصمیم

حوزه اقتصادی،  ازجملههای جامعه مندی در همه بخشهای نظامساز نابرابریشود، زمینهداللی در جامعه می

 اجتماعی و سیاسی خواهد شد.

 ودبه وجهای نامطلوبی، الگویی از مناسبات و روابط متقابل عوامل کارکردی در جامعه را برابریظهور چنین نا

دماتی های تولیدی و خگرا باشد. حتی فعالیتتواند توسعهآورد که در سایه این الگو، هیچ جامعه و دولتی نمیمی

در  افراد چراکه؛ ه دنبال داشته باشدتواند رونق و توسعه را بعوامل اقتصادی آن جامعه در چنین فضایی نمی

اند که مشخصه این روابط، بیش از آنکه مشوق توسعه و شکوفایی در تله مناسبات و روابط متقابلی قرار گرفته

تولید باشد، مشوق رانت، فساد و داللی است. چنین شرایطی انگیزه تولید را در بین تولیدکنندگان کوچک و 

 برد.متوسط از بین می
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ها در قوانین ها با اعمال معافیتهای مالیات و حذف برخی از پایهتعریف پایه واسطهبههای مالیاتی سیاست

 بخش صنعت جملهازهای اقتصاد ایران، ها و بخشمتنوع مالیاتی، اثرات و پیامدهای خود را در عملکرد فعالیت

ه توزیع درآمدهای مالیاتی وصول شده در آمار و اطالعات دقیقی از اینکه نحو دهد.نشان می یخوببهو معدن 

 های نظامباشد. این خود یکی دیگر از ضعفهای مختلف اقتصادی چگونه است، در دسترس نمیبین بخش

های داری کشور است که اطالعات واضح و شفاف از درآمدهای مالیاتی و سهم هرکدام از بخشمالیاتی و خزانه

های وابسته به مراکز و مؤسسات پژوهشی به برآورد ، برخی گزارشاین اقتصادی از آن وجود ندارد. با وجود

 تواند برای تحلیل وضعیت موجود مفید باشد.اند که میآمارها پرداخته گونهینا

، برآورد کرده است که از 00۸۲های اقتصاد اتاق بازرگانی در سال گزارش منتشر شده از سوی دفتر پژوهش

ای )تولیدی( پرداخت درصد آن را صنایع کارخانه 01گردد، بیش از کشور اخذ می کل درآمدهای مالیاتی که در

، سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی 00۸۲(. در حالی که در سال 00۸۸کنند )روزنامه صمت، می

(. بنابراین سهم مالیاتی بخش صنعت 00۸۸درصد بوده است )بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،  00حدود 

ا هباشد. در مقابل، سهم سایر بخشو معدن، تقریباً بیش از چهار برابر سهم تولیدی این بخش در اقتصاد می

ی فروشفروشی و خردهنظیر امالک و مستغالت از کل درآمدهای مالیاتی کمتر از شش درصد و سهم بخش عمده

 درصد است. ۲/۱ختی کمتر از دهد، از مالیات پرداکه قسمت اعظمی از درآمد بخش خدمات را تشکیل می

 بر اساسدر نظام مالیاتی کشور، کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت بخش کشاورزی، دامداری، دامپروری و غیره 

های مستقیم به طور کامل از پرداخت مالیات معاف هستند. در مقابل، بخش صنعت که قانون مالیات ۹0ماده 

درصد بدون احتساب بخش ساختمان،  00لید ناخالص داخلی دارد )سهم اندکی در مقایسه با خدمات، از کل تو

درصد اقتصاد  ۲۱درصد( و بخش خدمات که  01کند )ای از مالیات را پرداخت میمعدن و نفت(، بخش عمده

(، 01دهد. نمودار )درصد را پوشش می 21های اخیر تشکیل داده است، سهم مالیاتی کمتر از ایران را در سال

 .دهدهای مستقیم را نمایش میاجزای مالیات ینترمهمی سهم مالیات



 اهی ردآمدی آنظرفیت اهی مالیاتی؛ آاثر و معافیت

 
  39 

 
 

 (درصد) های مستقیم در سه سال اخیرمتوسط سهم اجزای مهم درآمد مالیات :16 نمودار

 کل کشور یدارخزانهمنبع: 

خش در ب یژهوبههای اقتصادی با اندازه کوچک و متوسط، اشخاص حقوقی غیردولتی که بخش عمده آن را بنگاه

اشد بهای مستقیم که همانا مالیات بر درآمد میسهم را از مالیات ینترمهمدهند، تشکیل میصنایع تولیدی 

بگیر چه در بخش دولتی و درصد است. همچنین مالیات افراد حقوق 0۱سهم آن حدود  که کندپرداخت می

های د درآمد مالیاتدرص 0۹پایه مالیاتی برای دریافت درآمدهای آن است، تقریباً  ینترآسانچه در خصوصی که 

 هایهای مستقیم توسط دو پایه مالیاتی بنگاهدرصد مالیات ۲۲مستقیم را تشکیل داده است. به عبارتی، حدود 

، در بخش صنایع تولیدی یژهوبههای اقتصادی که بنگاهشود. در حالیبگیر پرداخت میاقتصادی و افراد حقوق

ولتی های دت مالیاتی دولت دارد، بلکه بخشی که نیازمند مشوقنه تنها برای رشد و شکوفایی نیاز به حمای

که  باشددریافت سوبسید و مهیا کردن بازار برای محصوالتشان است، همین بخش و پایه مالیاتی می مانند

 کند.اکنون بیشترین مالیات را در اقتصاد ایران پرداخت می

اقشار طبقه متوسط و پائین جامعه است که به  هازجملهای دولتی و خصوصی نیز کارمندان و کارکنان بخش

های تورم و بیکاری باال در جامعه، نیازمند حمایت نرخ یژهوبهپذیری آنها در مقابل نوسانات اقتصادی دلیل آسیب

شود، بیشترین درآمد مالیاتی که دولت از ناحیه که مالحظه می گونههمانباشد. اما دولت از لحاظ درآمدی می

کند، متعلق به اقشار معموالً ضعیف است. این در حالی است که مطابق با نمودار ای مستقیم دریافت میهمالیات

 ۲های آنها به طور متوسط تنها مالیات بر امالک و مستغالت و نقل و انتقال مانندهایی ، مالیات بر دارایی01

رانت و داللی در آن در جریان است درصد درآمدهای مالیات مستقیم را شکل داده است. بخشی که بیشترین 

 باشد.ها، زمینه فرار مالیاتی در آنها کامالً مهیا میغیررسمی بودن فعالیت این پدیده یلبه دلو 

 واسطهبهترین بخش اقتصاد ایران، مالیات بر مشاغل که سهم عمده آن را بخش خدمات به عنوان وسیع

درصد درآمدهای مالیات مستقیم را شامل  00دهد، تنها یفروشی تشکیل مفروشی و خردههای عمدهزیربخش

37%

18%

5%

11%
7%

اشخاص حقوقی غیردولتی حقوق بگیران مالیات امالک و مستغالت مالیات مشاغل مالیات بر ثروت
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شود. همچنین درآمدهای مالیاتی ناشی از مالیات بر ثروت که بخش اصلی آن را مالیات بر نقل و انتقال می

های مستقیم را تشکیل درصدی از مالیات ۱فقط سهم  (01)نمودار  بر اساسدهند، سهام و سرقفلی تشکیل می

های گسترده، های مالیاتی نظیر اعطای معافیتترکیب درآمدهای مالیاتی، نتیجه سیاستداده است. این 

ستانی در اقتصاد ایران است ها و نحوه اجرای نادرست مالیاتحساب و بیهوده از برخی فعالیتهای بیحمایت

ین افراد جامعه شده، مند و نامیمون اقتصادی و اجتماعی نه فقط در بهای نظامکه اعمال آنها موجب نابرابری

 های مختلف اقتصادی نیز نمود پیدا کرده است.بلکه در بین بخش

اکنون نیز در حال رقم زدن جای گذاشته و هم های گذشته از خود برعملکردی که نظام مالیاتی کشور در سال

 الیتندهای مختلف در فعآن است، یقیناً نه تنها برای توسعه مطلوب نبوده و نخواهد بود، بلکه با ایجاد قید و ب

 های مالیاتی گسترده ومعافیتباشد. ای برای توسعه نیز میبخش صنعت، مانع عمدهمانند های کلیدی بخش

ا ههای مختلف تولیدی و خدماتی در سطوح متفاوتی از حمایتبندهای قانونی متنوع آن موجب شده تا بخش

سترش های مختلف گو انگیزه فرار مالیاتی را در بین فعالیتهای تبعیض، انحصار، فساد برخوردار بوده و آسیب

ها مورد های آنهای مالیاتی با تفصیل بیشتر به همراه اثرات، پیامدها و ظرفیتداده است. در بخش بعد، معافیت

 گیرد.تحلیل و بررسی قرار می
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 های مالیاتیمعافیت -3

اشد، کلی نظام اقتصادی یک کشور ب طوربهنظام مالیاتی و های مالیاتی که از قرار معلوم باید نقطه قوت معافیت

های های مذکور نگریسته شود. معافیتاما عملکرد آنها در ایران موجب شده تا به عنوان نقطه ضعف نظام

کشاورزی، مانند هایی شود. بخشهایی از اقتصاد کشور اعطا میاهداف خاص به بخش بر اساسمالیاتی اغلب 

-هایشان، مشمول معافیتدماتی مانند گردشگری و فرهنگ برای دریافت حمایت در فعالیتصنعت، معدن و خ

ها بوده و یا برای ها ممکن است به منظور تقویت فعالیت آن بخش. اعطای این معافیتشوندهای مختلف می

ه، آزاد یا معافیت های مذکور در آنها وجود دارد )معافیت مالیات مناطق ویژای که فعالیت بخشحمایت از منطقه

ها در حمایت از اقشار خاصی از جامعه اعمال یافته(، انجام گیرد. در بعضی از موارد معافیتتوسعه مناطق کمتر

تواند مالحظات سقف معافیت مالیاتی( و در مواردی می شود )معافیت هنرمندان، افراد با درآمد کمتر ازمی

ها و و یا از نوآوریکرده ایجاد  ی که آلودگی زیستی کمتریمحیطی را شامل گردد )معافیت واحدهایزیست

 (.کننداستفاده می زیستیطمحنوین کارآمد در  هاییفناور

ی های خارجها برای حمایت از صادرات و تولیدات صادراتی به منظور تقویت تراز پرداختدر موارد دیگر، معافیت

که اقتصاد در مسیر تحول و توسعه قرار گیرد )معافیت )معافیت درآمدهای حاصل از صادرات( و یا برای این

اتی های مالیتوان معافیتاساس موارد متعدد مطرح شده می بنیان( وضع شده است. برهای دانشمالیاتی شرکت

 بندیبندی کرد. دستهطبقه« موضوعی»و « بخشی» در دو نوع دستهاعمال شده در نظام مالیاتی کشور را 

حوزه  بر اساسبندی موضوعی های مختلف اقتصادی و دستههای اعطا شده در بخشبخشی شامل معافیت

 ایهاعمال معافیت ی حاکم برهاگذاریسیاست گیرد.فعالیتی که معافیت آن را مشمول گشته است، انجام می

 ت.گرفته اسایجاد تحول در آن به همراه افزایش رفاه جامعه صورت  های اقتصاد ومالیاتی با هدف تقویت بنیان

شور نیز در مسیر تحوالت ک هاییموانع و چالشبلکه  در اغلب موارد نتوانسته است تحقق یابد نه تنهاهدفی که 

 است.آورده  به وجودبرای رسیدن به اهداف مذکور 

در  اه، همانند سایر حوزههامعافیت باألخصگذاری در حوزه نظام مالیاتی کشور و سیاستفرایند فارغ از اینکه  

افتد؛ برخی از بندهای معافیتی از نظر ماهیتی، دارای کارکرد مطلوبی هستند و اعمال مسیر نادرستی اتفاق می

در نظام مالیاتی کشور، تحلیل  هااین نوع معافیتشناسایی رسد. آنها در جهت مقاصد معین ضروری به نظر می

ها سازی این نوع معافیتد و نهایتاً چگونگی پیادهها و وضعیت افراسازوکار صحیح آنها در اثرگذاری بر فعالیت

گذاری صحیح( مواردی است که به منظور سامان دادن بر وضعیت گسترده در نظام مالیاتی و جامعه )سیاست

 ها نیز وجوددر مقابل، بندهایی از معافیت ها در نظام مالیاتی باید مورد توجه قرار گیرد.و مبهم حوزه معافیت

زیابی اربنابراین گیرند. های اعظمی از اقتصاد کشور را دربرمیدلیل مبهم بودن ماهیت آنها، بخش دارند که به

 اطربه خهای درآمد مالیاتی بدون حساب که سطح حمایتی این بندها، تحلیل کارآمدی آنها و همچنین ظرفیت

تحلیل داختن به آن از الزامات هایی است که پرمسائل و چالش ازجملهماند؛ اعمال این بندها بالاستفاده می

 باشد.های نظام مالیاتی کشور میجامع معافیت
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ی اگیری جزیرههای معافیتی، تصمیماز حوزههر یک گذاری در زمینه درنهایت، به دلیل معیوب بودن سیاست

 ها در هرگذارینهادهای متنوع مؤثر در نظام مالیاتی و تصمیمات مقطعی در آنها موجب شده تا اثرات سیاست

 کهیحال درمورد مطالعه قرار نگیرد.  گاهیچههای آن در فراتر از بخش و حوزه درگیر، حوزه و سرریز هزینه

تری از اثربخش بودن یا نبودن اعطای معافیت مالیاتی در یک حوزه خاص بینانهای، تصویر واقعچنین مطالعه

ف های مختلها و حوزهین تصمیم و سیاستی در بین بخشهای چنارائه تحلیل کارآمدتری از هزینه واسطهبهرا 

ر ها دتواند در ارزیابی ما از اثربخش بودن معافیتهایی مینتیجه نهایی چنین تحلیل آورد.جامعه فراهم می

 های بخشی و کالن اقتصاد کشور مناسب باشد.حمایت

ود. شپرداخته می« بخشی»و « موضوعی» هایهای مالیاتی در دستهبندی معافیتدر این بخش، ابتدا به طبقه

رند. گیو اجرای هرکدام از بندهای معافیت مالیاتی مورد تحلیل قرار می سپس سازوکارهای سیاستی، قانونی

های این بخش است که در سه سطح ها گام بعدی تحلیلهای قانونی معافیتگذاریاثرات ناشی از سیاست

ه ها تا چبندی این موضوع که معافیتجمع یتدرنها گیرد.انجام میبخشی و کالن اقتصاد بخشی، بیندرون

موفق نبودن، به چه میزان درآمدهای  در صورتها مؤثر بوده و احیاناً اند در حمایت از فعالیت بخشاندازه توانسته

د خش خواهاز دست رفته را به عنوان هزینه برای دولت در بودجه به بار آورده است، آخرین گام تحلیلی این ب

 گیرد.بود که انجام می

 های مالیاتیبندی معافیتطبقه -3-1

ای ههای متنوع در حوزهقوانین و مقررات مختلف در کشور، اعم از قوانین مالیاتی و غیرمالیاتی، شامل معافیت

 اهت( این گزارش به تعدادی از این قوانین اشاره شد. توجیه ظاهری این معافی2-0ای هستند. در بخش )گسترده

. ای استهای خاصی از افراد با اهداف اقتصادی، اجتماعی و توسعه منطقهها، مناطق و گروهحمایت از بخش

ن ها بیانگر ایها در آن و کارآمدی معافیتتحلیل دقیق نظام مالیاتی کشور، سازوکارهای نحوه اعطای معافیت

و شده مالیاتی از اهداف ظاهری آن منحرف های واقعیت است که چه آگاهانه و چه ناآگاهانه نظام معافیت

 کارآمدی مورد انتظار را ندارد.

های ( قانون مالیات۹0مانند معافیت بخش کشاورزی موضوع ماده )ها به شکل کلی بوده )برخی از معافیت

امالً کو برخی  (های توسعه کشور( قانون احکام دائمی برنامه02ماده )ای )منطقه صورتبه، بعضی نیز (مستقیم

های ( قانون حمایت از شرکت0بنیان موضوع ماده )ها و مؤسسات دانشمعافیت شرکتبه شکل موردی )

-نگاهمعافیت بای در نظر گرفته شده )مقطعی یا دوره صورتبههایی نیز ( مطرح شده است. معافیتبنیاندانش

( و در مقابل، بعضی های مستقیمیاتمال ( قانون002ماده )سال موضوع  ۲های صنعتی و معدنی غیردولتی برای 

( قانون 00۸های فرهنگی، هنری و ... موضوع ماده )معافیت فعالیتاند )دائمی اعطا شده صورتبهاز آنها 

های مالیاتی اعم از کلی و موردی، دائمی یا مقطعی در دو نوع در این بخش معافیت (.های مستقیممالیات

 ند.گیربندی مورد بررسی قرار میدسته
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های کشاورزی، صنعت، خدمات و سایر های اقتصادی اعم از بخشبندی بخشی مشتمل بر بخشدسته ،نوع اول

-و مربوط به حوزه هر یک از فعالیت بندی موضوعی استبندی نشده است. نوع دوم نیز دستههای طبقهفعالیت

ن مختلف صادر شده است. این نوع باشد که احکام بندهای معافیت مالیاتی درباره آنها در قوانیهایی می

هایی که بندهای معافیتی شامل آنها شده است، این موضوع فعالیت بر اساسای بوده و بندی کامالً سلیقهدسته

( در 2( و )0بندی در جداول شماره )بندی انجام گرفته است. هر دو نوع دستهموضوع دسته 0۱بندی در طبقه

 اند.نمایش داده شده 0پیوست 

 بندی بخشیبقهط -3-1-1

های تولیدی ( برای فعالیتISICسیک )یبندی آطبقه بر اساسهای اقتصادی بندی بخشی شامل بخشدسته

( ISIC, Rev.4بازنگری چهارم ) بر اساسهای اقتصاد در این گزارش سیک بخشبندی آی. طبقهو خدماتی است

باشد. می ISICماهنگ با کدگذاری مورد استفاده در ها نیز کامالً هآن انجام گرفته است. نحوه کدگذاری فعالیت

ای هبندی عبارت از؛ حروف الفبا برای ردههای مورد استفاده در این طبقهدر رده مراتبسلسلهبه این ترتیب 

« هگرو»، ارقام سه رقمی برای تعیین «قسمت»شود، ارقام دو رقمی برای تعیین نامیده می« بخش»جدول که 

بندی در عمل برای فراهم کردن جریان مداوم اطالعاتی طبقه است.« طبقه»می برای تعیین و ارقام چهار رق

 شود که برای پایش، تحلیل و ارزشیابی کارکرد یک اقتصاد در گذر زمان ضروری است.استفاده می

ای هی فعالیتهای اقتصادی پیرو آن، در جایی که اطالعات باید برادر آمار و تحلیل ISICافزون بر کارایی اصلی 

برای اهداف اداری، همچون گردآوری  روزافزونبه طور  ISIC. گردداند فراهم اقتصادی که به دقت تعریف شده

، مربوط بودن ISICگیرد. بازنگری چهارم مالیات، صدور پروانه کسب و کار و غیره مورد استفاده قرار می

ذشته های جدید که در بیست سال گن، شناسایی فعالیتبندی را با بازتاب بهتر ساختار کنونی اقتصاد جهاطبقه

ود، های محلی موجبندیپذیری با طبقهالمللی با افزایش مقایسههای بیناند و آسان کردن مقایسهپدید آمده

 (.00۸۱یابد )مرکز آمار ایران، افزایش می

های بندی شامل بخشدسته. این استقابل مشاهده  0( پیوست 0در جدول شماره )بخشی بندی نتایج طبقه

 -برق، گاز، بخار و تهویه هوا ینتأم -تولید صنعتی -استخراج معادن -کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری

 -خدماتی تأمین جا و غذا هاییتفعال -حمل و نقل و انبارداری -یفروشخردهو  یفروشعمده -ساختمان

 ای، علمی وحرفه هاییتفعال -امالک و مستغالت هاییتفعال -مالی و بیمه هاییتفعال -ارتباطات اطالعات و

مربوط به سالمت  هاییتفعال -آموزش -دفاع اداره امور عمومی و -اداری و خدمات پشتیبانی هاییتفعال -فنی

 ذیرناپیکتفک هاییتفعال -خدماتی هاییتفعالسایر  -هنر، سرگرمی و تفریح -انسان و مددکاری اجتماعی

 .است تولیدی و خدماتی هاییتفعالسایر  -وار برای خودمصرفیخدماتی توسط خان
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 بخش کشاورزی

 . برهستندهای آن از پرداخت مالیات معاف بخش کشاورزی به عنوان اولین و تنها بخشی که همه زیربخش

 ری،دامدا دامپروری، کشاورزی، هایفعالیت کلیه از حاصل درآمد»های مستقیم، ( قانون مالیات۹0اساس ماده )

 اشجار باغات ،هاجنگل و مراتع احیای ،یدارنوغان ماهیگیری، صیادی، طیور، پرورش عسل، زنبور ماهی، پرورش

 درآمد صد در صدقانون مذکور،  000عالوه بر این، ماده  «.باشدمی معاف مالیات پرداخت از نخیالت و قبیل هر از

 ایهاتحادیه و صیادان کشاورزی، عشایری، روستایی، تعاونی هایشرکت کشاورزی، بخش توسعه از حمایت صندوق

بر های مشابهی های مستقیم، معافیتاما همزمان با قانون مالیات را از پرداخت مالیات معاف کرده است. آنها

 دام نشده؛ فرآوری کشاورزی محصوالت شامل ترتیب به) 0تا  0قانون مالیات بر ارزش افزوده در بندهای  اساس

 درمانی، مصرفی لوازم دارو، انواع) 9بند  ،(نهال و بذر سم، کود، انواع ؛و نوغان عسل زنبور آبزیان، ،زنده یورو ط

 02ماده  (طیور و دام خوراک) 12و بند  (حمایتی و توانبخشی و خدمات )یاهیو گ حیوانی انسانی، (درمانی خدمات

، 0( پیوست 0رفته از جدول شماره )برگ ۹جدول  این قانون برای محصوالت بخش کشاورزی اعطا شده است.

 دهد.های بخش کشاورزی را نشان میمجموعه معافیت

 قوانین و مقررات مصوب بر اساسهای مالیاتی بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری معافیت :8 جدول
 قانون بند معافیت مالیاتی شرح بخش

 الف
کشاورزی، جنگلداری و 

 ماهیگیری

 دامداری، دامپروری، کشاورزی، هاییتالفع کلیة از حاصل : درآمد۹0ماده 

 ...ماهی و  پرورش

 مستقیم هاییاتمال

 مستقیم هاییاتمال تعاونی کشاورزی یهاشرکت: صد در صد درآمد 000ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده 0تا  0بندهای  02ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده : کاشت گیاهان دارویی۸بند  02ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده 0۲بند  02ماده 

 بند آخر 00ماده 
قانون برنامه ششم، مالیات 

 بر ارزش افزوده
 

ساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قانون برنامه پنج 00اساس بند آخر ماده  عالوه بر موارد فوق، بر

 کردن کخش و کوبیشالی مانند گیریپوست ی،بنددرجه کردن، پاک انجماد، بندی،بسته مانند یهایفعالیتکشور، 

 پرداخت از و شوندنمی محسوب کشاورزی محصوالت فرآوری عنوان به نخودپزی مانند دادن تفت و چای مانند

بنابراین سه قانون در چهار ماده مختلف، بخش کشاورزی را مشمول  .باشندمی معاف افزوده ارزش بر مالیات

 طوربهباشد که های مستقیم می( قانون مالیات۹0ماده ) آن ینترمهمکه  طوریهی کرده است. بمعافیت مالیات

 های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و ... را از پرداخت مالیات معاف کرده است.کلی، همه فعالیت

 تولیدات صنعتی و استخراج معادن

ارد، آفرینی مهمی دشرو و مولد نام گرفته و نقشبخش صنعت و معدن که در اغلب اقتصادها، به عنوان بخش پی

های تولیدی آن با موانع بسیار زیادی مواجه است. یکی ها بوده و فعالیتدر اقتصاد ایران از محجورترین بخش

گاه اجمالی با نباشد. اقتصاد کشور میمعیوب ترین موانع بر سر تولید و توسعه این بخش، نظام مالیاتی از عمده
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شود بخش صنعت در مقایسه با بخش خدمات و حتی بخش ، مالحظه می0( پیوست 0شماره )در جدول 

های مالیاتی بسیار کمتر و هم ارزش معافیتی کمی دارد. این در حالی است که کشاورزی، هم تعداد معافیت

از  خدمات مالی و بیمه یژهوبهصد درصد بخش کشاورزی از پرداخت مالیاتی معاف بوده و بخش خدمات، 

 گستردگی بسیار زیاد معافیت مالیاتی برخوردار هستند.

شهودی این نتیجه را حاصل کرد که بخش صنعت و معدن بیشترین  طوربهتوان جدول مذکور می واسطه به

گذاری در آن به بدترین شکل سیاستفرایند سهم را در پرداخت مالیات کشور دارد. درواقع نظام مالیاتی که 

 لهازجمگذاری دیگری سیاست هدفمند و کارکرد ابزار سیاستغیر از هدف تأمین مالی دولت، جاری است و به 

تصاد بخش تولیدی اق ینتربزرگسازی نشده است، یک مانع اصلی در پیش روی تثبیت اقتصادی در آن پیاده

معدن تأمین  درصد درآمد مالیاتی کشور از ناحیه بخش صنعت و 01قبالً اشاره شد حدود  رود.به شمار می

درصد است. این بدین معنی است  00که سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی تقریباً شود، در حالیمالی می

 باشد.که نظام مالیاتی ایران بیشتر از ظرفیت بخش مذکور در حال اخذ مالیات از آن می

دهد. ت و معدن را نشان میهای مالیاتی بخش صنع( بندهای قانونی و مقررات مربوط به معافیت۸جدول )

های توسعه کشور و قانون مقررات قانون احکام دائمی برنامههای مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، قوانین مالیات

 هایبخشدر اینجا  واردات و صادرات شامل بندهای معافیت مالیاتی مربوط به بخش صنعت و معدن هستند.

نیز به عنوان جزئی از بخش تولیدی در نظر گرفته شده و در کنار ویه هوا ساختمان و تأمین برق، گاز، بخار و ته

های مستقیم ماده از مواد قانون مالیات 0اساس این جدول،  گیرد. بربخش صنعت و معدن مورد بررسی قرار می

مالیات بر  ماده نیز از مواد قانون ۲تعداد  همچنینهای تولید صنعتی اختصاص دارد. به معافیت مالیاتی فعالیت

های توسعه و قانون مقررات واردات و صادرات هر کدام به تعداد یک ارزش افزوده و قوانین احکام دائمی برنامه

 ماده قانونی به معافیت بخش صنعت و معدن اختصاص دارد.

یل های مستقیم به شرح ذ( قانون مالیات002های تولیدی، موضوع ماده )ماده قانونی معافیت بخش ینترمهم

 ینمعد یا یدیتول یدر واحدها یردولتیغ یاشخاص حقوق یو معدن یدیتول هایفعالیت از ناشی ابرازی درآمد»است؛ 

 و استخراج قرارداد یاصادر  برداریبهره پروانه آنها برای ربطذی هایوزارتخانه طرف از ماده این اجرای یخکه از تار

 یاد اشخاص گردشگری اقامتی مراکز و هاهتل ها،بیمارستان خدماتی درآمدهای همچنین و شودمی منعقد فروش

 تاریخ از شود،می صادر مجوز یا برداریبهره پروانه آنها برای ربطذی قانونی مراجع طرف از مذکور تاریخ از که شده

 نرخ با الس ده مدت به یافته توسعه کمتر مناطق در و سال پنج مدت به فعالیت یا استخراج یا برداریبهره شروع

ای ههای تولیدی، شامل معافیت برخی فعالیتالبته این ماده عالوه بر فعالیت «.باشدمی مالیات مشمول صفر

 که مورد بررسی قرار خواهد گرفت. استخدماتی نیز 

 پوششهای معدنی و صنعتی را در بخش غیردولتی ( بسیار گسترده بوده و همه فعالیت002شمولیت ماده )

های استخراج معادن، تولید صنعتی، ، ماده مذکور بخشISICها برحسب بندی بخشاساس طبقه . بردهدمی

شان مشمول معافیت سال از آغاز فعالیتپنج تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا و بخش ساختمان را برای 

ده شروع به فعالیت های اشاره شمالیاتی قرار داده است. مطابق این ماده، هر واحد یا شرکت تولیدی در بخش
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، از کمتر برخوردارسال نخست در مناطق  01سال نخست در مناطق برخوردار و به مدت  پنجبکند، به مدت 

های مختلف، با هدف اعمال سال نخست فعالیت 01یا  ۲پیداست که معافیت پرداخت مالیات معاف هستند. 

های ها بتوانند در سالتا این فعالیت حمایت از واحدهای تولیدی بخش صنعت و معدن انجام گرفته است

کار، زیر چتر حمایت دولت در مقابل رقابت خارجی، صنایع و واحدهای رقیب داخل و موانع ه نخست آغاز ب

 کسب و کار درون اقتصاد دوام آورده و به فعالیت خود ادامه دهند.

 قوانین و مقررات مصوب بر اساسهای مالیاتی بخش صنعت و معدن معافیت :9 جدول
 قانون بند معافیت مالیاتی شرح خشب

 هاییتشخصمعدنی  هاییتفعال: مالیات با نرخ صفر درآمد 002ماده  استخراج معادن ب

 سال ۲حقوقی غیردولتی برای 

 مستقیم هاییاتمال

 تولید صنعتی پ

 هاییتشخصتولیدی  هاییتفعال: مالیات با نرخ صفر درآمد 002ماده 

 سال ۲حقوقی غیردولتی برای 

 مستقیم هاییاتمال

 مستقیم هاییاتمال اآنه هاییهاتحادتعاونی و  یهاشرکتفرش دستباف و  یهاکارگاه: 002ماده 

 مستقیم هاییاتمال اآنه هاییهاتحادتعاونی و  یهاشرکتصنایع دستی و  یهاکارگاه: 002ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده 0بند  02ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده انواع کاغذ چاپ و تحریر: ۲بند  02ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده : تولید دارو۸بند  02ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده : فرش دستباف00بند  02ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده : خوراک دام و طیور0۲بند  02ماده 

 ارزش افزوده مالیات بر : رادار و تجهیزات هوایی00بند  02ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده : اقالم با مصارف صرفاً دفاعی0۱بند  02ماده 

قانون احکام دائمی؛ موضوع  بند الف 0۸ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده

: معافیت ورود کاالهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز 2تبصره  ۱ماده 

حقوق گمرکی و هرگونه تجاری دریایی و هوایی از پرداخت  یهاناوگان

 عوارض

قانون مقررات واردات و 

 صادرات

برق، گاز، بخار و  ینتأم ت

 تهویه هوا

 هاییتشخصتولیدی  هاییتفعال: مالیات با نرخ صفر درآمد 002ماده 

 سال ۲حقوقی غیردولتی برای 

 مستقیم هاییاتمال

 هاییتشخصیدی تول هاییتفعال: مالیات با نرخ صفر درآمد 002ماده  ساختمان ج

 سال ۲حقوقی غیردولتی برای 

 مستقیم هاییاتمال

  

به معافیت مالیاتی بخش صنعت و های مستقیم ، تنها یک ماده دیگر از مواد قانون مالیات002عالوه بر ماده 

های فرش دستباف درآمد کارگاه»آن؛  بر اساسباشد که قانون مذکور می 002معدن اختصاص دارد و آن ماده 

ه صنایعی که ب «.های تولیدی مربوطه، از پرداخت مالیات معاف استهای تعاونی و اتحادیهصنایع دستی و شرکتو 

از بین رفتن بوده و  در حالها، ها از فعالین این بخشواردات و عدم حمایت ازجمله یماتنامالدلیل دیگر 

ی در نظر ابرای حوزه یدرست بهیک معافیت  معافیت مالیاتی آنها چندان مؤثر نیست. بنابراین زمانی که حتی

های حمایتی دیگر در گذاری در اعمال معافیت و پیوند آن با سیاستشود، نحوه و فرآیند سیاستگرفته می
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برآیند این حمایت از بخش صنایع  گردد.حوزه مذکور معیوب بوده و منجر به ناکارآمدی معافیت مالیاتی می

 تقویت این بخش مؤثر باشد.دستی نتوانسته است در هدف 

شامل  0۱و  00 ،0۲، 00، ۸، ۲، 0افزوده؛ بندهای مالیات بر ارزش 02های مستقیم، ماده عالوه بر قانون مالیات

حمایت معافیتی برای بخش صنعت و معدن است. این بندها شامل معافیت پرداخت مالیات توسط عرضه 

شامل آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و های؛ صنایع تبدیلی )محصوالت به ترتیب در بخش

، تحریر و مطبوعات )شامل کتاب، مطبوعات، سویا، شیر و پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان(

دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ(، انواع دارو )شامل دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی )انسانی، حیوانی و 

 ناوبری کمک تجهیزات و رادار ، خوراک دام و طیور،اهی( و خدمات توانبخشی و حمایتی(، فرش دستبافگی

 و اقتصادی وزارت امور و ترابری و راه وزارت مشترک پیشنهاد به که فهرستی بر اساس هافرودگاه ویژه هوانوردی

 با و نهایتاً اقالم رسدمی وزیران یئته تصویب به قانون این تصویب تاریخ از ماه شش مدت و ظرف تهیه دارایی

و پشتیبانی  دفاع وزارت مشترک پیشنهاد به که فهرستی اساس بر و امنیتی )و انتظامی نظامی ( دفاعی صرفاً مصارف

 اولین از مذکور فهرست .رسدمی وزیران یئته تصویب و به تهیه و دارایی اقتصادی امور وزارت و مسلح نیروهای

 بود. خواهد اجرا قابل وزیران یئته تصویب ازپس  مالیاتی دوره

اما در  ؛استو ذاتاً مالیات بر مصرف و نه مالیات بر تولید ها مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بوده این معافیت

های مذکور فارغ از اینکه مالیات بر مصرف باشند بندی بخشی که انجام شده است، معافیتاساس طبقه اینجا بر

های ذکر شده در سطور قبل، ازجمله معافیت بخش زیادی از مالیات اند.در حوزه صنعت قرار گرفته یا تولید،

بازار کاالهای اساسی بوده و ظاهراً اعمال معافیت  ءمالیاتی صنایع تبدیلی، انواع دارو و خوراک دام و طیور جز

ای از سبد ن نوع کاالها، سهم عمدهدانیم ایکه می طورهمانبر مالیات مصرف آنها از این حیث بوده است. 

های های اعمال شده در مالیاتمصرفی خانوارهای ایرانی را در اختصاص خود دارند. بنابراین همانند معافیت

باشد؛ اما نه به جهت حمایت از تولید ها نیز ظاهراً ضروری میمستقیم برای بخش صنعت و معدن، این معافیت

 ننده قابل کاربرد است.کبا هدف حمایت از مصرفبلکه 

های ( در بند )الف( قانون احکام دائمی برنامه0۸معافیت بعدی در حوزه تولید صنعتی، مربوط به موضوع ماده )

وزارت امور اقتصادی و دارایی )سازمان امور مالیاتی »این قانون  بر اساسباشد. توسعه کشور به شرح ذیل می

ت خطوط تولید توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص و تجهیزاآالت کشور( برای ورود ماشین

بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات  ربطیذوزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی 

ند جنس هرچ«. کندو با اخذ تضمین الزم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می 1482بر ارزش افزوده مصوب 

ط دلیل اینکه واردات برای فعالیت تولیدی بوده و توسه این معافیت مالیاتی از نوع مالیات بر بازرگانی است، اما ب

بندی آن در دسته تولید صنعتی و معدنی انجام گیرد، طبقههای تولید صنعتی و معدنی انجام میخود بنگاه

 گرفته است.

معافیت ورود کاالهای مورد نیاز ون مقررات صادرات و واردات به مسئله ( قان2( تبصره )۱موضوع ماده ) درنهایت

 های تجاری دریایی و هوایی، از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هرگونه عوارضجهت تعمیر و تجهیز ناوگان
در جهت  نبند قانونی معافیت مالیاتی در بخش صنعت و معد ینترمهمبندی بنابراین به عنوان جمعپردازد. می
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( بند )الف( قانون احکام دائمی 0۸های مستقیم و ماده )( قانون مالیات002حمایت از تولید صنعتی، ماده )

. بندهایی که در عناوین بعدی این بخش گزارش بیشتر مورد بررسی و تحلیل استهای توسعه کشور برنامه

 قرار خواهد گرفت.

 فروشیفروشی و خردهعمده

 (000)فروشی است، ماده فروشی و خردهکه مربوط به معافیت مالیاتی بخش خدماتی عمدهتنها ماده قانونی 

( درآمد صندوق حمایت از توسعه %166صد درصد )»قیم است. براساس موضوع این ماده؛ های مستقانون مالیات

-شجویان و دانشهای تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانبخش کشاورزی، شرکت

های تعاونی از یک طرف، از ناحیه شرکت ماده قانونیاین  .«های آنها از مالیات معاف استآموزان و اتحادیه

آموزان و درآمد حاصل از این روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش

های های مربوط به گروهبوده و از طرف دیگر، اتحادیههای آنها مشمول معافیت مالیاتی ها و فروشگاهشرکت

 مذکور را شامل معافیت کرده است.

ا، ههای وابسته به این شرکتهای تعاونی و فروشگاهواضح است معافیت مالیاتی درآمدهای ایجاد شده در شرکت

های تعاونی طبق ماده کتهدف از ایجاد شراند. به منظور حمایت از اقشاری است که در ماده مذکور آورده شده

اشتغال کامل، قرار دادن  شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به ینتأمایجاد و ( قانون تجارت، 0)

ت پیشگیری از تمرکز و تداول ثرو ولی وسایل کار ندارند، هستند در اختیار کسانی که قادر به کاروسایل کار 

جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت،  حقق عدالت اجتماعی،های خاص جهت تدر دست افراد و گروه

برداری مستقیم از حاصل کار ر اختیار نیروی کار و تشویق بهرهمدیریت و سرمایه و منابع د گرفتن قرار

فروشی های بخش خدماتی عمدهمعافیت 01جدول  موارد مطرح شده است. پیشگیری از انحصار و دیگر خود،

 دهد.شان میرا ن یفروشخردهو 

 قوانین و مقررات مصوب بر اساسفروشی فروشی و خردههای مالیاتی بخش عمدهمعافیت :16 جدول

 چ
و  یفروشعمده

 یفروشخرده

 مستقیم هاییاتمال تعاونی روستایی و عشایری یهاشرکت؛ صد در صد درآمد 000ماده 

 مستقیم هایاتیمال یآموزدانشدانشجویی و  هاییهاتحاد؛ صد در صد درآمد 000ماده 
 

های تعاونی موضوع این ماده، آیا سیاست مناسبی است یا اینکه اعطای معافیت مالیاتی در حمایت از شرکت

تواند در این هدف مؤثر باشد و نحوه اجرای آن چگونه باید باشد، موضوعاتی است که نه؛ و اینکه چقدر می

ا هی به آنها پرداخته شود. تحلیل اینکه این شرکتهای بعدی این گزارش با تفصیل بیشتربایست در بخشمی

چه بخشی از تأمین های خود داشته و اعمال معافیت در پرداخت مالیات آنها، چه سهمی در اقتصاد و بخش

توان درباره تری میمالی دولت را با کسری مواجه کرده است، موضوعاتی است که با انجام آن به طرز مناسب

 ها قضاوت کرد.کارآمدی این معافیت
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 حمل و نقل و انبارداری

های مستقیم که مربوط به بخش خدماتی (، تنها ماده قانونی در مالیات0( پیوست )0جدول شماره ) بر اساس

-سرمایه افزایش و تشویق منظور به»اساس موضوع آن؛  است که بر« ث»( بند 002باشد، ماده )حمل و نقل می

 حسب صفر نرخ با مالیات طریق از حمایت دوره بر عالوه(، 141) ماده موضوع واحدهای در اقتصادی هایگذاری

 :گیردمی قرار حمایت مورد زیر شرح به مناطق سایر و یافتهتوسعه کمتر مناطق در گذاریسرمایه مورد،

 یندر ا مناطق یرو سا یافته کمتر توسعهمناطق  یاتیمال هایمشوق از غیردولتی، حقوقی اشخاص نقل و حمل درآمد

ر د اند،شده تأسیس اصالحیه این از قبل که ماده این موضوع غیردولتی حقوقی اشخاص. باشندیبند برخوردار م

اساس  که قبالً اشاره شد، بر طورهمان«. کنند استفاده توانندمی ماده این مشوق از مجدد گذارییهسرما صورت

های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی و درآمد های مستقیم، درآمد فعالیت( قانون مالیات002ماده )

 ۲ برداری به مدتها و مراکز اقامتی و گردشگری از تاریخ شروع به بهرههای خدماتی بیمارستانی، هتلفعالیت

اساس بند  باشد. حال برسال با نرخ صفر مشمول پرداخت مالیات می 01یافته  کمتر توسعهسال و در مناطق 

انی تا زم های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفرتوسعه یافته مالیات سال ، در مناطق کمتراین ماده« ث»

 ود.شکه جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می

تا زمانی که جمع  ات با نرخ صفرهای بعد از دوره محاسبه مالیدر سایر مناطق نیز معافیت مالیات برای سال

 .شوداعمال میدرصد  ۲1درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ 

ای که در آن مستقر اساس نوع منطقه که درآمدهای حمل و نقل واحدهای مورد اشاره در این ماده، بر طوریهب

های قانونی بخش معافیت 00جدول شوند. ده در اینجا برخوردار میهای معافیتی گفته شهستند، از مشوق

 دهد.حمل و نقل و انبارداری را نمایش می

 قوانین و مقررات مصوب بر اساسهای مالیاتی بخش حمل و نقل و انبارداری معافیت :11 جدول

 حمل و نقل و انبارداری ح

 مستقیم هاییاتمال «ث»بند  002ماده 

 بر ارزش افزوده مالیات 02بند  02ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده 00بند  02ماده 

 قانون برنامه ششم توسعه بند ب ۲2ماده 
 

( قانون مالیات 02( ماده )00( و )02های مستقیم، موضوع بندهای )عالوه بر قانون مالیات، 00جدول  بر اساس

 اتخدم»اساس بندهای مذکور؛  رو نقل است. ببر ارزش افزوده نیز در ارتباط با معافیت مالیاتی در حوزه حمل 

 معاف مالیات پرداخت از دریایی و هوایی ریلی، ای،جاده شهری،درون و شهریبرون مسافری عمومی نقل و حمل

های مستقیم، درآمد حمل و نقل در بخش ( قانون مالیات002ماده )« ث»اساس بند  بنابراین بر «.باشندمی

( قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حمل و نقل در بخش مصرفی 02( ماده )02بند ) بر اساستولید و 

)مسافرتی( از پرداخت مالیات معاف هستند. به عبارت دیگر، بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران معاف از 

هم سهای اقتصاد اغلب کشورها بوده و بخش ینترمهمدانیم این بخش، از می کهیحال در. استپرداخت مالیات 

 ای در تولید ناخالص داخلی اقتصادها دارد.عمده
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، اشاره ۲2ماده « ب»در بند و )حمل و نقل و مسکن(  00ساله ششم توسعه در بخش اما در قانون برنامه پنج

( 11) ماده( 11) بند در مذکور هایمعافیت بر عالوه ریلی نقل و حمل خدمات افزوده ارزش بر مالیات»شده است که؛ 

قانون مالیات بر  02البته ظاهراً این قانون با بند  «.شد خواهد محاسبه صفر نرخ با افزوده، ارزش بر الیاتم قانون

اینکه در قانون برنامه توسعه، به جای معافیت، محاسبه مالیات با ارزش افزوده تفاوت چندانی ندارد. به غیر از 

ر ارزش افزوده تأکید بر خدمات مسافرتی حمل و نرخ صفر ذکر شده است. تفاوت دیگر اینکه، قانون مالیات ب

 که در اینجا خدمات ریلی ذکر شده است.در حالی ،نقل ریلی دارد

 خدماتی تأمین جا و غذا هایفعالیت

ا ههای تفریحی، رستورانداری، پارکهای گردشگری، زیارتی، هتلهای خدماتی در این بند شامل حوزهفعالیت

ون است، تنها در قان هاد قانونی که شامل معافیت پرداخت مالیات برای این نوع فعالیتباشد. مواو تهیه غذا می

( 002ماده )« ز»و « ر»اساس موضوع بندهای  های مستقیم و قانون برنامه توسعه آورده شده است. برمالیات

 روانهپ ماده، این جرایا از قبل که جهانگردی و ایرانگردی تأسیسات کلیه»های مستقیم؛ مربوط به قانون مالیات

 از ماده این شدن االجراالزم تاریخ از پس سال شش مدت تا باشند کرده اخذ ربطذی قانونی مراجع از برداریبهره

نیز؛ همین ماده « ز»همچنین مطابق با بند «. باشندمی معاف ابزاری درآمد بر مالیات( %26) درصد پنجاه پرداخت

 جذب محل از که ربطیذ یمجوز از مراجع قانون یدارا یارتیو ز یدفاتر گردشگر ی( درآمد ابراز%166) صد درصد»

 الیاتم مشمول مالیاتی صفر نرخ با باشد، شده تحصیل سوریه و عراق عربستان، به زائر اعزام یا خارجی گردشگران

 «.باشدمی

ش سال تا ش الیت هستنداساس بندهای مذکور هرگونه تأسیسات و دفاتر گردشگری که در کشور در حال فع بر

درصدی است. عالوه بر این، دفاتری که بتوانند  ۲1های مستقیم، مشمول معافیت پس از اجرای قانون مالیات

گردشگر خارجی به داخل کشور جذب کنند و همچنین اقدام به اعزام زائران به سه کشور عربستان، عراق و 

وجه شود. بنابراین با تکامل مشمول معافیت مالیاتی می طوربهسوریه بکنند، کل درآمد ایجاد شده از این محل، 

 به دو بند مذکور، کل درآمد حاصل از صنعت گردشگری کشور به نوعی مشمول معافیت مالیاتی شده است.

است که از قضا، ماده  00۸0های مستقیم مربوط به سال الزم به ذکر است، آخرین اصالحات قانون مالیات

باشد. بنابراین شش سال معافیت در بند ها و بندهای آن نیز مشمول اصالحات جدید میه( و کلیه تبصر002)

های ( ماده مذکور، کلیه معافیت0اساس تبصره ) بر چراکه؛ برقرار خواهد بود 0011القاعده تا پایان سال علی« ر»

االجرا ، الزم00۸۲ده از ابتدای سال مذکور در این ما مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود

 دهد.های بخش خدماتی تأمین جا و غذا را نشان میلیست معافیت 02جدول  شود.می

 قوانین و مقررات مصوب بر اساسهای مالیاتی بخش خدماتی تأمین جا و غذا معافیت :11 جدول

 خ
خدماتی تأمین  هاییتفعال

 جا و غذا

 هاییتفعال -اص مقیم خارج: درآمدهای اشخ2و  0 یهاتبصره 01۱ماده 

 و گردشگری در خارج یسازهتل یمانکاریپ

 مستقیم هاییاتمال

 مستقیم هاییاتمال «ز»و « ر»بندهای  002ماده 

 قانون برنامه ششم توسعه ؛ مربوط به خدمات گردشگری و ایرانگردی2جزء « الف»بند  011ماده 
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ساله ششم توسعه ( مربوط به قانون برنامه پنج011ماده )« الف»ند ب 2عالوه بر بندهای اشاره شده، موضوع جزء 

( سازمان 011اساس بند ) های خدماتی تأمین جا و غذا اختصاص دارد. برکشور نیز به معافیت حوزه فعالیت

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی 

 یبوتصردشگری را در چهارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت توسعه گ

 در مالی تسهیالت و یارانه اختصاص»؛ هیئت وزیران ارائه نماید. در همین راستا دولت موظف است تمهید

 چهارچوب در ردیجهانگ و ایرانگردی تأسیسات به عوارضی و مالیاتی هایمعافیت و سنواتی بودجه چهارچوب

اعطای معافیت مالیاتی در این قانون به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در را به عمل آورد. « مربوطه قوانین

با این تفاوت  .باشدمیهای مستقیم قانون مالیات 002ماده « ر»تکرار بند  درواقعسال اول برنامه توسعه ششم، 

 که در اینجا میزان معافیت مشخص نشده است.

 بخش اطالعات و ارتباطات

های اصلی ( بخش خدماتی اطالعات و ارتباطات شامل زیربخشISICسیک )المللی آیبندی بیناساس طبقه بر

انتشار  های تلویزیونی، ضبط صدا وهای تولید فیلم سینمایی، ویدیویی و برنامهفعالیت -های انتشاراتیفعالیت

نویسی، مشاوره و برنامه -مخابرات -های رادیو و تلویزیونبرنامه ریزی و پخشهای برنامهفعالیت -موسیقی

معافیت مالیاتی در  ینترمهم باشد.رسانی میهای خدمات اطالعنهایتاً فعالیت -های مربوط به رایانهفعالیت

-تفعالی»های مستقیم است که مطابق آن؛ ( قانون مالیات00۸ماده )« ل»سمت تولید این خدمات، موضوع بند 

 فرهنگی(، ربطذی هایو دستگاه یمجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ی)دارا قرآنی مطبوعاتی، انتشاراتی، های

 «.است معاف مالیات پرداخت از شوند،می انجام اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت مجوز موجب به که هنری و

از؛ انتشار کتاب، مطبوعات، فیلم و تلویزیون،  های انتشاراتی اعمطبق این ماده درآمدهای حاصل از کلیه فعالیت

ها نیز بخش رسد این معافیتشامل معافیت در پرداخت مالیات هستند. به نظر می صدا و موسیقی همگی

برد. ضمن اینکه آمار و ارقام مشخصی از میزان درآمدهای حاصل مهمی از درآمدهای مالیاتی دولت را از بین می

شود تا به طور دقیق بتوان درباره ارزش درآمدهای منتشر نمی 00۸ماده « ل»ر در بند های مذکوشده از فعالیت

های بخش خدماتی لیست معافیت 00مالیاتی نادیده گرفته شده در سیستم مالیاتی کشور قضاوت کرد. جدول 

های مستقیم، تقانون مالیاشود عالوه بر دهد. مالحظه میاطالعات و ارتباطات در قوانین مختلف را نشان می

واقع ردهایی در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز برای بخش مورد بررسی در نظر گرفته شده است که معافیت

ها، مربوط به سمت مصرف خدمات مذکور در نظام مالیاتی کشور بوده و در کنار معافیت طرف این معافیت

 ده است.های مالیاتی در این بخش تکمیل شتولید، زنجیره معافیت

 اساس قوانین و مقررات مصوب های مالیاتی بخش خدماتی اطالعات و ارتباطات برمعافیت :14 جدول

 ارتباطات اطالعات و

 مستقیم هاییاتمال : درآمدهای اشخاص مقیم خارج2و  0 یهاتبصره و 01۱ماده 

 مستقیم یهایاتمال فرهنگی، هنری، انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی هاییتفعالبند ل:  00۸ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده : کتاب و مطبوعات۲بند  02ماده 
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و  یرکاالها و ارائه خدمات ز عرضه» ( قانون مالیات بر ارزش افزوده با این شرح که؛02( ماده )۲موضوع بند )

 کاغذ اعانو و تحریر دفاتر مطبوعات، کتاب،: باشدمی معاف مالیات پرداخت ازواردات آنها حسب مورد  ینهمچن

اشاره به معافیت پرداخت مالیات بر مصرف کاالها و خدمات نام برده دارد. عالوه بر ، «مطبوعات و تحریر چاپ،

ایی ههای مستقیم نیز در بخشی از متن خود، اشاره به معافیت فعالیت( قانون مالیات01۱دو بند مذکور، ماده )

 حقوقی و حقیقی اشخاص درآمد»این ماده؛  بر اساسهای سینمایی، در شرایط خاصی دارد. نظیر پخش فیلم

 هایفیلم واگذاری همچنین... و بردارینقشه تأسیسات، ها،ساختمان طرح تهیه بابت ایران، از خارج مقیم خارجی

 میزان به کنند،می تحصیل ایران از یا ایران در دیگر عنوان هر تحت یا نمایش حق یا بها عنوان به که سینمایی

 .«باشدمی مالیات مشمول( %36) درصد چهل تا( %16) درصد ده مأخذ به سوددهی

 مصرف به که قرارداد مبلغ از قسمت آن خارجی،)ان( پیمانکار مورد در»( این ماده، 1( و )1های )اما مطابق با تبصره

 یمانکارپ عنوان به ایرانی وقیحق اشخاص به که پیمانکاری فعالیت از قسمتی یا و تمام و رسدمی تجهیزات و لوازم داخلی خرید

 املک طور به کند،می دریافت اول پیمانکار از تجهیزات و لوازم خرید برای دوم پیمانکار که مبلغی معادل شود، واگذار دوم دست

لید فیلم و سریال توسط بنابراین درآمدهای ایجاد شده در تو «.است معاف درآمد بر مالیات پرداخت از

شود از پرداخت مالیات ه صرف خرید لوازم و تجهیزات در داخل کشور میاشخاص حقوقی خارج ک

ها با توجه به حجم اندک تولیدات مشترک رسد، این بخش از معافیتباشد. البته به نظر میمعاف می

های مالی و بخش فعالیتاشخاص حقوقی خارجی و داخلی در سینمای ایران، چندان قابل توجه نباشد. 

 بیمه

را در  های مالیاتیترین معافیتهایی است که بیشترین و متنوعبخش ازجملهی خدماتی مالی و بیمه هافعالیت

های خدمات مالی، ( شامل فعالیتISICالمللی )بندی بیناساس طبقه نظام مالیاتی کشور دارد. این بخش بر

های تباری(، فعالیت شرکتها، مؤسسات مالی و اعهای پولی )شامل بانکگری؛ واسطهازجملهپولی و بیمه 

-ها(، کارگزاریداری مالی )لیزینگهای اجارهها و واحدهای مالی مشابه، فعالیتها، صندوقصاحب سهم، تراست

م، های مستقیعالوه بر قانون مالیاتباشد. می بازنشستگی وجوه ای و تأمینبیمههای ها، فعالیتها و صرافی

در قوانین دیگر نیز بر این بخش اختصاص دارد. قوانین زیادی که با عناوین  های مالیاتی،سهم زیادی از معافیت

قانون اساسی و توسعه ابزارها و نهادهای  00های کلی اصل مختلف ازجمله رفع موانع تولید، اجرای سیاست

 اند.جای گذاشته هایی را در بخش خدمات مالی و بیمه از خود برمالی جدید هر یک معافیت

های مالی و بیمه را در قوانین های مالیاتی بخش فعالیتلیست نسبتاً بلند و کاملی از معافیت (00جدول )

مواد قانونی از بین موارد مطرح در لیست زیر  ینترمهمدهد. در اینجا تنها به برخی از مصوب مختلف نشان می

های مستقیم و قانون مالیات (000گیرد، موضوع ماده )شود. اولین ماده که مورد توجه قرار میاشاره می

 های آن است.تبصره
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 قوانین و مقررات مصوب بر اساسهای مالیاتی بخش خدماتی مالی و بیمه معافیت :13 جدول

 مالی و بیمه هاییتفعال

 مستقیم هاییاتمال 0و  0به استثنای بند  20بندهای ماده 

 مستقیم هاییاتمال ۲بند  ۸0ماده 

 تقیممس هاییاتمال ۸بند  ۸0ماده 

 مستقیم هاییاتمال خارجی اییمهب مؤسسات؛ ۲تبصره  01۸ماده 

 مستقیم هاییاتمال ؛ صندوق توسعه بخش کشاورزی000ماده 

 مستقیم هاییاتمال 000ماده 

 مستقیم هاییاتمال 00۱ماده 

 مستقیم هاییاتمال مکرر 00۹ماده 

 یممستق هاییاتمال 2و  0 یهاتبصرهفقط  000ماده 

 مستقیم هاییاتمال آن یهاتبصرهمکرر و همچنین  000ماده 

 مستقیم هاییاتمال 00۲ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده 00بند  02ماده 

 قانون رفع موانع تولید 0۲ماده 

 قانون رفع موانع تولید 0تبصره  00ماده 

 قانون رفع موانع تولید 2۱ماده 

 قانون رفع موانع تولید ۲ تبصره« الف»بند  2۹ماده 

 قانون رفع موانع تولید 00ماده 

های کلی قانون اجرای سیاست 0تبصره  0۸ماده 

 00اصل 

 قانون احکام دائمی «ب»و « الف»بندهای  0۲ماده 

 قانون احکام دائمی 0جزء  0۹ماده 

 قانون احکام دائمی : تجدید ارزیابی0جزء  0۸ماده 

 سعه ابزارها و ...قانون تو 00ماده 

 قانون توسعه ابزارها و ... 02ماده 

و  یشهردروندر بخش حمل و نقل ریلی  گذارییهسرما؛ «الف»بند  ۲2ماده 

مناطق کمتر توسعه یافته بوده و مشمول کلیه  گذارییهسرمابه مثابه  یشهربرون

 مقررات و قوانین این مناطق است

 قانون برنامه ششم

 

 کاالیی هایبورس در که کاالهایی فروش از حاصل درآمد بر مالیات از( %16) درصد ده معادل»مذکور؛  اساس ماده بر

 در معامله برای آنها سهام که هاییبر درآمد شرکت یاتاز مال (%16) درصد ده و رسدمی فروش به و شده پذیرفته

 برای آنها سهام که هاییشرکت درآمد بر اتمالی از( %2) درصد پنج و شودمی پذیرفته خارجی یا داخلی هایبورس

 هایشرکت فهرست از که سالی تا پذیرش سال از شود،می پذیرفته خارجی یا داخلی بورس از خارج بازار در معامله

اساس این ماده حدود  بر .«شودمی بخشوده سازمان تأیید با اندنشده حذف بازارها یا هابورس این در شده پذیرفته

که در بورس یا بازارهای خارج از بورس پذیرفته هایی شرکت ( درآمدهای مالیاتی%2۲ج درصد )بیست و پن

 تواند رقم قابل توجهی باشد.شود که میشوند، از پرداخت معاف میمی

الشرکه مشمول مالیات مقطوع به میزان چهار های این ماده نیز هر نقل و انتقال سهام و سهممطابق تبصره

های سهامی پذیرفته شده در اندوخته صرف سهام شرکت همچنینباشد. زش اسمی آنها می( ار%0درصد )

معامالت ها، بصرهتبنابراین با توجه به این ( خواهد بود. ۲/1بورس، مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد )%
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شوند. اینکه یهایی است که نقل و انتقال مدرصد ارزش اسمی سهم 0سهام مشمول پرداخت مالیاتی معادل 

ا، چه هتوانند برای دولت منابع مالی ایجاد کند و اینکه تغییر این نرخهای مالیاتی مذکور به چه میزان مینرخ

 .آنها دارد، مسائلی است که باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیردها و درآمدهای اثراتی در عملکرد شرکت

های مستقیم، شامل معافیت مالیاتی ( قانون مالیات000ماده )های آن نیز بعد از ( مکرر و تبصره000ماده )

 در هاو حق تقدم سهام شرکت سهام انتقال و نقل هر از»؛ مهمی در حوزه بازار سرمایه است. مطابق با این ماده

 سهام تقدم حق و سهام فروش ارزش( 2/6)% درصد نیم معادل مقطوعی مالیات بورس، از خارج بازارهای یا بورس

تواند به عنوان یک نرخ مالیات نیم درصدی نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه، درواقع می .«شد خواهد یافتدر

ن که با اعمال تغییرات در ای طوریهب، باشد یریکارگبهابزار کنترلی برای دولت و سازمان بورس کشور قابل 

 شرایط بحرانی را ایفا کند.  نرخ، بتواند نقش نسبی خود در تثبیت نوسانات بازار سرمایه در

است که تحت عناوین مختلف در بخش مالی  های مالیاتیاین ماده شامل معافیت« ۲»و « 0»، «0»های تبصره

گذاری و تمامی درآمدهای حاصل از اساس تبصره اول، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه . براعمال شده است

( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب 0ماده )« 20»گذاری در اوراق بهادار موضوع بند سرمایه

و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت  00۹0

نیز در صورتی که هر شخص « 0»باشند. طبق تبصره مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف می

ا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق حقیقی ی

گونه مالیاتی در ایران ها و یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچتقدم خود را در بورس

و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی ماده مورد بررسی، نقل « ۲»اساس تبصره  نهایت بردردریافت نخواهد شد. 

بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم 

 ( این ماده معاف است.۲/1درصد )%

( قانون 00۲مورد نقد است، ماده )های مالیاتی و معافیتماده دیگر که اغلب توسط منتقدان نظام مالیاتی کشور 

 سود» اساس این ماده؛ باشد. برها و سود حاصل از آن میهای مستقیم با موضوع معافیت مالیاتی سپردهمالیات

 کسور به مربوط هایسپرده به متعلق سود -1: است معاف مالیات پرداخت از زیر موارد در عنوان هر به دریافتی

 یا سود -1. مربوطه استخدامی مقررات حدود در ایرانی هایکبان نزد کارگران و کارمندان اندازپس و بازنشستگی

. جازم غیربانکی اعتباری مؤسسات یا ایرانی هایبانک نزد مختلف هایسپرده و اندازپس هایحساب به متعلق جوایز

 -4. نخواهد بود گذارندیممجاز نزد هم  یربانکیغ یمؤسسات اعتبار یا هابانک که هاییسپرده شامل معافیت این

 ایران از خارج هایبانک به ایرانی هایبانک یسود پرداخت -3و اسناد خزانه.  یمتعلق به اوراق قرضه دولت یزجوا

 «.مشارکت اوراق به متعلق جوایز و سود -2. متقابل معامله شرط به ثابت سپرده و برداشتاضافه بابت

شامل معافیت از پرداخت مالیات برای سود ( بوده و 2( که گفته شد، بند )00۲مورد در ماده ) ینترمهم

 مطابق با اعالم ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است.انداز افراد در بانکهای پسهای بانکی و حسابسپرده

های دیداری و غیردیداری )شبه پول( در بخش غیردولتی، ، میانگین کل سپرده00۸۹بانک مرکزی در سال 
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ن است )بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گزارش سه ماهه سوم سال میلیون میلیارد توما ۲/2حدود 

های مذکور، سهم درصد سپرده 01های اخیر کشور، حدود (. به طور میانگین در سال012، شماره 00۸۸

اساس این آمار و ارقام اعالم شده  . براستاشخاص حقوقی و مابقی سهم اشخاص حقیقی در نظام بانکی کشور 

از محل این سود، ارزش  درصد( 0۲) درصد 2۲درصدی و اخذ مالیات با نرخ  0۲نرخ سود سپرده  و با احتساب

هزار میلیارد  ۲/0۱های بانکی، تنها برای اشخاص حقوقی نظام بانکی کشور، رقمی معادل معافیت مالیاتی سپرده

 خواهد بود. هزار میلیارد تومان( ۲/22)تومان 

باشد و اگر آن را در کنار تنها یک ماده قانونی است، بسیار قابل توجه میاین ارزش معافیتی که برآمده از 

تواند بخش زیادی از بودجه می های مشابه دیگری که در نظام مالیاتی کشور وجود دارد، قرار دهیممعافیت

ان زهای بانکی، میانتظار این است که با لغو معافیت سود سپرده اگرچهعمومی دولت را تأمین مالی کند. 

درصدی را نیز در نظر  ۲1اما حتی اگر کاهش ؛ حقوقی و چه حقیقی کاهش یابد گذاری چه برای بخشسپرده

هزار میلیارد  ۲/0۹درصدی، ارزش معافیت مالیاتی ذکر شده در باال به حدود  2۲بگیریم، با احتساب نرخ مالیات 

 ده قابل توجهی است.تومان خواهد رسید که بازهم برای یک ماده قانونی، ارزش معاف ش

( قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز به معافیت بخش 02( ماده )00های مستقیم، بند )عالوه بر قانون مالیات

-عاونیت و مؤسسات ها،بانک اعتباری و بانکی خدمات عرضه»است. مطابق این بند؛  اختهدپرخدماتی مالی و بیمه 

 یو بازارها هابورس در کاال و بهادار اوراق تسویه و معامالت خدمات و زمجا الحسنهقرض هایصندوق و اعتباری های

بنابراین کلیه خدمات بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری مشمول ؛ «باشدمی معاف مالیات پرداخت ازاز بورس  خارج

 ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده نبوده و متقاضیان این خدمات بابت استفاده از آنها، وجهی بابت مالیات

 ضمانت صندوق»؛ ( قانون رفع موانع تولید0۲ماده ) بر اساسکنند. در کنار خدمات و موارد مذکور، پرداخت نمی

-سرمایه هبیم و دریایی صنایع الکترونیک، صنایع توسعه و تحقیقات از حمایت صندوق کوچک، صنایع گذاریسرمایه

 قانون( 11) ماده( 11) جزء به یدر بخش کشاورز گذاریسرمایه عهتوس از حمایت صندوق و معدنی هایفعالیت گذاری

 و موارد متأخر را نیز مشمول این نوع معافیت مالیاتی کرده است.« شده اضافه افزوده ارزش بر مالیات

 ،«قانون مالیات بر ارزش افزوده»و « های مستقیمقانون مالیات»شود عالوه بر قوانین مالیاتی مالحظه می

 نیز مورد تأکید بوده و به منظور حمایت« قانون رفع موانع تولید»های مالیاتی در قوانین دیگری نظیر معافیت

ی شوند. در برخهای مالیاتی بیشتری از شمول مالیات خارج میهای خاصی در اقتصاد، پایهیا بخش از تولید و

ه ند. معافیت مالیاتی صندوق حمایت از توسعاموارد نیز این قوانین تکرار شده و موازی با قوانین قبلی وضع شده

های مستقیم نیز آورده شده است. البته در اینجا ( قانون مالیات000بخش کشاورزی، موردی است که در ماده )

این معافیت به قوانین مالیات ارزش افزوده اضافه شده که به معنی تفاوت در مؤدی مالیاتی این دو قانون 

 قانون حمایت کامل از خدمات مالی مرتبط با بخش کشاورزی است. اما هدف هر دو، باشدمی

ند، تبصره کدیگر ماده قانونی مربوط به قانون رفع موانع تولید که بخش یا نهادی را مشمول معافیت مالیاتی می

 زا سال سه مدت تا هستند موظف دولتی هایبانک کلیه»باشد. مطابق ماده فوق؛ ( این قانون می00( ماده )0)

 مازاد هایدارایی و اموال فروش از حاصل التفاوتمابه( %166) درصد صد معادل قانون، این شدن االجراالزم تاریخ
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 به ار گذارانسپرده قطعی سود سهم کسر از پس فروش هایهزینه و دفتری قیمت مبلغ به نسبت دولتی هایبانک

 که طوریهب. شودمی داده اختصاص بانک همان سرمایه افزایش جهت وجوه این و کنند واریز کشور کل داریخزانه

بنابراین مطابق با این ماده قانونی،  «.است معاف دولت سهم سود و مالیات پرداخت از تبصره این از حاصل وجوه

فروش رفته ه های بالتفاوت ارزش داراییهای دولتی از پرداخت مالیات مربوط به وجوه حاصل از مابههمه بانک

 باشند.خود معاف می ه قیمت دفترینسبت ب

های غیرمولد را در نظام بانکی تقویت کند. اینکه تواند انگیزهمعافیتی که ظاهراً ارزش مالیاتی باالیی دارد و می

گذاری داشته است، مسائلی است که باید مورد هدف این معافیت چه بوده و چه مکانیسم حمایتی و سیاست

زان ها به چه میهای مازاد بانکاموال و دارایی یژهوبهها و العات کافی از اینکه داراییتحلیل قرار بگیرد. نبود اط

دهنده باشد. اما آزارتواند در این تحلیل هایی است که میباشد، محدودیتها چقدر میاست و ارزش این دارایی

ن د و آیا به واقع نیازمند ایاند چه کسانی هستنذینفعانی که مشمول این حمایت در نظام بانکی قرار گرفته

و اینکه اثرات چنین تصمیمی چه بوده است، همگی موضوعاتی است که مورد توجه حمایت هستند یا خیر 

قرار نگرفته و ارزیابی نشده است. این در حالی است که ماده مذکور یکی از بندهای قانون رفع موانع تولید 

باید مسائل و موضوعات مذکور از این بعد دیده شده و مورد تحلیل  پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بوده ورقابت

 قرار گیرند.

ریح تص« الف»پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در بند رقابت ( قانون رفع موانع تولید2۹همچنین مطابق ماده )

 وقوع شرایط در کشور، سرمایه بازار فرادستگاهی یا ایسامانه مخاطرات کاهش و کنترل منظور به»شده است؛ 

 توسعه و حفظ منظور به و مذکور شرایط در حاکمیتی عمومی هایسیاست اجرای و اقتصادی و مالی هایبحران

 ازمانس نظارت تحت مالی نهاد عنوان به سرمایه بازار تثبیت صندوق سرمایه، بازار حوزه در منصفانه رقابت شرایط

( این ماده سازمان بورس 2تبصره ) بر اساس «.گرددمی سیستأ مستقل حقوقی شخصیت با بهادار، اوراق و بورس

تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی می

های عامل در این های خود در بانک( از منابع ساالنه خود را از طریق سپرده%0نیز مجاز است تا یک درصد )

 بازار حوزه در صندوق این هایفعالیت»ه کند ک( این ماده ابراز می۲تبصره ) یتدرنهاگذاری کند. هصندوق سپرد

 .«باشدمی معاف عوارض و مالیات هرگونه از، 1492 سال ابتدای از سرمایه

صندوق تثبیت بازار سرمایه که با هدف کنترل بازار سرمایه در شرایط بحرانی و حفظ و توسعه شرایط رقابت 

نصفانه در بازار سرمایه ایجاد شده، مجاز است تا بخشی از منابع بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی را در خود م

ن از های آو معافیت مالیاتی فعالیت سویکگذاری کند. فعالیت اقتصادی صندوق در بازار سرمایه از سرمایه

افزایش داده و ضمن ایجاد سوء مدیریت در اداره این برداری سوء از این نهاد را تواند انگیزه بهرهسوی دیگر، می

نهاد، وظیفه اصلی آن نیز که حفظ و کنترل بازار سرمایه در شرایط بحرانی مالی و اقتصادی است، با ناکارآمدی 

 مواجه شود.
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 ،شورکپذیر و ارتقای نظام مالی رقابت های مالیاتی مطرح شده در قانون رفع موانع تولیدآخرین بند از معافیت

ا همعافیت از پرداخت مالیات سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی»( این قانون است که موضوع آن بر 00ماده )

های ارزی صندوق توسعه ملی، تأکید دارد. سود حاصل از تسعیر دارایی« های ارزی صندوق توسعه ملیو بدهی

مشمول پرداخت مالیات باشد. که بر این است  منابعی است مانند سایر درآمدهای صندوق توسعه ملی و انتظار

ها، حاصل فعالیت خدماتی یا مالی صندوق نبوده و تنها به اینکه منابع ایجاد شده از ناحیه تسعیر دارایی یژهوبه

دلیل اختالف نرخ ارز در زمان دریافت و پرداخت ارز خارجی رخ داده است. البته موضوع این معافیت، اهداف 

ین عناوبا های بعدی این گزارش ایتی باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد که موضوع بخشگیری حمو هدف

 .استمختلف 

های کلی اصل چهل و چهارم قانون قانون بعدی که شامل معافیت مالیاتی مهمی است، قانون اجرای سیاست

ا هنقل و انتقال سهام بنگاه ( این قانون شامل معافیت قابل توجهی در حوزه0۸) ماده( 0تبصره )اساسی بوده که 

ها، مالکیت )اجاره های واگذاری بنگاه( قانون مذکور مربوط به مسئله چگونگی و روش0۸باشد. موضوع ماده )می

به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری سهام(، واگذاری مدیریت )اجاره، پیمانکاری عمومی 

 نقل»( این ماده قانونی؛ 0اساس تبصره ) ها است. برانحالل و ادغام شرکت و پیمان مدیریت(، تجزیه، واگذاری،

 یلتحص ادغام، تجزیه، فرآیند در واگذاری مشمول هایبنگاه تقدم حق و مالکانه حقوق الشرکه،سهم سهام، انتقال و

 هاییاهبنگ. است معاف تقالان و نقل مالیات پرداخت از باشد، نشده واگذار و بوده دولتی بنگاه که زمانی تا انحالل و

ز ا یزن یتا زمان واگذار یابندمی انتقال و نقل اجرایی هایدستگاه بین یا شوندمی واگذار قانون این اجرای در که

 تعهد از ناشی که سرمایه تأمین هایشرکت به سهام انتقال همچنیننقل و انتقال معاف هستند.  یاتمال شمول

 «.است معاف انتقال و نقل تمالیا از باشد، نویسیپذیره

ی های دولتی مشمول واگذارالشرکه و حقوق مالکانه بنگاهاعمال معافیت مالیاتی برای نقل و انتقال سهام، سهم

تا زمانی که واگذار نشده است، ازجمله مسائلی است که چرایی آن باید با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار 

؛ یردگانجام می یدرستبهدهند. آیا حمایت احتمالی مایتی را هدف قرار میها چه مسئله و حاین معافیتگیرد. ب

معافیت مالیات نقل و انتقال سهام این  های دولتی وجود دارد.به عبارت دیگر، آیا الزام چنین حمایتی از بنگاه

. شده استهای تأمین سرمایه نیز مسئله دیگری است که در تبصره مذکور به آن اشاره ها به شرکتبنگاه

 .ارائه شده استکه این مسئله نیز نیازمند توجه به موضوعات  طوریهب

به عنوان قانون دیگری است که در کنار قوانین اصلی مالیاتی « های توسعه کشورقانون احکام دائمی برنامه»

باشد. یت مالیاتی مشامل مواد قانونی معافی« قانون مالیات بر ارزش افزوده»و « های مستقیمقانون مالیات»یعنی 

 زیان و سود»این ماده؛ « الف»اساس بند  ( این قانون در دو بند جداگانه است. بر0۲این مواد، ماده ) ینترمهم

 شرکت و ایران صادرات ضمانت صندوق ایران، صادرات توسعه بانک ارزی هایبدهی و هادارایی تسعیر از ناشی

 سود»ماده مذکور؛ « ب»همچنین مطابق بند «. است صفر نرخ با مالیات مشمول ایران خارجی گذاریسرمایه

 «.است معاف مالیات هرگونه از صادرات از حاصل ارز تسعیر نرخ تفاوت
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فاوت نرخ ارز به هنگام خرید با فروش یک دارایی یا کاال التمابهسود ناشی از تسعیر سودی است که از درواقع، 

اصل از حقیقت سود ح افتد، بلکه درولیدی مستقیمی در آن اتفاق نمیاینکه هیچ فعالیت ت باشد. عالوه برمی

مالیاتی چنین سودی در صندوق باشد که نصیب صاحب دارایی شده است. معافیت نوسانات در بازار ارز می

توسعه ملی کشور، بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران چگونه در نظام مالیاتی کشور 

دهد، موضوعی است که در بخش بعدی ه است و چگونه بخش صادرات را مورد حمایت قرار میتوجیه شد

 .پرداختگزارش باید با جزئیات بیشتری به آن 

( 0۸نهایتاً آخرین ماده قانونی مهم معافیت مالیاتی در بخش خدمات مالی و بیمه، مربوط به موضوع ماده )

 اقتصاد کلی هایسیاست تحقق منظور به»است. در ماده مذکور؛ های توسعه کشور قانون احکام دائمی برنامه

 و تصنع بخش اهداف به دستیابی و بنیاندانش اقتصاد ملی، تولید توان ارتقای زا،درون توسعه موضوع مقاومتی

 هایسازمان واقعی سهم تعیین تمهید و دولتی -خصوصی حقوقی مشترک هایگذاریسرمایه توسعه برای: معدن

 ورمزب هایسازمان دولتی بخش آورده سهم عنوان به که هاییدارایی ارزیابی تجدید مزبور، هایمشارکت در ایتوسعه

 هایشرکت ترازنامه در هاشرکت و ثابت هایدارایی ارزیابی تجدید از حاصل مازاد. شودمی ارائه مشترک شرکت در

 .«باشدمی مالیات از معاف و بندیطبقه ارزیابی تجدید مازاد عنوان تحت سهام صاحبان حقوق سرفصل در ربطذی

های شرکت دولتی که در ترازنامه -های مشترک خصوصیهای شرکتمازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی

شود، مشمول مالیات از انواع مختلف آن در نظام مالیاتی مذکور در سرفصل حقوق صاحبان سهام قرار داده می

 فعالیت گونهیچهواسطه افزایش ارزش بازاری آنها ایجاد شده و ه هایی که تنها باراییشود. مازاد دکشور نمی

در حالی که مطابق قانون اساسی کشور،  انجام نگرفته است.نوع ارزش افزوده دیگری بر روی آن  تولیدی یا هر

پرداخت مالیات شود، باید مشمول هرگونه درآمد از هر محلی که برای اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد می

های اضافه ایجاد شده از ناحیه تجدید ارزیابی، در نظام مالیاتی کشور از پرداخت گردد. اما در اغلب موارد دارایی

گذاری انجام گرفته است، اما باید اثرات آن و کار برای توسعه سرمایه مالیات معاف شده است. هرچند این

 بیشتری مورد بررسی و تحلیل قرار داد. گذاری را با جزئیاتکارآمدی این نوع سیاست

در اینجا به دیگر مواد معافیت مالیاتی مربوط به بخش خدمات مالی و بیمه، به دلیل اهمیت نسبتاً کمتر آنها 

های کامل همه موارد قانونی معافیت طوربه( 00شود. جدول )در مقایسه با موارد مطرح شده، پرداخته نمی

شتر با جزئیات بیهای اقتصادی سایر بخشهای مالیاتی قانونی معافیتد. در ادامه به دهبخش مذکور را نشان می

 شود.پرداخته می

 های امالک و مستغالتبخش فعالیت

های گذشته به دلیل نوع دید حمایتی که از این هایی است که در سالبخش مسکن و امالک ازجمله بخش

ا هکه اغلب این حمایت طوریهتی قابل توجهی بوده است. بهای معافیبخش وجود داشته است، مشمول حمایت

 های اخیر، مسکندر سال یژهوبهبه منظور کنترل قیمت مسکن در کشور ایجاد شده است. همواره در گذشته و 

انجام معامالت غیرمصرفی در این بخش بوده است. ها برای ورود سوداگران و دارترین بخشاولویتجزء و امالک 
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های اخیر، همواره یکی از عوامل افزایش مداوم قیمت مسکن و ین معامالت و سوداگری طی دههانجام چن

 باشد.امالک در اقتصاد ایران می

ن و گذاراهای مختلف اقتصاد کشور، صاحبنظران، سیاستهای اقتصادی در بخشاکنون به دنبال بروز بحران

اند. در وضعیت موجود که بخش های گذشته رسیدهای عکس دیدگاه حاکم در سالگذاران به نتیجهقانون

-هایی نظیر معافیتعمیق چندساله مواجه است، رویکردها بر این است که حمایت رکودمسکن با بحران تورم و 

. حال رو شودهاز عوامل مهمی است که باعث شده تا اکنون بخش مسکن با چنین بحرانی روب یهای مالیاتی یک

ها و برقراری مالیات بر واحدهای مسکونی خالی، با متراژ باال یا بیش از چند واحد یتها بر حذف معافدیدگاه

ها، ابزاری برای کنترل به عبارت دیگر، اکنون از میان برداشتن این حمایت در تملک یک فرد متمرکز است.

غالت که در های مالیاتی بخش امالک و مست( لیست معافیت0۲شود. جدول )در کشور تلقی می مسکنقیمت 

 دهد.های گذشته اعمال شده را نشان میسال

 اساس قوانین و مقررات مصوب های امالک و مستغالت برهای مالیاتی بخش فعالیتمعافیت :12 جدول

امالک و  هاییتفعال

 مستغالت

 مستقیم هاییاتمال 00و  ۲؛ تبصره ۲0ماده 

 مستقیم هاییاتمال ۱1و ماده  0۸؛ 0۹؛ 0۲؛ ۲۸مواد 

 مستقیم هاییاتمال ۹بند  ۸0ماده 

 مستقیم هاییاتمال 00بند  ۸0ماده 
 

های مستقیم آورده شده های مالیاتی اعمال شده در بخش مسکن و امالک در متن قانون مالیاتهمه معافیت

( ۲0ماده قانونی این بخش، ماده ) ینترمهم، 0۲است و بندی از قوانین دیگر به آن اختصاص ندارد. در جدول 

باشد. در این ماده، درآمد مشمول مالیات امالکی که ( آن می00( و )۲های )های مستقیم و تبصرهنون مالیاتقا

االجاره، اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر بیست و پنج درصد گردد عبارت از کل مالبه اجاره واگذار می

اره است. در این قانون ذکر شده است که؛ ها، استهالکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اج( بابت هزینه2۲%)

 قانونی دفاتر طبق آنها مالیات که صورتی در حقوقی اشخاص به متعلق سازمانی هایخانه مورد در ماده، این حکم»

آنها،  بهای های سازمانی و معافیت پرداخت مالیات اجارهالبته موضوع خانه «.بود نخواهد جاری شود، تشخیص

اما در اینجا ؛ های مستقیم نیز مورد اشاره قرار گرفته است( قانون مالیات۸0( ماده )00) ( و۹های )در تبصره

( این قانون مستثنی شده و در حقیقت ۲0های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی از شمول ماده )، خانهدرواقع

 از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره معاف شده است.

 مستأجره عین در مستأجر طرف از قرارداد طبق که مستحدثاتی»یز آمده است؛ ( این ماده ن۲همچنین در تبصره )

 آن( %26) درصد پنجاه و تقویم موجر به مستحدثه تحویل روز معامالتی ارزش اساس بر شود،می ایجاد موجر نفع به

ها و احداثبنابراین نیمی از ارزش معامالتی  «.گرددمی محسوب تحویل سال اجاره مالیات مشمول درآمد جزء

شوند، از پرداخت مالیات معاف دهنده ایجاد میای که توسط مستأجر به نفع اجارهساخت و سازهای موارد اجاره

 واحد سه از بیش دارای مسکونی هایمجتمع مالکان»( این ماده نیز؛ 00تبصره ) بر اساسباشند. عالوه بر این، می

 در شوند،می یا شده ساخته شهرسازی و مسکن وزارت اعالم هب بنا مسکن مصرف الگوی رعایت با که استیجاری

درآمد هر  صورت این غیر در. باشدمی معاف اجاری امالک درآمد بر مالیات( %166) صد در صد از اجاره مدت طول
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و در  یدمف یربنایو پنجاه متر مربع ز صدیکدر تهران تا مجموع  یمسکون یواحدها یااز اجاره واحد  یشخص ناش

 «.باشدمی معاف امالک اجاره از ناشی درآمد بر مالیات از یدمف یربنایمتر مربع ز یستنقاط تا مجموع دو یرسا

های مسکونی با بیش از سه واحد استیجاری قرار اساس این تبصره مالیات بر اجاره واحدهایی که در مجتمع بر

 به طورشود. کامل و صد درصد اعمال می تصوربهاین معافیت  ، ضمن اینکهباشنددارند، از پرداخت معاف می

کلی، چنانچه واحد استیجاری در مجتمع مسکونی قرار نداشته باشد، هر میزان درآمد اجاره شخص، به شرطی 

و پنجاه متر مربع در تهران و تا مجموع دویست  صدیککه این درآمد از واحد یا واحدهای مسکونی تا مجموع 

درواقع این  کامل معاف است. صورتبهایجاد شده باشد، از پرداخت مالیات  هامتر مربع در دیگر شهرستان

تر م صدیکقانون، با توجه به اینکه اغلب واحدهای مسکونی ساخته شده در شهرهای مختلف کشور، کمتر از 

درصد درآمدهای اجاره ایجاد شده توسط مالکین را از پرداخت مالیات معاف کرده  ۲1مربع هستند، بیش از 

 تواند ارزش قابل توجهی باشد.است که می

( قانون ۱1( و )0۸(، )0۹(، )0۲(، )۲۸مواد ) ازجملهاما در کنار معافیت درآمدهای اجاره، مواد قانونی دیگر 

اس اس های مستقیم، به معافیت مالیاتی در نقل و انتقال امالک و واحدهای مسکونی اختصاص دارد. برمالیات

انتقال حق  ین( و همچن%2و به نرخ پنج درصد ) یامالک به مأخذ ارزش معامالت یقال قطعو انت نقل»(؛ ۲۸ماده )

 مالکان طرف از انتقال تاریخ در( %1) درصد دو نرخ به و حق صاحب یا مالک دریافتی وجوه مأخذ به محل واگذاری

واند تقطعی امالک می نرخ پنج درصدی مالیات بر نقل و انتقال .«باشدمی مالیات مشمول حق صاحبان یا عین

که افزایش یا کاهش آن به عنوان سیاست عملیاتی که  طوریهابزاری برای کنترل بازار ملک و مسکن باشد. ب

قرار دهد، در این کنترل مؤثر خواهد  یرتحت تأثهای فروشندگان و یا خریداران در بازار مسکن را تواند انگیزهمی

ه ک یاگونهبهنار سایر اقدامات و ابزارهای هماهنگ بیشتر خواهد بود. بود. البته قدرت تأثیرگذاری آن در ک

 تواند سهم خود را در کنترل بازار مسکن ایفا کند.اثرگذاری آن می

 ارضی اصالحات مقررات و قوانین اجرای در که امالک قطعی انتقال و نقل» ( این قانون؛0۲همچنین مطابق با ماده )

 مالیات مشمولآنها  یمسکن به اعضا یتعاون هایشرکت طرف از مسکونی واحدهای و دآم خواهد یا و آمده عمل به

ای هبه عبارت دیگر، مالیات بر نقل و انتقال واحدهای مسکونی که از طرف شرکت «.بود نخواهد فصل این موضوع

ده مشخص نش ضمن اینکهباشد. تعاونی مسکن به اعضای آنها واگذار شده است، مشمول معافیت از پرداخت می

است هدف حمایتی مذکور با چه منظوری بوده است، ابهام در شمولیت معافیت مالیات نقل و انتقال واحدهای 

های مستقیم ( قانون مالیات0۹اشاره شده در مراحل بعدی توسط اعضا به افراد دیگر نیز وجود دارد. در ماده )

 و 1416 ماه مرداد مصوب امالک و اسناد ثبت قانون صالحیا( 43) ماده اجرای در که امالکی»نیز اشاره شده است؛ 

ون، مطابق با این قان «.است معاف قطعی انتقال و نقل مالیات پرداخت از شود،می تملیک دولت به آن بعدی اصالحات

( قانون ثبت اسناد و امالک به دولت، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال 00امالک واگذار شده در ماده )

 باشد.شود که مجدداً مشابه مورد قبل، هدف حمایت معافیتی این مورد نیز مبهم مینمی
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ه ک یمتو متوسط ق ارزان مسکونی واحدهای قطعی انتقال اولین»؛ های مستقیم( قانون مالیات0۸اساس ماده ) بر

 و شهرسازی و سکنم هایوزارتخانه که هایییمتقانون مطابق ضوابط و ق ینا یبتصو یخظرف مدت ده سال از تار

برنامه  یمهلت اجرا یانقضا یخاز تار سال یکاحداث و حداکثر در مدت  نمایند،می تعیین دارایی و اقتصادی امور

 پرداخت از گردد، منتقل شودیم یینمحل تع یشهردار یا یاحداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرساز

سال  01به عبارت دیگر، کلیه واحدهای مسکونی که در  «.شدبامی معاف امالک قطعی انتقال و نقل بر مالیات

اند و حداکثر در مدت یکسال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث منتقل گردد، گذشته احداث شده

اساس این ماده، بخش زیادی از منابع درآمدی مالیات  باشند. بنابراین بردارای معافیت مالیات نقل و انتقال می

ت دلیل ایجاد چنین معافیه اند، بو انتقال واحدهای مسکونی که در ده سال گذشته احداث و منتقل شده بر نقل

 مالیاتی از دسترس خارج شده است.

های مستقیم به عنوان آخرین ماده قانونی مربوط به معافیت پرداخت مالیات نقل ( قانون مالیات۱1نهایتاً ماده )

 طرف از که وجوهی یا مال هرگونه»اساس این ماده؛  شود. برمذکور تلقی میو انتقال در این فصل از قانون 

 ایجاد برای اراضی و امالک به راجع حقوق یا عین بابت هاشهرداری یا دولتی هایشرکت و مؤسسات یا هاوزارتخانه

 تنف و آب کشیلوله عابر،م خیابان، آهن،احداث جاده، راه یاتوسعه  یلاز قب عامه مرافق یا نظامی مناطق توسعه یا و

 الیاتم از شود،می گذاشته ودیعه به وی حساب به یا گیردمی تعلق حق صاحب یا مالک به آنها نظایر و نهر حفر گاز، و

 .شد خواهد معاف فصل این موضوع انتقال و نقل

 انسازم به انتقال صورت در رسدمی یا رسیده ثبت به ایران ملی آثار فهرست در مربوطه قوانین طبق که امالکی

 شخاصا دست در مالکیت که موارد سایر در و متعلق قطعی انتقال و نقل مالیات کل به نسبت کشور فرهنگی میراث

 معافیت از امالک درآمد بر مالیات فصل موضوع درآمد به مربوط مالیات( %26) درصد پنجاه به نسبت ماندمی باقی

 حقوق یا امالک تملک بابت مذکور اشخاص طرف از که مالی یا وجه گونههر همچنین. بود خواهد برخوردار مالیاتی

 یا مالکین به شهرها فرسوده هایبافت و قدیمی محالت بازسازی و بهسازی نوسازی، هایطرح محدوده در واقع

 «.است معاف انتقال و نقل مالیات پرداخت از گیرد،می تعلق حق صاحبان

نی مربوط به معافیت مالیاتی بخش امالک و مستغالت، مربوط به بندهای ( آخرین ماده قانو0۲مطابق جدول )

 درآمدهای اساس این ماده و بندهای مذکور؛ باشد. برهای مستقیم می( قانون مالیات۸0( ماده )00( و )۹)

 تقیمارزان هایخانه و کارگران استفاده جهت کارخانه یا کارگاه محل در شده واگذاری مسکن»حقوق حاصل از 

 سازمانی هایخانه» ینهمچن ؛«گیردمی قرار کارگران استفاده مورد که کارخانه یا کارگاه محل از خارج در سازمانی

 از مورد دو هر، «شودمی گذارده کشوری مأموران اختیار در خاص هاینامهآئین موجب به یا قانونی اجازه با که

قوانین معافیت جزء ( همین قانون، ۲0ر در کنار ماده )درواقع بندهای مذکو. باشندمی معاف مالیات پرداخت

های سازمانی و در اختیار گذاشتن آنها برای افراد یا مالیاتی موضوع درآمدهای حاصل از اجاره و حقوق خانه

 باشد.( می%011کامل و صد درصد ) صورتبهها که این معافیت طوریهب؛ قشر خاصی است

 و فنی ای، علمیهای حرفهبخش فعالیت

هایی ای، علمی و فنی شامل زیربخشهای حرفه(، بخش فعالیتISICها )المللی فعالیتبندی بیندر طبقه

ای مربوط به مدیریت، های مشاورههای دفاتر مرکزی و فعالیتهای حقوقی و حسابداری، فعالیتهمچون فعالیت
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حقیق و توسعه علمی، فعالیت تبلیغات و های معماری و مهندسی و تحلیل و آزمایش فنی، فعالیت تفعالیت

مالحظه  های دامپزشکی است.شامل فعالیت یتدرنهاای، علمی و فنی و های حرفهبازارپژوهی، سایر فعالیت

اساس احتماالً و با توجه به  ینبر همگیرد. های خدماتی را دربرمیشود این بخش تنوع زیادی از فعالیتمی

ین هایی شامل اهای مالیاتی مبهم و گسترده است، ممکن است معافیتن معافیتاینکه برخی از احکام و قوانی

 بندی بخش قرار دهد. با وجودبخش باشد که تحقیق حاضر، موفق نشده است آنها را شناسایی کرده و در طبقه

فنی ای، علمی و های حرفههای بخش فعالیتحاوی مواد و بندهای قانونی مربوط به معافیت 00جدول  این،

 شود.است که نمایش داده می

 اساس قوانین و مقررات مصوب ای، علمی و فنی برهای حرفههای مالیاتی بخش فعالیتمعافیت :10 جدول

ای، علمی و حرفه هاییتفعال

 فنی

 مستقیم هاییاتمال 2تبصره  ۹0ماده 

 مستقیم هاییاتمال : درآمدهای اشخاص مقیم خارج2و  0 یهاتبصره 01۱ماده 

 مستقیم هاییاتمال «س»و « د»بند  002ماده 

 مستقیم هاییاتمال پژوهشی و تحقیقاتی هاییتفعال: 000ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده 00بند  02ماده 
  

آن را  توانای، علمی و فنی که در حقیقت نمیهای حرفهاولین ماده قانونی مربوط به معافیت مالیاتی فعالیت

-های مستقیم می( قانون مالیات۹0( ماده )2د، بلکه نوعی تخفیف مالیاتی است، تبصره )معافیت مالیاتی نامی

 دارای که فناوری و پژوهشی عالی، آموزش مؤسسات و مراکز ها،دانشگاه هایپرداخت»اساس این تبصره؛  باشد. بر

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، فناوری و تحقیقات علوم، هایخانهوزارت عالی آموزش گسترش شورای از مجوز

 حقیقی اشخاص به باشند،می الذکرفوق وزارتین از رسمی مجوز دارای قانونی پژوهشی و آموزشی مؤسسات سایر و

-حق و( %16) درصد ده نرخ به مقطوع مالیات مشمول التدریسحق قالب در خود غیرکارکنان و کارکنان از اعم

 رعایت با( %2) درصد پنج نرخ به مقطوع مالیات مشمول تحقیقاتی و پژوهشی قراردادهای و پژوهش حق التحقیق،

 «.بود خواهد یک تبصره در مقرر احکام سایر

دریافت مالیات مقطوع پنج درصدی از قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی در مقابل دریافت مالیات ده درصدی 

مالیاتی پنجاه واحد درصدی برای  التدریسی از مراکز ذکر شده در تبصره فوق، به معنی تخفیفآموزش و حق

های آموزشی این مراکز است. اهمیت آموزش و پژوهش در رشد و فعالیت قراردادهای پژوهشی در مقابل

ها بر دیگری ترجیح داده شود. ضمن اینکه در اغلب پیشرفت جامعه هر دو یکسان است و نباید یکی از جنبه

ا آموزش بسیار باالتر بوده و دریافت مالیات مقطوع پنج درصدی موارد، مبلغ قراردادهای پژوهشی در مقایسه ب

 باشد.از درآمدهای پژوهشی، تبعیض آشکار بین فعاالن آموزش و پژوهش می

های آن هستند که در ارتباط با معافیت مالیاتی های مستقیم و تبصره( قانون مالیات01۱مورد بعدی ماده )

ات، ها و تأسیساساس ماده مذکور، بابت تهیه طرح ساختمان است. برهای مربوط به بخش مورد بررسی فعالیت

های فنی، انتقال دانش فنی، سایر کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکبرداری و نقشهنقشه

 ،باشدکه مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم خارج از ایران می خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق
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که است ( مجموع وجوهی %01( تا چهل درصد )%01توجه به نوع فعالیت و سوددهی به مأخذ ده درصد )با 

 قسمت آن پیمانکاری، عملیات مورد در»اما مطابق با تبصره یک؛ ؛ باشدمالیاتی عاید آنها می سال یکظرف مدت 

اصالحات و الحاقات  یادر قرارداد  هینکبر امشروط  رسد،می تجهیزات و لوازم خرید مصرف به که قرارداد مبلغ از

حداکثر  ی،داخل یداقالم قرارداد درج شده باشد، در مورد خر یرجدا از سا طوربه یزاتآن، مبالغ لوازم و تجه یبعد

 هایپرداخت یرو سا یکاال و حقوق ورود یتا مجموع ارزش گمرک یخارج یدو در مورد خر یدتا مبلغ صورتحساب خر

 «.است معاف مالیات پرداخت از گمرکی سبز وانهپر در مندرج یقانون

 مانکارییپ یتاز فعال یقسمت یاتمام  یخارج یمانکارانکه پ یموارد در»همچنین مطابق با تبصره دو این ماده نیز؛ 

 جهیزاتت و لوازم تهیه برای که بالغی معادل کنند، واگذار دوم دست پیمانکاران عنوان به ایرانی یرا به اشخاص حقوق

 این( 1) تبصره آخر قسمت رعایت با و شودمی خریداری دوم دست پیمانکار توسط که اول دست قرارداد در مذکور

اساس این دو  بنابراین بر «.است معاف درآمد بر مالیات پرداخت از گردد،می دریافت اول دست پیمانکار از ماده

شی از فعالیت پیمانکاران خارجی به اشخاص تبصره، عملیات پیمانکاری تحت شرایط ویژه و یا زمانی که بخ

شود، قسمتی از درآمد ایجاد شده برای پیمانکاران حقوقی ایرانی )به عنوان پیمانکار دست دوم( واگذار می

 است.خارجی و یا پیمانکاران دست دوم معاف از پرداخت مالیات 

 ای و فنی مربوطلیت خدماتی علمی، حرفه(، ماده قانونی دیگر در حوزه معافیت مالیاتی فعا00مطابق با جدول )

( که قبالً نیز به 002اساس ماده ) است. بر« س»و « د»های مستقیم و بندهای ( قانون مالیات002به ماده )

های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا آن اشاره شد، درآمد ناشی از فعالیت

رداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به بمعدنی، از تاریخ شروع بهره

واحدهای »این ماده اشاره شده است « د»در بند همچنین باشد. اما مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می

در هر حال از امتیاز  ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهورهای ذیتولیدی فناوری اطالعات با تأیید وزارتخانه

به عبارت دیگر، در کنار واحدهای تولیدی و معدنی غیردولتی، واحدهای تولید  «.باشنداین ماده برخوردار می

های مستقیم بوده و درآمدهای حاصل از خدمات ( قانون مالیات002خدمات فناوری اطالعات نیز مشمول ماده )

کار، از پرداخت مالیات ه یافته تا ده سال از تاریخ شروع ب سعهکمتر تواین واحدها تا پنج سال و در مناطق 

 کنند.باشند و درواقع با نرخ صفر درصد مالیات پرداخت میمعاف می

 حقوقی اشخاص پژوهشی و تحقیقاتی هایهزینه معادل»ماده مذکور نیز؛ « س»اساس بند  عالوه بر این، بر

 قالب در که ربطذی هایوزارتخانه از برداریبهره پروانه اراید صنعتی و تولیدی واحدهای در تعاونی و خصوصی

 تحقیقات علوم، هایوزارتخانه از قطعی مجوز دارای عالی آموزش و پژوهشی مراکز یا هادانشگاه با منعقده قرارداد

 بر مشروط شود،می انجام کشور علمی جامع نقشه چهارچوب در که پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و

 ناخالص و برسد مربوطه تحقیقاتی مراکز یا و هادانشگاه پژوهشی شورای تصویب به آن ساالنه پیشرفت گزارش اینکه

 حداکثر نباشد، ریال( 2066606660666) میلیارد پنج از کمتر آنها معدنی و تولیدی هایفعالیت از حاصل ابرازی درآمد

بنابراین، اگر واحدهای تولیدی  «.شودمی بخشوده مذکور هزینه نجاما سال ابرازی مالیات( %16) درصد ده میزان به

ها و مراکز پژوهشی، در واحد خود انجام قرارداد با دانشگاه واسطهبههای تحقیقاتی و پژوهشی و صنعتی هزینه

اشد، بهای تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد ریال ندهند، به شرط اینکه درآمدهای حاصل از فعالیت
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معادل کل هزینه انجام گرفته از پرداخت مالیات معاف شده و درواقع مالیات آنها به میزان هزینه انجام گرفته 

( مالیات کل ابراز شده %01البته سقف مالیات بخشوده شده حداکثر به میزان ده درصد ) شود.بخشوده می

 است.توسط واحد انجام دهنده هزینه 

ای ههای مربوط به بخش فعالیتاز مواد قانونی معافیت دیگریجزء های مستقیم نیز ( قانون مالیات000ماده )

های پژوهشی، تحقیقاتی و ای، علمی و فنی است. بخشی از ماده مذکور به معافیت مالیاتی فعالیتحرفه

 و منقولغیر و منقول از اعم مهریه و منقول جهیزیه»اساس این ماده؛  اختراعات ثبت شده اختصاص دارد. بر

 و مخترعین عاید اکتشاف حق یا اختراع حق بابت که درآمدی همچنین و تحصیلی هایبورس و علمی جوایز

 نهپروا دارای که مراکزی تحقیقاتی و پژوهشی هایفعالیت از ناشی درآمد نیز و کلی طور به گرددمی مکتشفین

 در مقرر ضوابط طبق اصالحیه این اجرای تاریخ از سال ده مدت به باشند،می صالحذی هایوزارتخانه از تحقیق

 امور و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، عالی، آموزش و فرهنگ هایوزارتخانه پیشنهاد به که اینامهآیین

 «.باشدمی معاف مالیات پرداخت از رسید، خواهد وزیران یئته تصویب به دارایی و اقتصادی

الح های ذیصپژوهشی در مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانههای تحقیقاتی و در اینجا کلیه فعالیت

، درواقعباشند، به مدت ده سال از تاریخ اجرای اصالحیه قانون مذکور، از پرداخت مالیات معاف هستند. می

از ( به طور عام، هرگونه فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی در همه مراکز دارای مجوز را به مدت ده سال 000ماده )

های پژوهشی و پرداخت مالیات معاف کرده است. این در حالی است که در مواد قانونی پیشین، تنها فعالیت

کز ها و مراقرارداد با دانشگاه واسطهبهتحقیقاتی در واحدهای تولیدی، معدنی و صنعتی مورد تأکید بود که 

ت مالیات معاف بودند. عالوه بر این، در ماده ها و درآمدهای ایجاد شده توسط آن از پرداخپژوهشی، این فعالیت

 01های مستقیم، درآمدهای ایجاد شده از ناحیه حق اختراع یا حق اکتشاف نیز به مدت ( قانون مالیات000)

 سال از تاریخ اجرای اصالحیه قانون مذکور، مشمول معافیت مالیاتی هستند.

قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز  بر اساستحقیقاتی و های مستقیم، خدمات پژوهشی عالوه بر قانون مالیات

( قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ 02ماده )« 00»شامل معافیت در پرداخت مالیات شده است. مطابق با بند 

 تحقیقات علوم هایوزارتخانه مشترک پیشنهاد با که اینامهینآئ طبق که یو آموزش پژوهشی خدمات انواع»

 اجتماعی امور و کار و پرورش و آموزش پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، دارایی، و قتصادیامور ا فناوری، و

رسد، از پرداخت مالیات بر ارزش می وزیران یئته تصویب به قانون تصویب این تاریخ از ماه شش مدت ظرف

 «.باشدافزوده معاف می

 اداری و خدمات پشتیبانیهای بخش فعالیت

اصلی است که در  (، دارای شش زیربخشISICسیک )بندی آیمات پشتیبانی در طبقههای اداری و خدفعالیت

داری )نظیر کرایه وسایل نقلیه های اجارههای فوق عبارت است از: فعالیتبندی بخشویرایش چهارم این طبقه

استخدام های موتوری، کرایه کاالهای شخصی و خانگی و کرایه دارایی فکری و محصوالت مشابه(؛ فعالیت

های مسافرتی، گردانندگان تور، رزرو کردن و های استخدام و کاریابی(؛ خدمات آژانسهای آژانس)فعالیت
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ای ها و فضرسانی به ساختمانهای خدمات؛ فعالیتهای مربوط به بازرسی و امنیتهای مربوطه؛ فعالیتفعالیت

ار )نظیر های پشتیبانی کسب و ککار و سایر فعالیت های اداره دفتر کار، پشتیبانی دفترسبز و نهایتاً فعالیت

ازرگانی های بها و نمایشگاههای مراکز تلفن، سازماندهی همایشهای اداره و پشتیبانی دفتر کار، فعالیتفعالیت

 بندی(.های خدمات پشتیبانی کسب و کار مانند خدمات بستهو سایر فعالیت

های اداری و خدمات پشتیبانی مربوط به ماده دوم قانون وزه فعالیتاولین ماده قانونی معافیت مالیاتی در ح

 هایمالیاتموضوع قانون  هایمالیات پرداخت مشمول زیر اشخاص»های مستقیم است. در این ماده، مالیات

 ؛شودمی تأمین دولت توسط آنها بودجه که هاییدستگاه -1 ؛یدولت مؤسساتو  هاوزارتخانه -1نشده است:  مستقیم

 ینیاز طرف حضرت امام خم یتمجوز معاف یدارا یانقالب اسالم یو نهادها یادهابن -3 ؛ وهادهیاری و هاشهرداری -4

 «.یو مقام معظم رهبر

های بخشی بندی، در طبقهدهندهای اداری انجام میفعالیت از این حیث کهو مؤسسات دولتی  هاوزارتخانه

ای از منابع گیرند. هرچند بخش عمدهی و خدمات پشتیبانی قرار میهای ادارالمللی در بخش فعالیتبین

ود، شو مؤسسات مذکور از طریق بودجه دولت و بخشی از آن نیز از همین منابع مالیاتی تأمین می هاوزارتخانه

 یبیناما هر یک از این مؤسسات و ادارات، درآمدهای اختصاصی نیز داشته و در بودجه ساالنه دولت نیز پیش

حدود ، 00۸۸هزار میلیارد تومان و در سال  ۱1، حدود 00۸۹شود. کل این درآمدهای اختصاصی در سال می

هزار میلیارد تومان است.  ۸0نیز تقریباً  0011هزار میلیارد تومان و نهایتاً درآمدهای اختصاصی بودجه سال  ۱۸

هستند که از پرداخت مالیات  0011سال  درصد منابع بودجه عمومی دولت در ۱به عبارتی این درآمدها حدود 

 یهاوزارتخانهو مؤسسات دولتی حاکم است.  هاوزارتخانههای دولت، باشند. این وضعیت برای دستگاهمعاف می

بهداشت و درمان، دفاع، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش دارای بیشترین درآمدهای 

 ه هستند.های ساالناختصاصی در بودجه

و از شمولیت تمامی مواد  باشند که مورد اشاره قرار گرفتهها میها و دهیاری(، شهرداری2مورد بعدی در ماده )

های مستقیم قانون مالیات (2۹1های مستقیم برخوردار شده است. عالوه بر ماده فوق، در ماده )قانون مالیات

 فوظای انجام برای قانون موجب به که هاشهرداری به وابسته ساتمؤس و هاسازمان مالیات»نیز ذکر شده است که؛ 

 به متعلق آن دارایی و سرمایه( %166) صد درصد و تشکیل خدماتی و شهری عمومی، امور در شهرداری ذاتی

های وابسته به آن از منظر بنابراین معافیت مالیاتی شهرداری و سازمان «.باشدمی صفر نرخ با است، شهرداری

 تکرار شده است. البته این مسئله که معافیت باریکگذار بسیار حائز اهمیت بوده و در یک قانون بیش از نقانو

های متبوع از پرداخت مالیات معاف ها و سازمانچرا باید درآمدهای شهرداریمذکور به چه منظور وضع شده و 

 باشند، موضوعی است که به بررسی بیشتری نیاز دارد.

های اداری و خدمات پشتیبانی را در نظام مالیاتی کشور های مالیاتی بخش فعالیتمعافیت لیست 0۱جدول 

ها مربوط به قانون های مستقیم، دو ماده دیگر معافیتشود به غیر از قانون مالیاتمالحظه می دهد.نمایش می

( این قانون، موادی 00ماده ) ( و بند آخر011ماده )« الف»( بند 2باشد. جزء )برنامه پنج ساله ششم توسعه می

  های بخش مورد بررسی اختصاص دارند.هستند که به معافیت
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 قوانین و مقررات مصوب بر اساسهای اداری و خدمات پشتیبانی های مالیاتی بخش فعالیتمعافیت :12 جدول

اداری و خدمات  هاییتفعال

 پشتیبانی

 مستقیم هاییاتمال های انقالب اسالمیو بنیادها و نهاد هایاریدهو  هایشهردار: مربوط به 2ماده 

 مستقیم هاییاتمال و ادارات وابسته به شهرداری هایتفعال: مربوط به 2۹1ماده 

 قانون برنامه ششم : مربوط به خدمات گردشگری و ایرانگردی2جزء « الف»بند  011ماده 

قانون برنامه ششم، مالیات بر  بند آخر 00ماده 

 ارزش افزوده
 

گذاری در حوزه حمایت از میراث فرهنگی، صنایع ( قانون برنامه ششم توسعه به موضوع سیاست011) ماده

 ،فرهنگی میراث سازمان از حمایت برای است موظف دولت»اساس این ماده؛  دستی و گردشگری پرداخته است. بر

 بودجه چهارچوب در مالی تسهیالت و یارانه اختصاص: آورد عمل به را زیر تمهیدات گردشگری و دستی صنایع

 انجام مربوطه قوانین چهارچوب در جهانگردی و ایرانگردی تأسیسات به عوارضی و مالیاتی هایمعافیت سنواتی،

(، خدمات گردشگری و توریسم در دسته خدمات ISICسیک )المللی آیبندی بیناساس طبقه بر «.گیرد

 های مربوط بهتحت عنوان فعالیت یرهاپذمهمانو ها خانهها، مسافرهای هتلو فعالیت پشتیبانی قرار گرفته

های ( قانون مالیات011اساس امتیاز معافیت ذکر شده در ماده ) ینبر همشوند. بندی میتأمین جا و غذا طبقه

های مسافرتی( و هم در مستقیم، هم در بخش خدمات پشتیبانی )مربوط به تأسیسات گردشگری و آژانس

 گیرد.ها( مورد بررسی قرار میها و مسافرخانههای توریستی، هتلجا و غذا )اردوگاه بخش خدمات تأمین

(، به معافیت مالیاتی 0۱جدول ) بر اساس( قانون برنامه ششم توسعه نیز 00نهایتاً بند آخر مربوط به ماده )

 پاک انجماد، ندی،ببسته مراحل»این ماده؛ « ر»بخش اداری و خدمات پشتیبانی اختصاص دارد. مطابق بند 

 فرآوری نخودپزی، مانند دادن تفت و چای مانندو خشک کردن  کوبیشالی مانند گیریپوست بندی،درجه کردن،

 طورهمان «.است معاف افزوده ارزش بر مالیات پرداخت از خدمات، این تمامی و نشده محسوب کشاورزی محصوالت

شود بندی میخدمات پشتیبانی دستهجزء ( ISICبندی )هاساس طبق بندی نیز برکه گفته شد، فعالیت بسته

بنابراین عرضه محصوالت این بخش، معاف از پرداخت مالیات ؛ که در ماده مذکور مورد اشاره قرار گرفته است

 باشد.بر ارزش افزوده می

 اداره امور عمومی و دفاعهای بخش فعالیت

ماهیت کلی و اجتماعی آن و فقدان متولی در سطح جزء  های اداره امور عمومی و دفاع به دلیلبخش فعالیت

ها و مؤسسات(، قوانین حمایتی چندانی ازجمله معافیت مالیاتی به آن اختصاص و در بخش خصوصی )شرکت

های اداره امور های این بخش شامل فعالیت(، فعالیتISICسیک )بندی آیاساس طبقه داده نشده است. بر

های بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و سایر خدمات اجتماعی، ی تأمین خدمات مراقبتهاعمومی، تنظیم فعالیت

 باشد.های تأمین اجتماعی اجباری میهای ایمنی و نظم عمومی و فعالیتهای دفاعی، فعالیتفعالیت

ا و هتنها ماده قانونی معافیت مالیاتی مرتبط با این فعالیت در بین قوانین مالیاتی، همان معافیت شهرداری

های مستقیم به آن اشاره شده ( قانون مالیات2۹1های وابسته به آن است که در بخش قبل و ماده )سازمان

که به  هاشهرداری به وابسته مؤسسات و هاسازمان مالیات»اساس این ماده؛  که ذکر شد، بر گونههماناست. 



 اهی ردآمدی آنظرفیت اهی مالیاتی؛ آاثر و معافیت

 
  17 

( %166) صد درصدو  یلتشک یو خدمات یرشه ی،در امور عموم یشهردار یذات یفانجام وظا یموجب قانون برا

 «.باشدیاست، با نرخ صفر م یآن متعلق به شهردار ییو دارا یهسرما

 آموزشبخش 

(، شامل آموزش مدارس )ابتدایی و متوسطه(، ISICسیک )بندی کد آیاساس طبقه های بخش آموزش برفعالیت

 هاینهایت فعالیتدرریح، آموزش فرهنگی و ای، آموزش عالی، آموزش ورزش و تفآموزش متوسطه فنی و حرفه

از دید  باشد کهبرانگیز در پرداخت مالیات میهای بحثاین بخش نیز مشمول معافیتپشتیبانی آموزش است. 

ها شدیداً تبعیض برانگیز بوده و حتی موجب کمتر شدن کیفیت خدمات آموزش بسیاری از افراد، این معافیت

که در قسمت قبل نیز اشاره شد، وزارت علوم، تحقیقات و  طورهماناست.  های بخش مذکور شدهو فعالیت

ای دولت هستند که بیشترین های بودجهو دستگاه هاوزارتخانهجزء فناوری و وزارت آموزش و پرورش 

ای از خدمات بخش آموزش اختصاصی، قسمت عمده یدرآمدهای اختصاصی را دارند. در کنار این درآمدها

 شود.ارائه میوصی توسط بخش خص

های این حوزه، با توجه به سهم درآمدهای اختصاصی آن در بودجه های مالیاتی بر روی فعالیتوجود معافیت

جود و ها قوت بگیرد.عدالتی و تبعیض در سایه این معافیتتلقی بیو درآمدهای بخش خصوصی موجب شده تا 

و یا غیرانتفاعی موجب گسترش تعداد بیش از حد  قید و شرط برای واحدهای آموزشی آزادبیهای معافیت

که این خود بر کیفیت ارائه خدمات آموزشی در کشور تأثیر سوء  طوریهچنین واحدها و مؤسسات شده است. ب

 دهد.های مالیاتی بخش آموزش را نشان می( لیست معافیت0۹گذاشته است. جدول )

 مقررات مصوب قوانین و بر اساسهای مالیاتی بخش آموزش معافیت :18 جدول

 آموزش

 مستقیم هاییاتمال : درآمدهای اشخاص مقیم خارج2و  0 یهاتبصره 01۱ماده 

 مستقیم هاییاتمال درآمدهای آموزش غیرانتفاعی 000ماده 

 مستقیم هاییاتمال 0تبصره  00۸ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده 00بند  02ماده 
 

های مستقیم ( قانون مالیات000های آموزشی، به ماده )مالیاتی فعالیت بند قانونی مربوط به معافیت ینترمهم

 ،راهنمایی ابتدایی، از اعم غیرانتفاعی، مدارس تربیت و تعلیم از حاصل درآمد»اساس این ماده؛  اختصاص دارد. بر

 کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از مجوز دارای آزاد ایحرفه و فنی هایآموزشگاه ای،حرفه و فنی متوسطه،

و روستاها و درآمد  یافته کمتر توسعهکودک در مناطق  یو مهدها یرانتفاعیغ یو مراکز آموزش عال هادانشگاه

 زا فعالیت پروانه دارای مورد حسب که مذکور اشخاص نگهداری بابت حرکتی و ذهنی معلولین یمؤسسات نگهدار

 از حاصل بدنی تربیت سازمان از مجوز دارای ورزشی مؤسسات و هاباشگاه درآمد همچنین هستند، ربطذی مراجع

درواقع مطابق با این ماده، هر نوع فعالیت آموزشی  «.است معاف مالیات پرداخت از ورزشی منحصراً هایفعالیت

تی باشد. معافیغیرانتفاعی در همه سطوح و در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها معاف از پرداخت مالیات می

 شامل بسیاری از درآمدهای ایجاد شده در مراکز آموزشی غیرانتفاعی شده است.که 
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طبق ماده مذکور؛  باشد.های مستقیم می( قانون مالیات00۸( ماده )0مورد مشابه با قانون قبل، موضوع تبصره )

 برگزاری راه از دهما این موضوع اشخاص وظایف و اهداف پیشبرد منظور به و غیرانتفاعی هایفعالیت از که وجوهی»

 و شودمی تحصیل آنها اساسنامه چارچوب در غیره و ایدوره هاینشریه و کتاب نشر سمینارها، آموزشی، هایدوره

اشخاص اشاره  «.است معاف مالیات پرداخت از کند،می نظارت آنها هزینه و درآمد بر کشور مالیاتی امور سازمان

-ومی انقالبی غیردولتی، نهادهای مذهبی و زیارتگاهی، نهادهای عام( اعم از نهادهای عم00۸شده در ماده )

انداز بازنشستگی، سازمان بیمه خدمات درمانی و غیره های پسالمنفعه مانند جمعیت هالل احمر، صندوق

های آموزشی و انتشارات اساس تبصره ماده مذکور، هرگونه درآمد حاصل از برگزاری دوره بردر حالی که . است

 باشد.این اشخاص، از پرداخت مالیات معاف می توسط

( قانون 02( مربوط به ماده )00شود، بند )های مستقیم که در جدول باال مشاهده میعالوه بر قانون مالیات

 های آموزشی و پژوهشی تأکید دارد. مطابق این ماده؛مالیات بر ارزش افزوده نیز بر معافیت مالیاتی فعالیت

 علوم، تحقیقات یهاوزارتخانهای که با پیشنهاد مشترک نامهات پژوهشی و آموزشی که طبق آئینعرضه انواع خدم»

و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و وزارت کار و رفاه اجتماعی 

د، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف رسظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می

بنابراین مطابق سه ماده قانونی ذکر شده، تقریباً هرگونه فعالیت آموزشی و حتی پژوهشی، در نظام «. است

ای هها عالوه بر اینکه حساسیتباشد. این معافیتمالیاتی کشور از پرداخت مالیات درآمد کسب شده معاف می

انحصاراتی که در برخی  واسطهبهو از بین بردن کیفیت خدمات این حوزه زا بودن زیادی در قبال تبعیض

آورده است، موجبات خروج بخشی از منابع تأمین مالی دولت  به وجودهای بخش آموزش ایجاد شده، فعالیت

 را نیز فراهم کرده است.

 مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعی هایفعالیتبخش 

( شامل سه زیربخش اصلی است. ISICالمللی )بندی استاندارد بینجتماعی در طبقهبخش سالمت و مددکاری ا

گاهی های آزمایشهای بیمارستانی، پزشکی، فعالیتفعالیت ازجملههای مربوط به سالمت انسان )بخش فعالیت

 منزل برای های پرستاری در منزل، مراقبت درهای مراقبتی در منزل )امکانات مراقبتبخشی(، فعالیتو توان

-های مراقبت در منزل برای افراد سالمند و ناتوان( و فعالیتماندگان ذهنی، سالمت، روان و اعتیاد، فعالیتعقب

های مربوط به سالمت انسان و های فعالیتزیربخش ازجملههای مددکاری اجتماعی بدون تأمین محل اقامت 

 مددکاری اجتماعی است.

ای از بودجه بخش سالمت را درآمدهای اختصاصی این بخش تشکیل مت عمدههای سنواتی دولت، قسدر بودجه

های بین بخشکه گفته شد، بخش سالمت و درمان بیشترین درآمدهای اختصاصی را در  طورهماندهد. می

درصد بودجه وزارت بهداشت و درمان  01متوسط ساالنه حدود  طوربههای ساالنه دارد. دیگر اقتصاد در بودجه

، میزان اعتبارات 00۸۹دهد. به عنوان مثال در بودجه سال رآمدهای اختصاصی این بخش تشکیل میرا د

درصدی بودجه بخش  ۲۹هزار میلیارد تومان بوده است که سهم  02اختصاصی وزارت بهداشت و درمان حدود 
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شود و از افراد شد. درآمدهایی که از یک طرف، از محل بودجه عمومی دولت هزینه نمیمذکور را شامل می

اساس قانون بودجه صرف  گردد و از طرف دیگر، این درآمدها معاف از مالیات بوده و برجامعه تحصیل می

 شود.های این بخش میهزینه

های مالیاتی بخش سالمت در کنار مددکاری ( لیست ملموسی از معافیت0۸اما در کنار این معافیت، جدول )

دهد. اولین ماده قانونی مهم در معافیت اند، نمایش میاتی مختلف آورده شدهاجتماعی را که در قوانین مالی

 درآمد»آن؛  بر اساسهای مستقیم است که قانون مالیات( 002مالیاتی درآمدهای بخش مورد بررسی، ماده )

 ها،رستانبیما خدماتی درآمدهای همچنین و غیردولتی حقوقی اشخاص معدنی و تولیدی هایفعالیت از ناشی ابرازی

 قمناط در و سالبه مدت پنج  یتفعال یااستخراج  یا برداریشروع بهره یخاز تار یگردشگر یو مراکز اقامت هاهتل

درواقع مطابق این ماده، درآمدهای حاصل  «.باشدمی مالیات مشمول صفر نرخ با سال ده مدت به یافته توسعه کمتر

، از شمول استدرآمدهای اختصاصی در بودجه عمومی دولت  که جزءبابت خدمات درمانی ها بیمارستان از

 شود.مالیات معاف بوده و مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می

ان صحبت به میمشابه این ماده، در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز از معافیت مالیاتی بابت خدمات درمانی 

 یدرمان یانواع دارو، لوازم مصرف عرضه»بر ارزش افزوده؛ ( قانون مالیات 02( ماده )۸اساس بند ) آمده است. بر

واردات آنها حسب  ینو همچن یتیو حما یبخشتوان( و ارائه خدمات یاهیو گ یوانیح ی،)انسان یو ارائه خدمات درمان

 ائهار ،در اینجا نیز پرداخت مالیات بابت ارائه هرگونه خدمات درمانی «.باشندیمعاف م یاتمورد از پرداخت مال

اس اس کنندگان این خدمات، برکنندگان و یا دریافتو حمایتی معاف است. درواقع مصرف یبخشتوانخدمات 

به عبارت دیگر، خدمات درمانی از طرف  باشند.ماده مذکور نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده آن معاف می

درآمدهای حاصل از آن، مشمول مالیات با کننده این خدمات، از پرداخت مالیات معاف بوده و عرضه و مصرف

 .استنرخ صفر 

قوانین و مقررات  بر اساسهای مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعی مالیاتی بخش فعالیت یهاتیمعاف :19 جدول

 مصوب

مربوط به سالمت  هاییتفعال

 انسان و مددکاری اجتماعی

 مستقیم هاییاتمال 02مستقیم؛ بند  هاییاتمال ۸0ماده 

 مستقیم هاییاتمال آن یهاتبصره: بندها و 002ماده 

 مستقیم هاییاتمال ؛ مراکز نگهداری از معلولین ذهنی و حرکتی000ماده 

 مستقیم هاییاتمال 00۱ماده 

 نوجوانان و کودکان نگهداری مراکز نگهداری و تعمیر بند ح: ساخت، 00۸ماده 

 و ... سرپرستیب

 مستقیم هاییاتمال

 مالیات بر ارزش افزوده : خدمات درمانی۸بند  02ده ما
 

ها و درآمدهای بخش مورد بررسی در اینجا، دو ماده مهم دیگر در معافیت مالیاتی فعالیت( 0۸مطابق جدول )

د. باشو مددکاری می یبخشتوانهای مستقیم است که در ارتباط با خدمات ( قانون مالیات00۸( و )000مواد )

 متوسطه، راهنمایی، ابتدایی، از اعم غیرانتفاعی مدارس تربیت و تعلیم از حاصل درآمد»(؛ 000ه )ماد بر اساس

 هادانشگاه کشور، ایحرفه و فنی آموزش سازمان از مجوز دارای آزاد ایحرفه و فنی هایآموزشگاه ای،حرفه و فنی

 نگهداری مؤسسات درآمد و روستاها و یافتهدر مناطق کمتر توسعه هامهدکودک، یرانتفاعیغ یو مراکز آموزش عال
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یعنی مطابق با این ماده، ؛ «باشندمی معاف مالیات پرداخت از اشخاص نگهداری بابت حرکتی و ذهنی معلولین

های مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی معاف از پرداخت مالیات است. درآمدهای حاصل از فعالیت

مقدار زیادی بوده و بخش قابل توجهی از منابع درآمد مالیاتی را تشکیل دهد،  تواندها نمیهرچند این معافیت

های مذکور اعطا شده این معافیت به فعالیتفرایندی اساس چه معیار، منظور و  اما باید بررسی شود که بر

 است.

 درآمد از قسمت آن»اساس این ماده؛  باشد. برهای مستقیم می( قانون مالیات00۸ماده )« ح»مورد بعدی بند 

کودکان و  یمراکز نگهدار یو نگهدار یرساخت، تعم یل؛از قب یبه مصرف امور یشرع ینطبق مواز که عام موقوفات

 سالمندان، از مراقبت و نگهداری مراکز مختلف، جنسی و سنی هایگروه در بدسرپرست و سرپرستینوجوانان ب

 و خانوار سرپرست زنان حرکتی، و جسمی معلوالن خاعی،ن ضایعه مصدومان اشتغال و آموزیحرفه هایکارگاه

 و واشنکم بینا،کم نابینا، کودکان و ذهنی معلوالن آموزیحرفه و یبخشتوان آموزش، مراکز خودسرپرست، دختران

 از ،گیرند قرار کشور بهزیستی حمایتی هایسازمان مددجویان خدمت در بتوانند که اماکنی و مراکز سایر و ناشنوا

صرف  واسطهبههای مددکاری اجتماعی که به عبارت دیگر، هرگونه فعالیت «.است معاف مالیات رداختپ

گیرد، اگر چنانچه منجر به درآمد و سود ناشی از فعالیت گردد، این درآمدهای ناشی از موقوفات عام انجام می

 است.درآمد معاف از پرداخت مالیات 

 هنر، سرگرمی و تفریحاتبخش 

( شامل چهار زیربخش اصلی ISICسیک )بندی کد آیای بخش هنر، سرگرمی و تفریحات در طبقههفعالیت

ای هو نمایش و سایر فعالیت تئاترهای های خالق، هنر و سرگرمی )سالنفعالیت شاملها است. این زیربخش

 ها وفعالیت کتابخانههای فرهنگی )ها و سایر فعالیتها، آرشیوها، موزهکتابخانه خالقانه هنر و سرگرمی(؛

شناسی و های گیاههای باغو فعالیت های تاریخیها و مکانها و اداره ساختمانهای موزهآرشیوها، فعالیت

رزشی، و هاییتفعال یتدرنها ... وبندی و های شرطفعالیت (؛های مربوط به ذخایر طبیعیجانورشناسی و فعالیت

-ها و پارکهای شهربازیهای ورزشی، اداره تسهیالت ورزشی، فعالیتهای باشگاهتفریحی و سرگرمی )فعالیت

 .است بندی نشده(های سرگرمی طبقهمنظوره و سایر فعالیتهای تک

کند. درآمدهای کسب های مذکور حدود حوزه فعالیتی بخش هنر، سرگرمی و تفریح را مشخص میزیربخش

انده نصیب نمهای مالیاتی بیی کشور، از معافیت در پرداختها نیز در نظام مالیاتشده در این حوزه از فعالیت

های ( لیست هرچند کوتاه از معافیت21های مذکور شده است. جدول )و بخشی از آنها مشمول سیستم معافیت

شود هر دو ماده قانونی مصوب معافیت که مالحظه می طورهماندهد. مالیاتی مصوب این بخش را نشان می

های هنری، های مستقیم است که همین دو ماده، شامل همه فعالیتوط به قانون مالیاتبخش مذکور، مرب

 ورزشی و تفریحی مرتبط با بخش مورد بررسی شده است.
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 اساس قوانین و مقررات مصوب بر های مالیاتی بخش هنر، سرگرمی و تفریحمعافیت :16 جدول

 هنر، سرگرمی و تفریح
 تقیممس هاییاتمال ورزشی یهاباشگاه 000ماده 

 مستقیم هاییاتمال فرهنگی، هنری، انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی هاییتفعالبند ل:  00۸ماده 
 

-تفعالیهای مستقیم است که بخشی از متن این ماده در ارتباط با ( قانون مالیات000اولین ماده قانونی، ماده )

 هایفعالیت از حاصل درآمد»مذکور؛ اساس ماده  . براستهای ورزشی موضوع بخش هنر، سرگرمی و تفریح 

 «.است معاف مالیات پرداخت از بدنی، تربیت سازمان از مجوز دارای ورزشی مؤسسات و هاباشگاه ورزشی منحصراً

های دارای مجوز به طور کامل معاف از مربوط به باشگاههای ورزشی با این حکم هرگونه درآمد ناشی از فعالیت

ها بدون توجه به ماهیت فعالیت شمول هر نوع فعالیت ورزشی و درآمد همه باشگاه باشند.پرداخت مالیات می

دالتی عتواند بیها میهای این باشگاهطرفدار بودن از نظر تعداد متقاضی برای فعالیتورزشی، پرطرفدار یا کم

م که ی نظیر پرورش انداهایدر نحوه برخورد مالیاتی با فعالین این بخش را نیز به دنبال داشته باشد. باشگاه

ها دیگر ورزشی بیشتر است، قابل مقایسه با دیگر معموالً هم تعداد آنها و هم میزان درآمدشان نسبت به رشته

 باشد؛ اما نحوه برخورد با همه آنها از لحاظ معافیت مالیاتی مشابه است.ها نمیها و باشگاهفعالیت

اساس این  باشد. برهای مستقیم می( قانون مالیات00۸ماده )« ل»مالیاتی مربوط به بند  مورد بعدی معافیت

 هایو دستگاه یمجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ی)دارا قرآنی و مطبوعاتی و انتشاراتی هایفعالیت»ماده؛ 

 معاف تمالیا پرداخت از شود،می انجام اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت مجوز موجب به که هنری و فرهنگی(، ربطذی

در اینجا نیز هرگونه فعالیت هنری و فرهنگی )که بسیاری از آنها در ارتباط با حوزه سرگرمی نیز قرار  «.است

شود تا اعطای هنری و فرهنگی موجب میهای باشد. گستردگی فعالیتگیرد( معاف از پرداخت مالیات میمی

انون، با ابهام و پیچیدگی مواجه شود. این واقعیت ها در قو دسته از این فعالیت هر نوعمعافیت مالیاتی برای 

در این نظام بوده و همچنان وجود  هایتمعافهای اعطای همواره از نقاط ضعف نظام مالیاتی کشور و سیاست

 دارد.

( پیوست بعد از ردیف بخش هنر، سرگرمی و تفریح، به ترتیب مربوط به 0ردیف بعدی در جدول ) دو یتدرنها

 خدماتی توسط خانوار برای خودمصرفی ناپذیریکتفک هاییتفعالهای خدماتی و بخش عالیتدو بخش سایر ف

( مربوط به ماده ۱بند )گذاری نشده است. قانون ،است. معافیت مالیاتی چندان بااهمیتی در حوزه این دو بخش

های بخش دوم، یعنی فعالیت تواند فعالیت( قانون مالیات بر ارزش افزوده، معافیتی را اعطا کرده است که می02)

 همراه که کاالهایی واردات»اساس این ماده؛  خدماتی خانوار برای خودمصرفی را دربرگیرد. بر ناپذیریکتفک

 پرداخت از شود،می کشور وارد واردات، و صادرات مقررات طبق مقرر معافیت میزان تا شخصی استفاده برای و مسافر

 «.است معاف مالیات

تعمیر انواع لوازم خانگی )تعمیر مانند هایی شامل زیربخش که های خدماتیسایر فعالیتبخش  اما در مورد

ه بیشتر ب ،استهایی از این نوع رایانه و کاالهای شخصی و خانگی(، آرایش مو، مراسم خاکسپاری و فعالیت

دارد. رای آنها موضوعیت نچندان ب ،دلیل پراکندگی موضوعات فعالیت این بخش، ماده یا بندهای قانونی معافیت

های شیک از بخعالوه بر این، بسیاری از مواد قانونی معافیت مالیاتی نیز وجود دارند که به طور مشخص به هیچ
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ر ببندی نبودند. ( که تا بدین جا مالحظه شد، تعلق نداشته و قابل دستهISICسیک )المللی آیبندی بینطبقه

 بندی موضوعی، در بخش بعدیعنوان طبقهبا بندی دیگری مذکور با طبقه اساس، در این گزارش قوانین ینهم

 شده است.انجام گزارش 

 بندی موضوعیطبقه -3-1-2

اساس موضوع معافیت  های مالیاتی را بربندی قوانین مرتبط با معافیت( طبقه0( در پیوست شماره )2جدول )

ی مالیاتی با موضوع کشاورزی، تولیدات صنعت هاانجام داده است. در این جدول سه موضوع اول، یعنی معافیت

ی بندی بخشهایی است که در بخش قبل یعنی طبقهو معدن و خدمات شامل همان بندها و مواد قانونی معافیت

بندی بخشی و جدول ( مذکور در طبقه2مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. از آنجاکه سایر موضوعات جدول )

( با 2، موارد قانونی فوق، در جدول شماره )نیستبندی ( پیوست( قابل دسته0متناسب با آن )جدول شماره )

بنابراین در این بخش، موضوعات کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات بندی شده است. موضوعات مختلف طبقه

 ( به دلیل تکرار مورد تحلیل قرار نگرفته و آغاز مباحث بخش حاضر، از موضوع موقوفات در جدول2در جدول )

 مذکور خواهد بود.

 موقوفات

 وردهآهای مستقیم در قانون مالیات یژهوبه ،در موضوع وقف، مواد قانونی بسیاری در ارتباط با معافیت مالیاتی

های های مستقیم است که شامل بندها و تبصره( قانون مالیات00۸این مواد، موضوع ماده ) ینترمهمشده است. 

مستقیم به موضوع  طوربه( این ماده ۲و تبصره )« ک»، «ح»، «ز»، «و»، «الف»بندهای باشد. متنوعی می

ها و نذورات، کمک مانندموضوعاتی ( عالوه بر موقوفات، 00۸. هرچند موضوع ماده )استموقوفات مرتبط 

 گیرد. البته این موضوعات به دلیل متفاوت بودنهدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و مانند این را نیز دربرمی

مواد  20گیرد. جدول بندی نشده و در جای دیگری مورد بررسی قرار میماهیت آنها، در دسته موقوفات طبقه

 دهد.های مالیاتی موضوع موقوفات را نشان میقانونی معافیت

 قوانین و مقررات مصوب بر اساس های مالیاتی موضوع موقوفاتمعافیت :11 جدول

 موقوفات

ق.م.م مورد وقف  2ماده  مؤسساتو  هامانساز: اموالی که برای 0بند  20ماده 

 گرددیمیا حبس واقع 

 مستقیم هاییاتمال

 مستقیم هاییاتمال بند الف؛ موقوفات 00۸ماده 

 مستقیم هاییاتمال بند و؛ موقوفات 00۸ماده 

 مستقیم هاییاتمال بند ز، موقوفات 00۸ماده 

 مستقیم هاییاتمال بند ح؛ موقوفات 00۸ماده 

 مستقیم هاییاتمال بند ک؛ موقوفات 00۸ماده 

 مستقیم هاییاتمال ۲تبصره  00۸ماده 
 

 یافتیدر یایو هدا هاکمک پذیره، نذورات، موقوفات،» ؛های مستقیمقانون مالیات (00۸ماده )« الف»اساس بند  بر

 تانآس)س(،  معصومه حضرت آستانه)ع(،  الحسنی یمآستان حضرت عبدالعظ ی،آستان قدس رضو یرنقدیو غ ینقد
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 سایر و تکایا ها،حسینیه مساجد،)ره(،  خمینی امام حضرت مقدس آستان ،«چراغشاه»)ع(  موسی ابن احمد حضرت

-یم خیریه امور و اوقاف سازمان عهده به متبرکه بقاع سایر تشخیص. است معاف مالیات پرداخت از متبرکه بقاع

های نقدی و غیرنقدی هرگونه موقوفات، هدایا و کمکاز ماده مذکور،  به عبارت دیگر، مطابق این بند«. باشد

 هایشود بلکه این موارد و منابع، در درون خود مکانهای مقدس مشمول پرداخت مالیات نمیبه بقاع و آستان

 شود.های مختلف اجتماعی اختصاص داده میمتبرکه به مصارف و هزینه

 آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات» :اشاره شده استبه ترتیب ز ( نی00۸ماده )« ز»و « و»در بندهای 

درآمد اشخاص از محل وجوه »و همینطور « کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است

و های نقدی بنابراین عالوه بر موقوفات و کمک. «بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است

شود نیز به شرط آنکه به غیرنقدی، درآمدهای ناشی از این موقوفات که در صندوق عمران موقوفات خالصه می

مصرف عمران موقوفات برسد، از پرداخت مالیات معاف است. این معافیت شامل درآمدها و منابع حاصل از 

 باشد.وجوه بریه ولی فقیه نیز مینیز آوری خمس و زکات و جمع

آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف » ،این ماده« ح»این، مطابق بند  عالوه بر

اموری از قبیل تبلیغات اسالمی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، 

ارس علوم اسالمی، مدارس و های علمیه، مدبهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد، مصالها، حوزه

های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانشگاه

سوزی، جنگ و دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتشآموزان، کمک به مستضعفان و آسیبدانشجویان و دانش

های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه درآمدها و هزینه ینکهبر اط حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشرو

سرپرست و بدسرپرست در ، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بیرسیده باشد و همچنین ساخت

تغال مصدومان آموزی و اشهای حرفههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاهگروه

ضایعه نخاعی، معلوالن جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی 

شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت بینا، کمآموزی معلوالن ذهنی و کودکان نابینا، کمو حرفه

 «.ور قرار گیرند، از پرداخت مالیات معاف استهای حمایتی بهزیستی کشمددجویان سازمان

( حاکی از این است که درآمد موقوفات که به مصارف مشروح در بند 00۸در ماده )« ح»متن طوالنی بند 

های مرتبط با شود، معاف از پرداخت مالیات بوده و شامل حمایت از انجام فعالیتمذکور اختصاص داده می

ها و هدایای دریافتی نقدی و موقوفات و کمک»این ماده نیز؛ « ک»با بند  . همچنین مطابقاستمصارف فوق 

های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، مذهبی مربوط به اقلیت هاییئتهو  هاانجمنغیرنقدی 

( ۲تبصره )اساس  بر«. مشروط بر اینکه رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است

« ک»های ذکر شده به منظور مصرف برای اشخاص مطرح در بند ماده فوق، عالوه بر خود موقوفات و کمک

ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمک»همچنین اشاره شده است؛ 

های زیرمجموعه این حکم شامل درآمد شرکتباشد. اشخاص موضوع بندهای )ط( و )ک( از پرداخت مالیات معاف می

 «.اشخاص مذکور نخواهد بود
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 درآمدها و مزایای غیرنقدی )در حقوق( افراد

های قانونی مالیاتی در نظام مالیات کشور موضوع درآمدها و مزایای غیرنقدی به عنوان موضوع دوم از معافیت

ماده  ینترمهمی شده است. مطابق این جدول، بند( این گزارش طبقه0( پیوست )2است که در جدول شماره )

باشد، برخی از بندهای مطرح در قانونی که موضوع معافیت آن، درآمدها و مزایای غیرنقدی در حقوق افراد می

( ماده مذکور به ترتیب موارد زیر را شمول 00( و )01(، )0بندهای )های مستقیم است. ( قانون مالیات۸0ماده )

العاده مسافرت مربوط به اساس بندهای فوق، هزینه سفر و فوق بر»ای حقوق خارج کرده است؛ مالیات بر درآمده

شغل در درآمدهای حقوق، عیدی ساالنه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع 

ادل دو دوازدهم معافیت موضوع مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معهمچنین ( این قانون و 83ماده )

 «.باشند( این قانون از پرداخت مالیات معاف می83ماده )

 ها و مزایای غیرنقدیپایان سال، هزینه مسافرت ماده اشاره شده و بندهای آن، عیدی و پاداش بر اساسبنابراین 

یاری . قانونی که در بسستاو معاف  پرداختی به کارکنان، با تعیین سقف معین مشمول پرداخت مالیات نبوده

پرداخت پاداش، منجر به فرار مالیاتی و دور زدن قوانین مالیات در نظام مالی مانند هایی از موارد و به بهانه

ی که در اگردد. پدیدههایی با مبالغ بسیار باال و خارج از عرف نصیبشان میکشور شده و افراد مختلف، دریافتی

ظهور پیدا کرده و موجب نارضایتی بگیران در سیستم دولتی و در بین مدیران یعنوان نجومبا های اخیر سال

 طوربههای مستقیم، مورد دیگری است که البته نه ( قانون مالیات۹0قشرهای مختلف مردم شده است. ماده )

نقدی غیرهای مالیاتی بر روی درآمدهای مستقیم به معافیت مالیاتی پرداخته باشد، اما به تعیین برخی نرخ

 دهد.های قانونی حوزه مورد بررسی را نشان می( لیست معافیت22جدول ) حقوق تمرکز دارد.

 قوانین و مقررات مصوب بر اساسهای مالیاتی موضوع درآمدها و مزایای غیرنقدی )در حقوق( افراد معافیت :11 جدول

درآمدها و مزایای غیرنقدی )در 

 حقوق( افراد

ن، اتومبیل شخصی و سایر مزایای تبصره و بندهای آن: مسک ۹0ماده 

 غیرنقدی

 مستقیم هاییاتمال

 مستقیم هاییاتمال شغل به مربوط مسافرت العادهفوق و سفر : هزینه0بند  ۸0ماده 

 مستقیم هاییاتمال : عیدی ساالنه یا پاداش آخر سال01بند  ۸0ماده 

 مستقیم هایتیامال : مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان00بند  ۸0ماده 

 هاییاتمال: خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق: موضوع 01بند  02ماده 

 مستقیم

 مالیات بر ارزش افزوده

  

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق )مقرری یا مزد، یا حقوق »ها و بندهای آن؛ فوق، تبصره مطابق با ماده

های مقرر در ر یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتاصلی( و مزایای مربوط به شغل اعم از مستم

ف( شود: التبصره این ماده، درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر محاسبه می بر اساس این قانون است.

نقدی )به (، حقوق و مزایای مستمر %16(، بدون اثاثیه بیست درصد )%12مسکن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد )

از این بابت از حقوق کارمند ( این قانون( در ماه پس از وضع وجوهی که 91استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده )

( حقوق %2( و بدون راننده معادل پنج درصد )%16شود. ب( اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد )کسر می

اه پس از کسر وجوهی که ( این قانون( در م91موضوع ماده ) ی معافو مزایای مستمر نقدی )به استثنای مزایای نقد
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کننده شود. ج( سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداختاز این بابت از حقوق کارمند کسر می

 «.حقوق

توانست یاشاره شده است، مهای مستقیم ( قانون مالیات۹0تخفیف مالیاتی که در ماده )هر یک از امتیازهای 

های مالیاتی اشاره شده همراه باشد. به عبارت دیگر، درآمدهای با درصدهای باالتر و مالیات بیشتری از پایه

تواند بیشتر شود. عالوه بر موارد نقدی و غیرنقدی مشمول مالیات با احتساب درصدهای باالتر در بند فوق می

بر ارزش افزوده نیز بند معافیتی در حوزه درآمدها و مزایای ( قانون مالیات 02( مربوط به ماده )01مذکور، بند )

 ایهمالیات قانون موضوع حقوق، درآمد بر مالیات مشمول خدمات» باشد. در این بند اشاره شده است؛غیرنقدی می

بنابراین در بند مذکور، همه مزایای غیرنقدی که شامل موارد ماده «. است معاف مالیات پرداخت از مستقیم،

 باشد.( که در سطر قبل به آن پرداخته شد، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می۹0)

 های خارجیدرآمد افراد و شرکت

دو ماده مهم قانونی در نظام مالیاتی کشور به موضوع معافیت مالیاتی درآمدهای ایجاد شده برای افراد و 

های ( قانون مالیات01۱( ماده )0آن و تبصره ) 0ا ت 0( و بندهای ۸0های خارجی اختصاص دارد. مواد )شرکت

های خارجی به ( مربوط به معافیت درآمدهای حقوق افراد و شرکت۸0باشند. ماده )مستقیم، موارد مذکور می

 درآمدهای حقوق به شرح ذیل از پرداخت مالیات معاف است:»؛ استشرح زیر 

العاده دول نمایندگی فوق هاییئتهن و رؤسا و اعضای های سیاسی خارجی در ایرارؤسا و اعضای مأموریت -1

خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای 

نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان  هاییئته

 در صورتی که تابع دولت جمهوری اسالمی ایران نباشند. و مؤسسات مزبور

های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی رؤسا و اعضای مأموریت -1

 نسبت درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

های بالعوض فنی، اقتصادی، علمی یران از محل کمکدولت جمهوری اسالمی اکارشناس خارجی که با موافقت  -4

شوند، نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع المللی به ایران اعزام میو فرهنگی دول خارجی یا مؤسسات بین

 المللی مذکور.یا مؤسسات بین

ایران در خارج نسبت به های دولت جمهوری اسالمی و نمایندگی هایکنسولگرها و خانهکارمندان محلی سفارت -3

درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسالمی ایران درصورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران 

 «.نباشد به شرط معامله متقابل

های خارجی است که در ایران فعالیت بندهای مذکور درواقع اشاره با درآمدهای حاصل شده برای افراد و شرکت

بندهای قانونی باال، در نظام مالیاتی ایران درآمدهای ایجاد شده مشمول پرداخت مالیات  واسطههبکنند و می

ها و (، بیشتر محدود به اشخاص سیاسی، سفارت۸0ماده ) 0 تا 0باشد. البته این درآمدها در بندهای نمی

شود. عالوه بر ماده می نمایندگی نصیب آنها هاییئتهها و کشورهای دیگر است که بابت مأموریت کنسول
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های خارجی تمرکز های مستقیم نیز به موضوع درآمد افراد و شرکت( قانون مالیات01۱( ماده )0فوق، تبصره )

 داشته و به معافیت مالیاتی درآمد این نوع اشخاص اشاره شده است.

ران که بدون داشتن حق های خارجی در ایها و بانکهای شرکتشعب و نمایندگی»تبصره گفته شده؛  بر اساس

آوری اطالعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع

کنند، نسبت به آن مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نخواهند جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می

های خارجی که برای شرکت مادر اشتغال دارند و از آنها وجوه ها و بانکشرکتمطابق تبصره فوق،  درواقع «.بود

اره دو ماده قانونی اش کنند.کنند، در نظام مالیاتی ایران مالیاتی بابت این وجوه پرداخت نمیخود را دریافت می

نند و به هر نحوی کسب کداخل ایران فعالیت می های خارجی که درها و بانکشده در اینجا، انواع افراد، شرکت

 کند.کنند را با در نظر گرفتن شرایطی، از پرداخت مالیات معاف میدرآمد می

 ها(ها به افراد و سازمانهای نقدی و غیرنقدی و اهداییدرآمدهای اتفاقی )کمک

ی اقهای مالیاتی که در این گزارش انجام گرفته است، موضوع درآمدهای اتفبندی موضوعی معافیتدر طبقه

ماده قانونی در  ینترمهمباشد. ها میو هدایای دریافتی توسط افراد و سازمان های نقدی، غیرنقدیکمکشامل 

ها و هدایای های مستقیم است که در ارتباط با موقوفات، کمک( قانون مالیات00۸حوزه این موضوع، ماده )

های مستقیم ( قانون مالیات02۱ضوع بند )ج( ماده )باشد. عالوه بر این ماده، موها میدریافتی افراد و سازمان

های مالیاتی در موضوع ( لیست مواد قانونی معافیت20نیز به معافیت مالیاتی این حوزه اختصاص دارد. جدول )

 دهد.درآمدهای اتفاقی را نشان می

 قوانین و مقررات مصوب بر اساسهای مالیاتی موضوع درآمدهای اتفاقی معافیت :14 جدول

های نقدی اتفاقی )کمک درآمدهای

به افراد و  هاییاهداو غیرنقدی و 

 (هاسازمان

صادرات،  تشویق برای بند ج: مالیات درآمدهای اتفاقی؛ جوایز دولت 02۱ماده 

 کشاورزی محصوالت تولید و خرید

 مستقیم هاییاتمال

 مستقیم هاییاتمال و هدایای نقدی و غیرنقدی هاکمکبند الف:  00۸ماده 

 مستقیم هاییاتمال و هدایای نقدی و غیرنقدی هاکمکبند ب:  00۸ده ما

 مستقیم هاییاتمال و هدایای نقدی و غیرنقدی هاکمکبند ج:  00۸ماده 

 مستقیم هاییاتمال و هدایای نقدی و غیرنقدی هاکمکبند د:  00۸ماده 

 مستقیم هاییاتمال و هدایای نقدی و غیرنقدی هاکمکبند ه:  00۸ماده 

 مستقیم هاییاتمال و هدایای نقدی و غیرنقدی هاکمکبند ط:  00۸ماده 

 مستقیم هاییاتمال و هدایای نقدی و غیرنقدی هاکمکبند ی:  00۸ماده 

 مستقیم هاییاتمال و هدایای نقدی و غیرنقدی هاکمکبند ک:  00۸ماده 

 مستقیم هاییاتمال قدیو هدایای نقدی و غیرن هاکمک: ۲تبصره  00۸ماده 

 مؤسسات ،هاوزارتخانه به بالعوض صورت به اهدایی : کاالهای0بند  02ماده 

 عمومی نهادهای و دولتی

 مالیات بر ارزش افزوده

 

-( قانون مالیات00۸ها، ماده )ماده قانونی معافیت مالیاتی در موضوع درآمدهای اتفاقی افراد و سازمان ینترمهم

ها و موقوفات، نذورات، پذیره، کمک»اساس بند )الف( این ماده؛  بندهای مختلف آن است. برهای مستقیم و 

هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم حسنی )ع(، آستانه حضرت 
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، مساجد، (، آستان مقدس حضرت امام خمینی )ره(چراغشاهمعصومه )س(، آستان حضرت احمد ابن موسی )ع( )

و  سازمان اوقاف بر عهدهها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع حسینیه

و  هاکمک»؛ در بند )ب( نیز اشاره شده است همچنین در ادامه این بند و معافیت مشابه، «.باشدامور خیریه می

 «.ر جمهوری اسالمی ایران از پرداخت مالیات معاف استهدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی جمعیت هالل احم

ها و هدایای دریافتی نقدی و کمک» معافیت مالیاتی بند )ج( ماده مذکور نیز اشاره به این موضوع دارد که

 انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای پسغیرنقدی صندوق

افتی های دریائیان و عشایر و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمهکشاورزان، روست

ها و هدایای بندهای )د( و )ه( نیز به ترتیب موضوع کمک«. مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است

ها و هدایای دریافتی کمک»دهد؛ اعطایی به مدارس علوم اسالمی و نهادهای انقالبی را تحت پوشش قرار می

نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسالمی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسالمی با شورای 

ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقالب اسالمی کمک» طورینهم«. باشدمدیریت حوزه علمیه قم می

 «.باشدوزیران می یئتههای انقالب اسالمی با از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهاد

های مستقیم، به موضوع معافیت ( قانون مالیات00۸این، بندهای )ط(، )ی( و )ک( مربوط به ماده ) عالوه بر

ی او مجامع حرفه هاانجمنالمنفعه، احزاب، ها و هدایای دریافتی به ترتیب مؤسسات خیریه و عاممالیاتی کمک

ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی کمک»اساس بند )ط(؛  اختصاص دارد. برمذهبی  هایئتیهو  هاانجمنو 

اند، مشروط بر آنکه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور المنفعه که به ثبت رسیدهمؤسسات خیریه و عام

ارت کند، از پرداخت مالیات معاف دربند )ح( این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظ

های نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده است. در تبصره این بند نیز اشاره شده است؛ کمک

 «.شودباشد، بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می

 ضایاع عضویت حق همچنین و غیرنقدی و نقدی دریافتی هدایای و هاکمک» این است که؛ تأکید بند )ی( نیز بر

 به که وجوهی و باشند ربطذی مراجع از مجوز دارای که غیردولتی هایو تشکل هاانجمناحزاب و  ای،حرفه مجامع

از  شود،یم یزوار مذبور مجامع حساب بهآنها کسر و  یاعضا الزحمهحق یا درآمد از مربوط مقررات و قانون موجب

ها و هدایای دریافتی موقوفات، کمک»ین در بند )ک( نیز اشاره شده است؛ همچن .«استمعاف  یاتپرداخت مال

های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسالمی مذهبی مربوط به اقلیت هاییئتهو  هاانجمننقدی و غیرنقدی 

 «.ایران، مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد از پرداخت مالیات معاف است

و هدایای  های مستقیم آورده شده است، هرگونه کمک( قانون مالیات00۸بر بندهای مختلفی که در ماده ) ابن

 کنندو نهادهای انقالب اسالمی دریافت می هایئته، مؤسسات، هاانجمنها، نقدی و غیرنقدی که افراد، سازمان

درآمدها و عایدی »( این ماده؛ ۲با تبصره )شوند. عالوه بر این، مطابق مشمول معافیت در پرداخت مالیات می

ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای )ط( و )ک( از پرداخت حاصل از موقوفات و کمک

اساس این  بر «.های زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بودباشد. این حکم شامل درآمد شرکتمالیات معاف می

اشخاص  برای واحدهای زیرمجموعه ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدیتبصره، درآمد حاصل از کمک
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های صندوقمانند مختلفی که در این ماده و در بندهای به غیر از بندهای )ط( و )ک( نام آنها ذکر شده است؛ 

 تواند معاف از پرداخت مالیات باشد.می انداز بازنشستگی، نهادهای انقالب اسالمی و غیرهپس

ها ، عالوه بر موضوع درآمدهای اتفاقی که شامل کمک(0) ( پیوست2بندی موضوعی جدول شماره )قهدر طب 

درآمدهای شخصی »عنوان با ها است، موضوع دیگری نیز و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی افراد و شرکت

ماده قانونی که شامل وجود دارد. تنها « اتفاقی شامل جوایز علمی، حق اختراع و اکتشاف، مهریه و جهیزیه

اساس این ماده؛  های مستقیم است. بر( قانون مالیات000باشد، ماده )معافیت مالیاتی این نوع درآمد می

های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول و جوایز علمی و بورس»

به مدت ده سال از تاریخ اجرای این  یکل طوربهگردد، می کتشفینحق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و م

های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت و درمان و ای که به پیشنهاد وزارتخانهنامهاصالحیه طبق ضوابط مقرر در آئین

 .«باشدیآموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، از پرداخت مالیات معاف م

ای باشد که به دلیل اعطای معافیت مذکور از رسد موضوع این ماده، شامل منابع گستردهالبته به نظر نمی

 دسترس خارج شده باشد.

 صادرات خدمات و کاالهای غیرنفتی

ها و تولید در ها برای تقویت فعالیتحوزه صادرات کاالها و خدمات همواره یکی از موارد مورد حمایت دولت

ای است که در نظام مالیاتی ایران های مالیاتی در موضوع صادرات، مسئلهین حوزه بوده است. اعطای معافیتا

که  (20)جدول  بر اساسهای صادراتی کشور مورد توجه بوده است. نیز به منظور اقدام به حمایت از فعالیت

های مالیاتتنها یک ماده مربوط به قانون دهد، ر حوزه صادرات را نشان میهای مالیاتی قانونی دلیست معافیت

مستقیم و یک ماده دیگر نیز در قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و برای حمایت از صادرات محصوالت 

 غیرنفتی و خدمات در نظر گرفته شده است.

 ررات مصوبقوانین و مق بر اساسهای موضوع صادرات خدمات و کاالهای غیرنفتی های مالیاتی فعالیتمعافیت :13 جدول

صادرات خدمات و کاالهای 

 غیرنفتی

 مستقیم هایمالیات غیرنفتی کاالهای و خدمات صادرات از حاصل : درآمد0و تبصره  000ماده 

 مالیات مشمول کشور از خارج به خدمت و کاال و تبصره آن: صادرات 00ماده 

 باشدنمی

 مالیات بر ارزش افزوده

 

ماده قانونی به منظور اعطای معافیت در حوزه  ینترمهمهای مستقیم ن مالیات( و تبصره آن در قانو000اده )م

( درآمد حاصل از صادرات %166صددرصد )» اساس موضوع این ماده؛ . براستصادرات کاالهای غیرنفتی و خدمات 

خام،  ( درآمد حاصل از صادرات مواد%16خدمات و کاالهای غیرنفتی و محصوالت بخش کشاورزی و بیست درصد )

های امور گردد. فهرست مواد خام و کاالهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانهمشمول مالیات با نرخ صفر می

زیران هیئت و یبتصواقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به 

مالیات بر درآمد حاصل از صادرات هر نوع کاالی غیرنفتی  بنابراین مطابق با قسمت اول ماده مذکور،؛ «رسدمی
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کامل، در نظام مالیاتی کشور با نرخ صفر محاسبه  طوربه)اعم از تولیدات بخش صنعت و کشاورزی( و خدمات 

 شود.می

عالوه بر کاالهای تولید شده غیرنفتی، درآمد حاصل از صادرات مواد خام نیز مشمول تخفیف مالیاتی قابل 

( درآمدهای مذکور از پرداخت مالیات %21که بیست درصد ) طوریهشود. بی در نظام مالیاتی کشور میتوجه

اساس این ماده قانونی، هر نوع صادرات اعم  شود. به عبارت دیگر، برمعاف بوده و مشمول محاسبه مالیات نمی

مگی مشمول معافیت در پرداخت از صادرات کاالها و خدمات تولید شده در اقتصاد و صادرات مواد اولیه، ه

درآمد »های مستقیم ذکر شده است که؛ ( قانون مالیات000( ماده )0مالیات است. عالوه بر این، در تبصره )

شوند و بدون تغییر در ماهیت یا حاصل از صادرات کاالهای مختلف که به صورت عبوری )ترانزیت( به ایران وارد می

 «.گرددشوند، مشمول مالیات با نرخ صفر میمیبا انجام کاری بر روی آن صادر 

صادرات مواد اولیه،  طورینهمتی( و خدمات تولید شده در داخل و غیرنف، به غیر از صادرات کاالها )درواقع

معاف طور کامل ه بدرآمد حاصل از ترانزیت کاالهای مختلف نیز در نظام مالیاتی کشور، از پرداخت مالیات 

ن المللی به دلیل داشتبه موضوع معافیت درآمد حاصل از ترانزیت که نوعی خدمت بینالبته پرداختن است. 

های باشد. عالوه بر قانون مالیاتالمللی مناسب است، نیازمند بررسی و دقت بیشتری میموقعیت و امنیت بین

ی در معافیت اعطای باشد، شاملمستقیم، یک ماده قانونی دیگر که مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده می

 حوزه صادرات کاالها و خدمات است.

کاال و خدمت به خارج از کشور از صادرات »( قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره آن؛ 00اساس ماده ) بر

های پرداخت شده بابت آنها باشد و مالیاتطریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی

ن بنابرای«. گرددخروجی صادره توسط گمرک )در مورد کاال( و اسناد و مدارک مثبته، مسترد میبا ارائه برگه 

د و مستقیم تولی طوربهدر مورد موضوع صادرات کاالها و خدمات نیز، معافیت مالیاتی هم تولیدکنندگانی که 

ندگان برای صادرات ق.م.م( و هم صادرکنندگانی که متقاضی محصوالت تولیدکن 000کنند )ماده صادر می

شود. در حقیقت، نظام مالیاتی کشور به طور کامل، یعنی هم از طرف ق.م.ا( را شامل می 00هستند )ماده 

 صادرات کاالها و خدمات را مورد حمایت قرار داده است.فرایند تولیدکنندگان و هم از طرف صادرکنندگان، 

 بهادار(بورسی )کاالیی و اوراق  هایشرکتدرآمد فروش کاالی 

( تحت عنوان مواد قانونی معافیت مالیاتی مورد اشاره و 0( پیوست )2موضوع دیگری که در جدول شماره )

 های بورسهای بورسی اعم از شرکتبندی قرار گرفته است، در حوزه معافیت درآمد فروش کاالی شرکتطبقه

( قانون 000اساس جدول مذکور، ماده ) وضوع برباشد. تنها ماده قانونی در حوزه این مکاالیی و اوراق بهادار می

( از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کاالهایی %16معادل ده درصد )»های مستقیم است. مطابق این ماده؛ مالیات

هایی که سهام ( از مالیات بر درآمد شرکت%16رسد و ده درصد )های کاالیی پذیرفته شده و به فروش میکه در بورس

هایی ( از مالیات بر درآمد شرکت%2و پنج درصد )شود های داخلی یا خارجی پذیرفته میمعامله در بورس آنها برای

شود، از سال پذیرش تا سالی که از که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می
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-تشود. شرکاند با تأیید سازمان بخشوده مینشده ها یا بازارها حذفهای پذیرفته شده در این بورسفهرست شرکت

های داخلی و خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته هایی که سهام آنها برای معامله در بورس

( سهام شناور آزاد داشته باشند، %16شود، در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد )

 «.شوندهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار میدل دو برابر معافیتمعا

ای ههای پذیرفته شده در انواع بورساساس ماده مذکور در باال، درصد قابل توجهی از مالیات بر درآمد شرکت بر

بازارها و یا  ها به تأیید سازمان بورس ازداخلی و خارجی و یا بازارهای خارج از بورس تا مادامی که این شرکت

ها در . واضح است که این معافیتگردندمیاند، از پرداخت معاف و بخشوده های اشاره شده خارج نشدهبورس

اما نوع این حمایت و چگونگی اعطای ، گیردانجام میها برای ورود به بازار سرمایه شرکت از جهت حمایت

ا و همورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. اینکه حمایت مسائلی است که باید با عمق بیشتری جملهازها معافیت

العه ای است که نیاز به مطتواند باشد، مسئلهبا هدف مشابه و کارایی بیشتر، چگونه می یگزینجاهای معافیت

 و پرداخت بیشتری دارد.

 درآمدها و مصارف دفاعی و نظامی

نظامی طی موارد قانونی مختلفی، شامل معافیت هایی از درآمد و مصارف دفاعی و در نظام مالیاتی کشور، بخش

های فوق با موضوع معافیت درآمدها و مصارف (، معافیت0( پیوست )2جدول شماره ) بر اساسشود. مالیاتی می

این موضوع را نشان  درباره( لیست مواد قانونی معافیت 2۲بندی شده است. جدول )دفاعی و نظامی طبقه

های مستقیم و دیگری مالیات بر ماده قانونی مهم؛ یکی مربوط به قانون مالیاتشود دو . مالحظه میدهدمی

که هر یک شامل  طوریهب، های بخش دفاعی و نظامی وجود داردارزش افزوده در ارتباط با موضوع معافیت

 است.های مالیاتی قابل توجهی معافیت

 قوانین و مقررات مصوب ر اساسبهای مالیاتی موضوع درآمدها و مصارف دفاعی و نظامی معافیت :12 جدول

درآمدها و مصارف دفاعی و 

 نظامی

 ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای پرسنل : درآمد حقوق00بند  ۸0ماده 

 انتظامی و نظامی از اعم

 مستقیم هاییاتمال

 دهمالیات بر ارزش افزو یتیو امن )یو انتظامنظامی (دفاعی  صرفاً مصارف با : اقالم0۱بند  02ماده 
 

ای ههای مالیاتی درآمدهای حقوق، طی بندها و تبصرههای مستقیم به موضوع معافیت( قانون مالیات۸0ماده )

( این ماده به درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مربوط 00پردازد. بند )مختلفی می

ی اسالمی ایران اعم از نظامی و انتظامی، درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهور»اساس بند فوق؛  . براست

مشموالن قانون استخدامی وزارت اطالعات و جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و آزادگان مشمول معافیت 

های مستقیم، درآمد حقوق پرسنل ( قانون مالیات۸0بنابراین مطابق این بند از ماده ) «.استاز پرداخت مالیات 

. معافیتی که هدف و سازوکار استکامل معاف از پرداخت مالیات  طوربهام مالیاتی کشور، نیروهای مسلح در نظ

 تری مورد بررسی قرار گیرد.آن باید به صورت کامل
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های مستقیم، در جدول باال ماده قانونی دیگری وجود دارد که مربوط به مالیات بر ارزش عالوه بر قانون مالیات

( قانون مالیات بر ارزش افزوده، راجع به مسئله معافیت 02( ماده )0۱ر است. بند )افزوده در نظام مالیاتی کشو

عرضه و واردات اقالم با مصارف صرفاً دفاعی )نظامی »در مصارف دفاعی کشور تأکید دارد. مطابق با بند مذکور؛ 

 روهای مسلح و وزارتفهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نی بر اساسو انتظامی( و امنیتی 

باشد. فهرست مذکور ، از پرداخت مالیات معاف میرسدامور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می

به عبارت دیگر، وارد کردن یا عرضه  «.وزیران قابل اجرا خواهد بود یئتهاز اولین دوره مالیاتی پس از تصویب 

 کننده این اقالم که همان بخشاساس قانون مالیات، برای مصرف شور برنیاز بخش نظامی و دفاعی ک اقالم مورد

 اقالم خواهد بود. گونهینا، شامل معافیت در پرداخت مالیات بر واردات و مصرف استنظامی و دفاعی 

 یافته یا غیربرخوردارتوسعه مناطق کمتر

ها به عنوان مسئله هدف تی دولتهای حماییافته ازجمله موضوعاتی است که در سیاست کمتر توسعهمناطق 

بهبود وضعیت توسعه این مناطق اتخاذ ای و محلی به منظور های کالن، منطقهمورد توجه بوده و انواع سیاست

های شود با اعطای معافیتها است که در آن سعی میاین سیاست ینترمهمهای مالیاتی شود. سیاستمی

شهرها، درآمد حاصل از فعالیت در های کالنهای مرزی و حاشیهاستان های پیرامونی ازجملهمالیاتی به استان

 عهکمتر توساز این طریق در راستای حمایت از مناطق  و این مناطق را با امنیت و تضمین بیشتری همراه کند

یاتی ( دو نوع معافیت مال20تری را به سمت این مناطق هدایت کنند. جدول )های بیشتر و متنوعیافته، فعالیت

 دهد.یافته را نشان می مهم در حوزه موضوع مناطق کمتر توسعه

 اساس قوانین و مقررات مصوب یافته یا غیربرخوردار بر توسعه های مالیاتی موضوع مناطق کمترمعافیت :10 جدول

 یا یافته توسعه کمتر مناطق

 غیربرخوردار

 مستقیم هایلیاتما یافته توسعه کمتر مناطق در شاغل کارکنان حقوق مالیات: ۸2 ماده

 خدماتی و معدنی صنعتی، واحدهای مالیاتی معافیت: 0 جزء پ، بند 02 ماده

 غیربرخوردار مناطق در

 دائمی احکام قانون

 

های مستقیم کشور مربوط به بخشودگی و تخفیف مالیاتی در حقوق ( قانون مالیات۸2مطابق جدول، ماده )

( مالیات حقوق کارکنان %26پنجاه درصد )»اساس این ماده؛  ه است. بریافت توسعه دریافتی کارکنان مناطق کمتر

یف تخف «.شودریزی کشور بخشوده مییافته، طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامهتوسعه شاغل در مناطق کمتر

ها نتهران به سمت استامانند شهرها ها از کالن، به منظور هدایت فعالیتکارکنانبرای مالیاتی پنجاه درصدی 

ها برای ماندن در مناطق خود و عدم مهاجرت به و مناطق پیرامونی و تشویق شهروندان ساکن در این استان

. حال اینکه چقدر این سیاست بتواند موفق باشد، بستگی به اختالف دستمزدها استهای مرکز سمت استان

یافته و همچنین میزان بخشودگی  توسعه شغلی در مناطق کمتر یتیموقعدر مرکز و پیرامون، تعداد فرصت و 

 شود.مالیاتی دارد که اعطا می

های دیگر به سمت تهران و ساکن های اخیر از استانمهاجرت گسترده افراد و نیروهای ماهر و غیرماهر در سال

های مشابه ای آن، نشان از این دارد که سیاست مذکور و سیاستشدن آنها در این شهر و شهرهای حاشیه

حمایت مالیاتی تنها در سطح دریافتی کارکنان شاغل  نتوانسته است به این هدف مهم دست پیدا کند.هرگز 
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های تولیدی آنها را نیز مستقیماً در توجه قرار داده است. موضوع توسعه یافته نبوده و فعالیت در مناطق کمتر

وسعه کشور، مربوط به معافیت مالیاتی های ت( قانون احکام دائمی برنامه02ماده )« پ»( مربوط به بند 0جزء )

 .استواحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار 

گذاری صنعتی و معدنی کشور، اقدام زیر به منظور تسهیل و تشویق سرمایه»ماده مذکور؛ « پ»اساس بند  بر

ر مناطق غیربرخوردار از اشتغال شود: معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی دتوسط دولت انجام می

صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نیز تولید کاالی جدید  -های منظور شده در مناطق آزاد تجاریرا به میزان معافیت

-مطابق این ماده قانونی، کلیه فعالیت یقتدر حق «.باشندمشمول این حکم میدر این واحدها به میزان سهم خود 

واحدهای تولیدی و  آنچههایی شبیه ر مناطق غیربرخوردار از امتیازها و معافیتهای تولیدی و خدماتی د

شود، استنباط میآنچه  اما. شوند، برخوردار هستندخدماتی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی آن را مشمول می

 مانند مناطقهای مالیاتی، هیافته از حیث برخورداری از امتیازها و تخفیف این است که مناطق کمتر توسعه

 شود.آزاد بوده و رفتار می

 مناطق آزاد و ویژه

صنعتی جمهوری اسالمی ایران به منظور تسریع در انجام امور  -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری

اساس  دهد تا مناطق آزاد را برتوسعه اقتصادی تدوین شده و به دولت اجازه می زیربنایی، عمرانی و رشد و

شود که مناطق آزاد، از تسهیالت ( ماده اول این قانون متذکر می0اساس تبصره ) نی اداره کند. برموازین قانو

امتیازهایی که قانون چگونگی اداره مناطق  ینترمهمو امتیازهای موضوع این قانون برخوردار خواهد بود. از 

، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی فراهم آوردن تسهیالت مواصالتیآزاد، برای این مناطق در نظر گرفته است، 

نه، برای نمو. باشداعطای معافیت و بخشودگی مالیاتی به فعاالن مستقر در مناطق مذکور مینیز و و رفاهی 

اختصاص داده شده برای مناطق آزاد را در نظام مالیاتی کشور های لیست مواد قانونی معافیت (2۱جدول )

 دهد.نشان می

 اساس قوانین و مقررات مصوب وع مناطق آزاد و ویژه برهای مالیاتی موضمعافیت :12 جدول

 مناطق آزاد و ویژه

 قانون مناطق آزاد از مالیات در مناطق آزاد هایتفعالساله انواع  ۲؛ معافیت 00ماده 

 آزاد مناطق در شده پردازش یا و تولید آن: کاالهای یهاتبصره؛ بند ب 0۲ماده 

 کشور نقاط ایرس به ورود هنگام به اقتصادی ویژه و

 قانون احکام دائمی

 قانون احکام دائمی کشور از خارج و آزاد مناطق بین کاال ؛ بند ت: مبادالت0۲ماده 
 

( قانون چگونگی 00شود، موضوع ماده )مشاهده می 2۱امتیاز در معافیت مالیاتی که مطابق جدول  ینترمهم

 یو حقوق یقیحق اشخاص» اساس این ماده؛ ن است. برصنعتی جمهوری اسالمی ایرا -اداره مناطق آزاد تجاری

 از زادآ منطقه در اقتصادی فعالیت نوع هر به نسبت دارند، اشتغال اقتصادی هاییتفعال انواعکه در منطقه )آزاد( به 

 قانون موضوع دارایی و درآمد بر مالیات پرداخت از سال( 12) پانزده مدت به مجوز در مندرج برداریبهره تاریخ

 شنهادیخواهند بود که با پ یاتیپانزده سال تابع مقررات مال یو پس از انقضا بود خواهند معاف مستقیم هایمالیات
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درواقع این قانون، هر نوع فعالیت اقتصادی اعم از «. یدخواهد رس یاسالم یمجلس شورا یببه تصو یرانوز یئته

 دهد.ت مالیات قرار میتولید و خدمات در مناطق آزاد را مشمول معافیت در پرداخ

برداری مندرج در سال از آغاز تاریخ بهره 0۲گیر در این مناطق، دائمی نبوده و برای البته این معافیت همه

در حقیقت، این دوره به  .باشدبرقرار میمجوز هرکدام از واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در منطقه آزاد 

بعد ای که گونه ههای مناطق آزاد است. باقتصادی در قالب حمایتهای مختلف عنوان دوره حمایت از فعالیت

از مدت زمان مشخص شده، فعاالن اقتصادی مشمول حمایت، باید بتوانند بدون چتر حمایتی مذکور و همچنین 

های مستقر در د. اغلب فعالیتنهای دیگری که با امتیازهایی همراه است، به فعالیت خود ادامه دهحمایت

 المللیبه تعبیری در خط مقدم رقابت بینصادرات و واردات بوده و  ،آزاد، در حوزه خدمات ازجمله تجارتمناطق 

 های اقتصادی مختلف قرار دارد.در حوزه فعالیت

ای ههای مالیاتی و سایر امتیازهای اعطا شده، باید بتواند در کارآمدی فعالیتاین است که حمایت ظاهر امر بر

 اما باید آثار و پیامدهای این نوع؛ المللی اشاره شده، ایفای نقش مؤثر داشته باشدقابت بینمذکور در صحنه ر

قتصادی های اها با کنکاش بیشتری مورد تحلیل قرار گیرد و کارآمدی آنها را با سنجش موفقیت فعالیتحمایت

 .ر گیردالملل و آثارشان در رفاه اقتصاد داخل، مورد ارزیابی قرادر صحنه رقابت بین

و « ب»( که به معافیت مالیاتی موضوع مناطق آزاد پرداخته است، بندهای 2۱ماده قانونی بعدی در جدول )

اساس این ماده از قانون؛  بر باشد.میهای توسعه کشور ( قانون احکام دائمی برنامه0۲مربوط به ماده )« ت»

انداز بیست ش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشمبه منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نق»

پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم

در  اقدامات«. های مختلف باید اقدامات مقتضی انجام گیردملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش

 اشاره شده است.« ت»و « ب»های مالیاتی موضوع این ماده، در بندهای تباط با معافیتار

 کاالهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی»( قانون احکام دائمی؛ 0۲ماده )« ب»مطابق بند 

ر د و قطعات داخلی بکار رفته به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه

درواقع این بند از ماده بر معافیت پرداخت  «.آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است

ماده مذکور؛ « ت»اساس بند  حقوق ورودی محصوالت تولید شده در مناطق آزاد تأکید دارد. اما در ادامه و بر

ج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد، از کلیه عوارض )به استثنای عوارض موضوع مبادالت کاال بین مناطق آزاد و خار»

( مالیات و 2/0/1421صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب  -( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری16ماده )

ر را مورد برخالف بند قبلی، مبادالت بین مناطق آزاد و خارج از کشو« ت»بند  «.باشندحقوق ورودی معاف می

 دارد.تأکید قرار داده و این مناطق را از پرداخت هرگونه عوارض مالیات و حقوق ورودی معاف می

 بنیانهای دانششرکت

ها و اختراعات، به منظور حمایت از سازی نوآوریبنیان و تجاریها و مؤسسات دانشقانون حمایت از شرکت

 تصویب شد. ۲/۹/00۹۸تدوین و در تاریخ  00۹۸ن در سال بنیاهای دانشگیری، رشد و بالندگی شرکتشکل
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بنیان، شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است ها و مؤسسات دانششرکت»( این قانون؛ 0مطابق با ماده )

محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی )شامل گسترش افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانشکه به منظور هم

سازی نتایج تحقیق و توسعه )شامل طراحی و تولید کاال و خدمات( در نوآوری( و تجاری و کاربرد اختراع و

 «.شودافزارهای مربوط تشکیل میدر تولید نرم یژهوبهافزوده فراوان برتر و با ارزش هاییفناورحوزه 

ن ه در سطح کالبنیان برای اینکه به اهداف تعیین شده در قانون دست یابند و مطلوب جامعهای دانششرکت

-بنیان نیز همانند مناطق آزاد، باید مورد برخی حمایتهای دانشها برآورده شود، شرکتنیز از حیث این شرکت

های مالیاتی، در دسترس قرار دادن تسهیالت و اعتبارات مورد نیاز قرار معافیتمانند های مختلف ها از جنس

را  بنیانهای دانشهای مالیاتی مشمول شرکتمعافیت ژهیوبه ،ها( لیست حمایت2۹جدول شماره ) گیرند.

 دهد.نشان می

 قوانین و مقررات مصوب بر اساسهای مالیاتی موضوع مناطق آزاد و ویژه معافیت :18 جدول

 های دانش بنیانشرکت

 سساتؤم و هاشرکت به اعطا قابل تسهیالت و هایتحمابند الف:  0ماده 

 یانبندانش

های قانون حمایت از شرکت

 یانبندانش

 در که صورتی در خارجی هایشرکت توسعه و تحقیق : واحدهای0ماده 

 گردند دایر کشور فناوری و علم هایپارک

های قانون حمایت از شرکت

 یانبندانش

 و علم هایپارک در مستقر مهندسی و فناوری پژوهشی و : واحدهای01ماده 

 فناوری

های قانون حمایت از شرکت

 یانبندانش
 

ها و اختراعات اولین و سازی نوآوریبنیان و تجاریها و مؤسسات دانش( قانون حمایت از شرکت0ماده )

د اساس بن دهد. برها و تسهیالت تشکیل میبنیان را در قالب معافیتهای دانشها از شرکتحمایت ینترمهم

صادراتی به مدت  سود بازرگانی و عوارض معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی،»ماده مذکور؛ « الف»

ساله  0۲معافیت  «.شودبنیان موضوع این قانون اعطا میها و مؤسسات دانشسال، به عنوان حمایت به شرکت 12

های تولیدی و خدماتی را طیف وسیعی از فعالیت بنیان،ها و مؤسسات دانشپرداخت مالیات توسط شرکت

نیان بها و مؤسسات دانش، هرچند به منظور ایجاد حمایت از فعالیت شرکته. این معافیت گستردشودشامل می

مالیات را  صورتبهتواند منابع درآمدی بزرگی را از دسترس دولت که امکان دریافت آن شود، اما میاعطا می

 داشت خارج سازد.

اعتبار  تأمینمانند های دیگر تبنیان در کنار مزیهای دانشعالوه بر این، اعطای امتیاز معافیت مالیاتی شرکت

های مالی دیگری ها و همچنین بسیاری از حمایتهای تولید و عرضه محصوالت این شرکتو بخشی از هزینه

آید، بسیار محرک و ایجادکننده بنیان به عمل میها و مؤسسات دانشاساس قانون حمایت از شرکت که از آنها بر

ها است. بنابراین پیاده کردن چنین قانونی در حمایت از شرکت گونهینای هازمینه فساد و اختالس در فعالیت

ذاری گبنیان نیازمند در نظر گرفتن مالحظات بسیار دیگری است که باید در کنار قانونهای دانششرکت

 مورد توجه قرار گیرد. حمایتی و حاکمیت شرکتی
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های خارجی دارای شرایط ی تحقیق و توسعه شرکتواحدها»( همین قانون نیز اشاره شده است که؛ 0در ماده )

درصد  26بیش از  یریکارگبهکشور، با  یفناورهای علم و ( این قانون، در صورتی که در پارک1مندرج در ماده )

 به عبارت دیگر، بر «.مند گردند( بهره4های مندرج در ماده )توانند از حمایتمتخصصان ایرانی دایر گردند، می

های خارجی واحدهای تحقیق و بنیان، اگر چنانچه شرکتهای دانش( قانون حمایت از شرکت0) اساس ماده

درصد متخصص آنها،  ۲1آوری داخل کشور مستقر کرده و بیش از های علم و فنتوسعه خود را در پارک

 0۲ت مالیاتی اعطای معافی ازجملههای دولت واحدهای مذکور از حمایت صورت ینانیروهای ایرانی باشند، در 

مشمول شدن واحدهای تحقیق و توسعه  شوند.مند می( گفته شد، بهره0در ماده ) آنچه بر اساسساله آنها 

های خارجی از این امتیازها در حقیقت، به منظور حمایت از نیروی متخصص داخلی و همچنین تسهیل شرکت

 .استمندی متخصصان از آن بهرههای مختلف، به داخل کشور و انتقال دانش و تکنولوژی در حوزه

های ها و امتیازهای قانون حمایت از شرکتبنیان کشور از حمایتها و مؤسسات دانشعالوه بر اینکه شرکت

( قانون 01اساس ماده ) ها برشوند، این شرکتمند می( ذکر آن رفت، بهره0در ماده ) آن چنانکهبنیان دانش

 ها و مؤسساتبه منظور ایجاد و توسعه شرکت»مطابق این ماده؛  دار هستند.های دیگری نیز برخورحاضر از مزیت

و مهندسی مستقر در  یفناورشود واحدهای پژوهشی و المللی، اجازه داده میهای بینبنیان و تقویت همکاریدانش

وص روابط کار، های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصدر جهت انجام مأموریت یفناورهای علم و پارک

بنابراین واحدهای پژوهشی  «.الملل برخوردار گردندگذاری خارجی و مبادالت مالی بینها و عوارض، سرمایهمعافیت

از  محصوالت خود توانند در تولید، توسعه، بازاریابی، فروشمستقر هستند، می یفناورهای علم و که در پارک

 مند شوند.یاتی بهرههای مالمزایای مناطق آزاد، همچون معافیت

 بازرگانی و حقوق گمرکی

های زیادی در نظام مالیاتی کشور و قوانین در حوزه بازرگانی و گمرکی که شامل امتیازها و معافیت ینترمهم

باشند. جدول می« قانون امور گمرکی»و « مقررات واردات و صادرات»های گمرکی هستند، دو قانون فعالیت

ها دهد. البته این معافیتهای ذکر شده در دو قانون فوق را نشان میازها و معافیت( لیست امتی2۸شماره )

را شامل  های این حوزهمستقیماً مربوط به مالیات نبوده و بیشتر حقوق گمرکی و سود بازرگانی ناشی از فعالیت

ی متنوع در حوزه بازرگانی ها( قانون مقررات واردات و صادرات مربوط به معافیت0۱و  02، 01، 0ماده ) شود.می

 شود.های مختلفی از افراد و کسب و کارها را شامل میو حقوق گمرکی است که گروه

تجاری مستلزم  صورتبهمبادرت به امر صادرات و واردات کاال »( قانون مذکور؛ 0ماده ) بر اساسبه عنوان نمونه، 

 «.سدرو معادن ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع

وران و کارگران ایرانی های تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیلهشرکت»( این ماده اشاره شده است که؛ 0اما در تبصره )

-معاف میمقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی )مجاز( از داشتن کارت بازرگانی 

های اشاره شده در تبصره فوق که معاف از داشتن به عبارت دیگر، مطابق با تبصره مذکور، افراد و گروه«. باشند
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کارت بازرگانی هستند، مجوز واردات و صادرات کاال به هر میزان و ارزشی را از طریق مرزهای ایران داشته و 

 نیست.له نیازمند کنترل مبادله آنها و نوع کاالی مورد معام

( قانون مقررات واردات و صادرات از 01( ماده )0اساس تبصره ) بر های ذکر شدهعالوه بر این، افراد و گروه

ابل کاالهای ق»کامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند. مطابق این تبصره؛  طوربهبخش یا پرداخت 

ارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود وارد کشور های تعاونی آنان و کورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکت

( تا حداکثر معادل صد در صد %46نمایند، با تصویب هیئت وزیران در مورد ارزاق عمومی از پرداخت سی درصد )می

( %26( حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد )166%)

 و معافیت کارگران( نیز 01( ماده )2در ادامه، تبصره ) «.باشندگمرکی و سود بازرگانی متعلقه معاف میحقوق 

 و ابزار صنعتی، آالتینماشاز پرداخت درصدی از سود بازرگانی برای واردات  را خارج در مجاز شاغل ایرانیان

 دهد.پوشش می کشور نیاز مورد اولیه مواد

 قوانین و مقررات مصوب بر اساسهای بازرگانی و حقوق گمرکی وع فعالیتهای مالیاتی موضمعافیت :19 جدول

 بازرگانی و حقوق گمرکی

 کارگران و ورانپیله ملوانان، مرزنشین، تعاونی های: معافیت شرکت0تبصره  0ماده 

 مقیم خارج از داشتن کارت بازرگانی ایرانی

قانون مقررات واردات و 

 صادرات

آنان،  تعاونی هایشرکت یا مرزنشین یت واردات خانوارهای: معاف0تبصره  01ماده 

 خود از حقوق گمرکی و سود بازرگانی شخصی مصارف برای شناورها ملوانان، کارکنان

قانون مقررات واردات و 

 صادرات

خارج، از پرداخت درصدی  در مجاز شاغل ایرانیان و : معافیت کارگران2تبصره  01ماده 

 ورکش نیاز مورد اولیه مواد و ابزار صنعتی، آالتینماشواردات  از سود بازرگانی برای

قانون مقررات واردات و 

 صادرات

 تکمیل، تولید، در مصرف مورد کاالهای و مواد صادرات از قبل : معافیت واردات02ماده 

 صادراتی از پرداخت کلیه وجوه متعلق به واردات کاالهای یبندبسته و یسازآماده

ت واردات و قانون مقررا

 صادرات

: معافیت مسافران از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی عالوه بر وسایل 0۱ماده 

 وزیران یئته شخصی تا سقف مصوب

قانون مقررات واردات و 

 صادرات

 قانون امور گمرکی : استرداد حقوق ورودی اخذ شده2و  0های و تبصره 00ماده 

کار گرفته شده در تولید کاالی ه ابت مواد اولیه وارداتی بب هایتمعاف: استرداد 0۸ماده 

داخلی برای فروشنده تولید داخلی به افرادی که معافیت واردات کاالی مشابه خارجی 

 دارند

 قانون امور گمرکی

: معافیت صدور موقت کاال از پرداخت حقوق ورودی هنگام ورود به ۱۲و  ۱0مواد 

 داخل

 قانون امور گمرکی

 قانون امور گمرکی های آزادحقوق ورودی توسط فروشگاه از پرداخت: معافیت ۸2ماده 

 قانون امور گمرکی غتا : تمامی بندهای آن؛ بندهای الف 00۸ماده 
 

( ازجمله مواردی هستند 0۱( و )02در بین دیگر مواد و بندهای قانون مقررات واردات و صادرات کشور، مواد )

 از واردات قبل»(؛ 02اساس ماده ) شوند. برق گمرکی و سود بازرگانی را شامل میکه معافیت در پرداخت حقو

صادراتی، از پرداخت کلیه  کاالهای یبندبسته و یسازآمادهتکمیل،  تولید، در مصرف مورد کاالهای و مواد صادرات

( نیز معافیت 0۱ماده )ین همچن«. باشدوجوه متعلق به واردات، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد معاف می

 بنابراینکند. شوند، اعطا میاز پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی را برای مسافرانی که وارد کشور می
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البته ترخیص ، باشدمعافیت این افراد شامل وارد کردن وسایل شخصی تا سقف مصوب هیئت وزیران می

 بالمانع است.کاالهای موضوع این ماده به شرط غیرتجاری بودن آن 

و بازرگانی است، مربوط به مواد و بندهای قانون امور های گمرکی ( که شامل معافیت2۸موارد دیگر در جدول )

( قانون مذکور بوده و 00۸ماده، مورد آخر در جدول فوق است که مربوط به ماده ) ینترمهمباشد. گمرکی می

وم دها در ماده مذکور و دلیل تنوع زیاد این معافیت بهنخست در اینجا  شامل بیست و یک بند قانونی است.

های فوق به ذکر جزئیات و تشریح بیشتر موارد و بندهای گفته موضوع گمرکی و غیرمالیاتی بودن معافیت

های سیاسی خارجی، کاالهای مورد استفاده رسمی مأموریت مانندشود. اما موضوعاتی شده، پرداخته نمی

شخصی مأموران سیاسی و خانواده آنها، آالت حفاری، شیمیایی و وسایل عملیات علمی کاالهای مورد استفاده 

شناسی، واردات تجهیزات نظامی، لوازم شخصی و غیرتجاری های علمی باستانئتو فنی وارد شده توسط هی

اردات همراه مسافر، لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج، سوخت و روغن مصرفی وسایل نقلیه، و

 های گمرکی و حقوق ورودی هستند.آالت خط تولید و غیره شامل معافیتماشین
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 بندیجمع -4

های مالیاتی در نظام مالیاتی ایران، به تفکیک کامل معافیتفهرست بندی طبقه ،مطالعهاین  هدف ینترمهم

. استهای مذکور معافیتدو نوع بخشی و موضوعی و شرح مختصر هرکدام از مواد و بندهای قانونی مرتبط با 

ور را گذاری در نظام مالیاتی کشگذاری و قانونتری از ساختار سیاستبندی، تصویر واضحاین شناسایی و طبقه

در مرحله اول به ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی کشور و مقایسه آن با کشورهای دیگر پرداخته دهد. نشان می

 کلی طوربهشده، تکیه بیش از حد بر مالیات اشخاص حقوقی و حجم کم کل درآمدهای مالیاتی وصول . شد

های عملکردی نظام الوصول از نوع مستقیم در مقابل غیرمستقیم ازجمله ویژگیهای سهلاصرار بر مالیات

های در بین بخشوار هم در ابعاد کالن و هم مالیاتی ایران است. عملکرد ناکارآمد مذکور پیامدهای سلسله

 رد.دا اقتصادی

، های اقتصادیها در گام اول، حکایت از این دارد که برخی بخششناسایی شده معافیت فهرستنگاه اجمالی در 

ها و امتیازهای باالتری برخوردار است )بخش کشاورزی و بخش مالی و بیمه(. در مقابل، بخش از معافیت

ه ها در همبندهای قانونی معافیت. داردرا استراتژیک و تولیدی مانند صنعت، سهم کمتری از چنین امتیازها 

 کههای فعالیت اقتصادی رخنه کرده و با هدف حمایت، آنها را از شمول مالیات خارج ساخته است. در حالیحوزه

گذاری مالیاتی در کشور، منجر به ایجاد های منفصل سیاستهای حمایتی، با توجه به حلقهاین سیاست

ها شده است. در کنار این پیامد، شفافیت و ینفع و انحصار در برخی فعالیتهای ذامتیازهای ویژه به گروه

باشد، دچار خدشه شده و عارضه آن نه گذاری در حکمرانی میترین ابزار سیاستمدسترسی به اطالعات که مه

ای تردهسموارد معافیتی گ. فقط عملکرد اقتصاد بلکه کل نظام سیاسی، اداری و اجتماعی را نیز دربرگرفته است

که در برخی موارد به حدی گنگ و مبهم هستند که قابلیت تعیین حدود و وسعت آن و ارزیابی اثرات آنها به 

نفوذ و اثرگذاری بسیاری از موارد معافیتی بیش از قلمرو و شمولیت  زیراسختی ممکن بوده و یا غیرممکن است. 

ن گزارش بوده و این واقعیت ارزیابی و تحلیل اثر های ایبندییک بخش فعالیتی یا یک موضوع معین در طبقه

کند. به همین دلیل است که تاکنون آمار رسمی و یا پژوهشی ها در اقتصاد ایران را با چالش مواجه میمعافیت

فته داشته باشد، انجام نگرهای مالیاتی در نظام مالیات ایران گیری یا برآوردهای دقیق از میزان معافیتکه اندازه

 .است

ها موضوعی است که تحقق آن گام مهمی در شناسایی وضعیت اما مسئله تحلیل وضعیت و برآورد معافیت

رود. عدم شناخت عمیق واقعیات، هایی که با آن مواجه است، به شمار میموجود نظام مالیاتی کشور و چالش

نظام خواهد بود. اینکه چگونه ساختار و چگونگی کارکرد یک نظام، مانع هرگونه عملکرد اصالحی مفید در آن 

تند شود، مسائلی هساین واقعیات پدید آمده است و به چه نحوی مانع از کارکرد صحیح نظام مالیاتی کشور می

رفت از وضعیت موجود و مبدل ساختن تواند ما را در چگونگی برونو درک عمیق آنها می تحلیلکه مطالعه، 

  د رهنمون سازد.نظام مالیاتی ایران به یک نظام کارآم
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 منابع

. مرکز 0011بینی آن در سال و پیش 00۸۸و  00۸۹های های مالیاتی سالتحلیل و تبیین سیاست (.00۸۸)تیموری، یونس 

 .نگری سازمان برنامه و بودجههای توسعه و آیندهپژوهش

های استراتژیک ریاست ران. مرکز بررسی(. گزارش راهبردی؛ شفافیت در نظام مالیاتی ای00۸۱جلیلی، محدثه و فاطمه خوشدلی )

 .جمهوری

گذاری های فرآیند سیاستبندی آسیب(. شناسایی و اولویت00۸۸یزدانی زازرانی و مهناز گودرزی )محمدرضا  ،حسنوند، مهدی

 .200-201، 0شماره  سال ششم،گذاری عمومی، مالیاتی در ایران. سیاست

های مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده بر تأثیر اعطای معافیت(. 00۸۸) تدفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیری

 .های مجلس شورای اسالمیمرکز پژوهش ، تهران:نابرابری و توزیع درآمد

 /https://www.intamedia.ir؛ 0011سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی، 

کامرالیسم تا تعادل میان مجالس عالی و ملی. های مونو و بی(. نظام پارلمانی در اروپا؛ از تعامل سیستم00۸0طباطبایی، محمد )

 .20الملل، دوره اول، شماره روابط بین

 00۸۸.و 00۸۲قانون بودجه جمهوری اسالمی ایران، 

امه ملت در ایران. فصلن -زوم بازنگری راهبردی در الگوهای سنتی روابط دولت(. مسائل سیاستی بدخیم و ل00۸۱مله، علی )کریمی

 .0-0۸، 0۲پژوهی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال چهارم، شماره دولت

های (. مروری بر عملکرد طرح تحول نظام مالیاتی. فصلنامه سیاست00۸2نظری و ایمان فدایی ) ، علیرضابنگر، محسنکالنتری

 .۲۸-۹1، 0و اقتصادی، سال یکم، شماره  مالی

 ، تهران: نی.گذاری. ترجمه هوشنگ نایبی، چاپ دوم(. پژوهش و سیاست00۸۹ماژرزاک، آن. )

 /https://rc.majlis.ir؛ 0011های مجلس شورای اسالمی، مرکز پژوهش
های مالی و اقتصادی، سال اول، شماره شناسی نظام مالیاتی ایران. فصلنامه سیاستیب(. آس00۸2نظری، علیرضا و ایمان فدایی )

0 ،001-۸۲. 

https://www.intamedia.ir/
https://rc.majlis.ir/
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 هاپیوست

 :1پیوست 

 ISIC بندیاساس طبقه بندی بخشی برطبقه پیوست: 1جدول 
 قانون بند معافیت مالیاتی شرح بخش

 الف
کشاورزی، جنگلداری و 

 ماهیگیری

 دامداری، دامپروری، کشاورزی، هاییتعالف یهکل از حاصل : درآمد۹0ماده 

 ...ماهی و  پرورش

 مستقیم هاییاتمال

 مستقیم هاییاتمال تعاونی کشاورزی یهاشرکت: صد در صد درآمد 000ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده : محصوالت کشاورزی، دام، طیور، کود و سموم0تا  0بندهای  02ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده هان دارویی: کاشت گیا۸بند  02ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده خوراک دام و طیور :0۲بند  02ماده 

گیری و خشک بندی، انجماد، پاک کردن، پوستبند آخر: بسته 00ماده 

 کردن

قانون برنامه ششم، مالیات 

 بر ارزش افزوده

 هاییتشخصمعدنی  هاییتفعال: مالیات با نرخ صفر درآمد 002ماده  استخراج معادن ب

 سال ۲حقوقی غیردولتی برای 

 مستقیم هاییاتمال

 تولید صنعتی پ

 هاییتشخصتولیدی  هاییتفعال: مالیات با نرخ صفر درآمد 002ماده 

 سال ۲حقوقی غیردولتی برای 

 مستقیم هاییاتمال

 مستقیم هاییاتمال انهآ هاییهاتحادتعاونی و  یهاشرکتفرش دستباف و  یهاکارگاه: 002ماده 

 مستقیم هاییاتمال اآنه هاییهاتحادتعاونی و  یهاشرکتصنایع دستی و  یهاکارگاه: 002ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده : آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و ...0بند  02ماده 

 زش افزودهمالیات بر ار : انواع کاغذ چاپ و تحریر۲بند  02ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده : انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی۸بند  02ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده : فرش دستباف00بند  02ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده : رادار و تجهیزات هوایی00بند  02ماده 

خطوط تولید توسط واحدهای  آالت و تجهیزاتبند الف: ورود ماشین 0۸ماده 

 تولیدی صنعتی و معدنی

قانون احکام دائمی؛ موضوع 

 مالیات بر ارزش افزوده

: معافیت ورود کاالهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز 2تبصره  ۱ماده 

تجاری دریایی و هوایی از پرداخت حقوق گمرکی و هرگونه  یهاناوگان

 عوارض

قانون مقررات واردات و 

 صادرات

برق، گاز، بخار و  ینتأم ت

 تهویه هوا

 هاییتشخصتولیدی  هاییتفعال: مالیات با نرخ صفر درآمد 002ماده 

 سال ۲حقوقی غیردولتی برای 

 مستقیم هاییاتمال

 هاییتشخصتولیدی  هاییتفعال: مالیات با نرخ صفر درآمد 002ماده  ساختمان ج

 سال ۲حقوقی غیردولتی برای 

 قیممست هاییاتمال

 چ
و  یفروشعمده

 یفروشخرده

 مستقیم هاییاتمال تعاونی روستایی و عشایری یهاشرکت؛ صد در صد درآمد 000ماده 

 مستقیم هاییاتمال یآموزدانشدانشجویی و  هاییهاتحاد؛ صد در صد درآمد 000ماده 

 حمل و نقل و انبارداری ح

 مستقیم هاییاتمال ی غیردولتیدرآمد حمل و نقل اشخاص حقوق«: ث»بند  002ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده : خدمات حمل و نقل عمومی مسافری بطور کلی02بند  02ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده : رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی00بند  02ماده 

 خ
خدماتی تأمین  هاییتفعال

 جا و غذا

 هاییتفعال -اشخاص مقیم خارج: درآمدهای 2و  0 یهاتبصره 01۱ماده 

 و گردشگری در خارج یسازهتل یمانکاریپ

 مستقیم هاییاتمال
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 مستقیم هاییاتمال تأسیسات و دفاتر گردشگری«: ز»و « ر»بندهای  002ماده 

 قانون برنامه ششم توسعه ؛ مربوط به خدمات گردشگری و ایرانگردی2جزء « الف»بند  011ماده 

 رتباطاتا اطالعات و د

 مستقیم هاییاتمال : درآمدهای اشخاص مقیم خارج2و  0 یهاتبصره و 01۱ماده 

 مستقیم هاییاتمال فرهنگی، هنری، انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی هاییتفعالبند ل:  00۸ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده : کتاب و مطبوعات۲بند  02ماده 

 مالی و بیمه هاییتفعال ذ

: وجوه بازنشستگی و پرداختی توسط 0و  0به استثنای بند  20ماده  بندهای

 انواع بیمه

 مستقیم هاییاتمال

 مستقیم هاییاتمال : حقوق بازنشستگی، مستمری پرداخت به وراث و سنوات۲بند  ۸0ماده 

 مستقیم هاییاتمال : وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارات۸بند  ۸0ماده 

 مستقیم هاییاتمال ؛ موسسات بیمه خارجی۲تبصره  01۸ماده 

 مستقیم هاییاتمال ؛ صندوق توسعه بخش کشاورزی000ماده 

 مستقیم هاییاتمال بیمه های عمر و زندگی انواع: وجوه پرداختی بابت 000ماده 

 مستقیم هاییاتمال های درمانی و حق بیمه پرداختی به موسسات بیمه ایرانی: هزینه00۱ماده 

 مستقیم هاییاتمال های تولیدیگذاری اشخاص در پروژه بنگاهسرمایه سود مکرر: 00۹ماده 

 مستقیم هاییاتمال : انتقال سهام و سهم الشرکه شرکا2و  0 یهاتبصرهفقط  000ماده 

آن: نقل و انتقال سهام و اوراق بهادار  یهاتبصرهمکرر و همچنین  000ماده 

 بورس شرکتها در

 مستقیم هاییاتمال

 مستقیم هاییاتمال های کوتاه مدت و بلندمدت بانکی: سود سپرده00۲ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده : خدمات بانکی و خدمات معامالت اوراق در بورس00بند  02ماده 

 موانع تولیدقانون رفع  از تحقیقات، بیمه گذاری، حمایتسرمایه ضمانتهای : صندوق0۲ماده 

های مازاد بانک نسبت به مبلغ التفاوت فروش دارایی: مابه0تبصره  00ماده 

 دفتری

 قانون رفع موانع تولید

 قانون رفع موانع تولید : حق تمبر پرداختی شرکتهای بورسی در زمان افزایش سرمایه2۱ماده 

 نون رفع موانع تولیدقا : صندوق تثبیت بازار سرمایه۲تبصره « الف»بند  2۹ماده 

 قانون رفع موانع تولید های صندوق توسعه ملی: سود و زیان تسعیر دارایی00ماده 

الشرکه و حق تقدم بنگاه دولتی : نقل و انتقال سهام، سهم0تبصره  0۸ماده 

 اجرایی یهادستگاهقبل از واگذاری و یا نقل و انتقال بنگاه بین 

های قانون اجرای سیاست

 00اصل  کلی

های ارزی بانک ها و بدهیسود تسعیر دارایی«: ب»و « الف»بندهای  0۲ماده 

 توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات و تسعیر ارز صادرات

 قانون احکام دائمی

 قانون احکام دائمی : معافیت صندوق توسعه حمل و نقل0جزء  0۹ماده 

 قانون احکام دائمی خصوصی -دولتیهای : تجدید ارزیابی شرکت0جزء  0۸ماده 

 قانون توسعه ابزارها و ... : نهادهای واسط در بازار اوراق بهادار00ماده 

 قانون توسعه ابزارها و ... : درآمد فروش دارایی به نهاد واسط و نقل و انتقال این داراییها02ماده 

 یشهردرونی در بخش حمل و نقل ریل گذارییهسرما؛ «الف»بند  ۲2ماده 

مناطق کمتر توسعه یافته بوده و مشمول  گذارییهسرمابه مثابه  یشهربرونو 

 کلیه مقررات و قوانین این مناطق است

 قانون برنامه ششم

 ر
امالک و  هاییتفعال

 مستغالت

 مستقیم هاییاتمال یجاریاستازسه واحد بیش مسکونیمجتمع مالک :00و  ۲؛ تبصره ۲0ماده 

 مستقیم هاییاتمال وواحدهای مسکونیوانتقال امالک: نقل۱1و ماده  0۸؛ 0۹؛ 0۲؛ ۲۸مواد 

 مستقیم هاییاتمال های سازمانی و واحدهای واگذاری در محل خدمت: خانه۹بند  ۸0ماده 

 مستقیم هاییاتمال های سازمانی در اختیار مأموران کشوری: خانه00بند  ۸0ماده 

 ز
ای، علمی حرفه هاییتفعال

 و فنی

ها و موسسات آموزشی به کارکنان و : پرداخت دانشگاه2تبصره  ۹0ماده 

 های تحقیقاتیو پروژه یقالتحقحق

 مستقیم هاییاتمال

 مستقیم هاییاتمال : درآمدهای اشخاص مقیم خارج2و  0 یهاتبصره 01۱ماده 



 مرکز ژپوهش اهی توسعه و آینده نگری   
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در شعاع معافیت واحدهای تولید فنآوری مستقر «: س»و « د»بند  002ماده 

 درصد مالیات ابرازی 01های تحقیقاتی واحدها تا سقف و معادل هزینه

 مستقیم هاییاتمال

 مستقیم هاییاتمال پژوهشی و تحقیقاتی مراکز پژوهشی هاییتفعال: 000ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده : انواع خدمات پژوهشی00بند  02ماده 

 ژ
اداری و  هاییتفعال

 پشتیبانی خدمات

و بنیادها و نهادهای انقالب  هایاریدهو  هایشهردار: مربوط به 2ماده 

 اسالمی

 مستقیم هاییاتمال

 مستقیم هاییاتمال مربوط به ادارات وابسته به شهرداری هاییتفعال: 2۹1ماده 

 شمقانون برنامه ش : معافیت تأسیسات گردشگری و ایرانگردی2جزء « الف»بند  011ماده 

گیری و خشک بندی، انجماد، پاک کردن، پوستبند آخر: بسته 00ماده 

 کردن

قانون برنامه ششم، مالیات 

 بر ارزش افزوده

 مستقیم هاییاتمال مربوط به ادارات وابسته به شهرداری هاییتفعال: 2۹1ماده  و دفاعاداره امور عمومی  س

 آموزش ش

 مستقیم هاییاتمال اشخاص مقیم خارج : درآمدهای2و  0 یهاتبصره 01۱ماده 

 مستقیم هاییاتمال ها و مراکز آموزش غیرانتفاعیدرآمدهای دانشگاه 000ماده 

های آموزشی غیرانتفاعی با برگزاری دوره هاییتفعال: 0تبصره  00۸ماده 

 های مرتبط با موضوع اوقافتوسط سازمان

 مستقیم هاییاتمال

 مالیات بر ارزش افزوده واع خدمات آموزشی: ان00بند  02ماده 

 ص

مربوط به  هاییتفعال

سالمت انسان و مددکاری 

 اجتماعی

 مستقیم هاییاتمال : هزینه کارفرما بابت معالجه کارکنان خود02بند  ۸0ماده 

، هتلها و هایمارستانبآن: درآمدهای خدماتی  یهاتبصره: بندها و 002ماده 

 یمراکز اقامتی گردشگر

 مستقیم هاییاتمال

 مستقیم هاییاتمال ؛ مراکز نگهداری از معلولین ذهنی و حرکتی000ماده 

 مستقیم هاییاتمال های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود: هزینه00۱ماده 

 و کودکان نگهداری مراکز نگهداری و تعمیر بند ح: ساخت، 00۸ماده 

 .و .. سرپرستیب نوجوانان

 مستقیم هاییاتمال

 مالیات بر ارزش افزوده : خدمات درمانی۸بند  02ماده 

 مستقیم هاییاتمال فرهنگی، هنری، انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی هاییتفعالبند ل؛  00۸ماده  هنر، سرگرمی و تفریح ض

 مستقیم هاییاتمال ورزشی یهاباشگاه 000ماده 

 مستقیم هاییاتمال : درآمدهای اشخاص مقیم خارج2و  0 یهاتبصره 01۱اده م سایر فعالیتهای خدماتی ط

 یرناپذیکتفک هاییتفعال ظ

خدماتی توسط خانوار برای 

 خودمصرفی

: کاالهای همراه مسافر و برای استفاده شخصی وارد کشور ۱بند  02ماده 

 شودمی

 مالیات بر ارزش افزوده

سایر فعالیتهای تولیدی و  

 خدماتی

ق.م.م  2: اموالی که برای سازمانها و موسسات ماده 0و  0بندهای  20اده م

 متوفی سکونت محل البیت و اثاثگردد مورد وقف واقع می

 مستقیم هاییاتمال

تبصره و بندهای آن: مسکن، اتومبیل شخصی و سایر مزایای  ۹0ماده 

 غیرنقدی

 مستقیم هاییاتمال

 مستقیم هاییاتمال افراد و شرکتهای خارجی : درآمد0 تا 0بندهای  ۸0ماده 

 مستقیم هاییاتمال : درآمدها و مزایای غیرنقدی افراد00و  01، 0بند  ۸0ماده 

 اسالمی جمهوری مسلح نیروهای پرسنل : درآمد حقوق00بند  ۸0ماده 

 انتظامی و نظامی از اعم ایران

 مستقیم هاییاتمال

 مستقیم هاییاتمال یافته توسعه کمتر مناطق در شاغل انکارکن حقوق ؛ مالیات۸2ماده 

 در خارجی بانکهای و شرکتها هاییندگینما و : شعب0تبصره  01۱ماده 

 ایران

 مستقیم هاییاتمال

 تشویق برای بند ج: مالیات درآمدهای اتفاقی؛ جوایز دولت 02۱ماده 

 کشاورزی محصوالت صادرات، تولید و خرید

 ستقیمم هاییاتمال
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و هدایای نقدی  هاکمکآن؛ موقوفات،  یهاتبصرهتمامی بندها و  00۸ماده 

 و غیرنقدی

 مستقیم هاییاتمال

 مستقیم هاییاتمال غیرنفتی کاالهای و خدمات صادرات از حاصل : درآمد0و تبصره  000ماده 

 هک کاالهایی فروش از حاصل آن: درآمد یهاتبصرهبه استثنای  000ماده 

 شده است پذیرفته کاالیی بورسهای در

 مستقیم هاییاتمال

 علمی جوایز و غیرمنقول و منقول از اعم مهریه و منقول : جهیزیه000ماده 

 اکتشاف حق یا اختراع بابت حق که درآمدی همچنین و تحصیلی بورسهای و

 گرددیم مکتشفین و مخترعین عاید

 مستقیم هاییاتمال

 هاییاتمالخدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق: موضوع  :01بند  02ماده 

 مستقیم

 مالیات بر ارزش افزوده

 موسسات ،هاوزارتخانه به بالعوض صورت به اهدایی : کاالهای0بند  02ماده 

 عمومی ونهادهای دولتی

 مالیات بر ارزش افزوده

 مالیات بر ارزش افزوده : اموال غیرمنقول۹بند  02ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده یتیو امن )یو انتظامنظامی  دفاعی صرفا مصارف با : اقالم0۱بند  02ده ما

 مالیات مشمول کشور از خارج به وخدمت کاال و تبصره آن: صادرات 00ماده 

 باشد نمی

 مالیات بر ارزش افزوده

 تیخدما و معدنی صنعتی، واحدهای مالیاتی : معافیت0بند پ، جزء  02ماده 

 غیربرخوردار مناطق در

 قانون احکام دائمی

 شده پردازش یا و تولید آن و بند ت: کاالهای یهاتبصره؛ بند ب 0۲ماده 

کشور یا خارج  نقاط سایر به ورود هنگام به اقتصادی ویژه و آزاد مناطق در

 کشور

 قانون احکام دائمی

 قانون مناطق آزاد اداقتصادی مناطق آز هاییتفعال؛ معافیت انواع 00ماده 

 و شرکتها معافیتی از هاییتحما: 01و ماده  0بند الف، ماده  0ماده 

 بنیان دانش موسسات

قانون حمایت از شرکتهای 

 دانش بنیان

و  02ماده  -2و  0 یهاتبصره 01ماده  -2تبصره  ۱ماده  -0تبصره  0ماده 

 رگانانباز یسود بازرگان: مربوط به حقوق گمرکی و 0۱ماده 

قانون مقررات واردات و 

 صادرات

و ماده  ۸2ماده  -۱۲ماده  -۱0ماده  -0۸ماده  -2و  0 یهاتبصرهو  00ماده 

 بازرگانان یسود بازرگان: مربوط به حقوق ورودی و 00۸
 قانون امور گمرکی

 های مالیاتیبندی موضوعی بندهای قانونی معافیتطبقه پیوست: 1جدول 
 قانون مالیاتی بند معافیت موضوع

 کشاورزی

 دامداری، دامپروری، کشاورزی، هاییتفعال کلیة از حاصل : درآمد۹0ماده 

 ...ماهی و  پرورش

 مستقیم هاییاتمال

 مستقیم هاییاتمال تعاونی کشاورزی یهاشرکت: صد در صد درآمد 000ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده وم: محصوالت کشاورزی، دام، طیور، کود و سم0تا  0بندهای  02ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده : کاشت گیاهان دارویی۸بند  02ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده خوراک دام و طیور :0۲بند  02ماده 

قانون برنامه ششم، مالیات  گیری و خشک کردنبندی، انجماد، پاک کردن، پوستبند آخر: بسته 00ماده 

 بر ارزش افزوده

 صنعتی و معدنیتولید 

ی حقوق هاییتشخصمعدنی  هاییتفعال: مالیات با نرخ صفر درآمد 002ماده 

 سال ۲غیردولتی برای 

 مستقیم هاییاتمال

 هاییتشخصتولیدی  هاییتفعال: مالیات با نرخ صفر درآمد 002ماده 

 سال ۲حقوقی غیردولتی برای 

 مستقیم هاییاتمال

 مستقیم هاییاتمال آنها هاییهاتحادتعاونی و  یهاشرکتتباف و فرش دس یهاکارگاه: 002ماده 
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 مستقیم هاییاتمال آنها هاییهاتحادتعاونی و  یهاشرکتصنایع دستی و  یهاکارگاه: 002ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده : آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و ...0بند  02ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده انواع کاغذ چاپ و تحریر: ۲بند  02ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده : انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی۸بند  02ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده : فرش دستباف00بند  02ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده : رادار و تجهیزات هوایی00بند  02ماده 

آالت و تجهیزات خطوط تولید توسط واحدهای الف: ورود ماشین بند 0۸ماده 

 تولیدی صنعتی و معدنی

 قانون احکام دائمی

: معافیت ورود کاالهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز 2تبصره  ۱ماده 

 تجاری دریایی و هوایی از پرداخت حقوق گمرکی و هرگونه عوارض یهاناوگان

قانون مقررات واردات و 

 تصادرا

 خدمات

 مستقیم هاییاتمال تعاونی روستایی و عشایری یهاشرکت؛ صد در صد درآمد 000ماده 

 مستقیم هاییاتمال یآموزدانشدانشجویی و  هاییهاتحاد؛ صد در صد درآمد 000ماده 

 مستقیم هاییاتمال درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی«: ث»بند  002ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل عمومی مسافری بطور کلی :02بند  02ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده : رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی00بند  02ماده 

 هاییتفعال -: درآمدهای اشخاص مقیم خارج2و  0 یهاتبصره 01۱ماده 

 و گردشگری در خارج یسازهتلانکاری مپی

 مستقیم هاییاتمال

 مستقیم هاییاتمال تأسیسات و دفاتر گردشگری«: ز»و « ر»بندهای  002ماده 

 قانون برنامه ششم توسعه ؛ مربوط به خدمات گردشگری و ایرانگردی2جزء « الف»بند  011ماده 

 مستقیم هاییاتمال : درآمدهای اشخاص مقیم خارج2و  0 یهاتبصره و 01۱ماده 

 مستقیم هاییاتمال فرهنگی، هنری، انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی هاییتفعالبند ل:  00۸ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده : کتاب و مطبوعات۲بند  02ماده 

: وجوه بازنشستگی و پرداختی توسط 0و  0به استثنای بند  20بندهای ماده 

 انواع بیمه

 مستقیم هاییاتمال

 مستقیم هاییاتمال پرداخت به وراث و سنوات: حقوق بازنشستگی، مستمری ۲بند  ۸0ماده 

 مستقیم هاییاتمال : وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارات۸بند  ۸0ماده 

 مستقیم هاییاتمال ؛ موسسات بیمه ای خارجی۲تبصره  01۸ماده 

 مستقیم هاییاتمال ؛ صندوق توسعه بخش کشاورزی000ماده 

 مستقیم هاییاتمال بیمه های عمر و زندگی نواعا: وجوه پرداختی بابت 000ماده 

 مستقیم هاییاتمال های درمانی و حق بیمه پرداختی به موسسات بیمه ایرانی: هزینه00۱ماده 

 مستقیم هاییاتمال های تولیدیگذاری اشخاص در پروژه بنگاهسرمایه سود مکرر: 00۹ماده 

 مستقیم هاییاتمال ام و سهم الشرکه شرکا: انتقال سه2و  0 یهاتبصرهفقط  000ماده 

آن: نقل و انتقال سهام و اوراق بهادار  یهاتبصرهمکرر و همچنین  000ماده 

 ها در بورسشرکت

 مستقیم هاییاتمال

 مستقیم هاییاتمال های کوتاه مدت و بلندمدت بانکی: سود سپرده00۲ماده 

 مالیات بر ارزش افزوده مالت اوراق در بورس: خدمات بانکی و خدمات معا00بند  02ماده 

 قانون رفع موانع تولید از تحقیقات، بیمه گذاری، حمایتسرمایه ضمانتهای : صندوق0۲ماده 

های مازاد بانک نسبت به مبلغ التفاوت فروش دارایی: مابه0تبصره  00ماده 

 دفتری

 قانون رفع موانع تولید

 قانون رفع موانع تولید های بورسی در زمان افزایش سرمایهشرکت : حق تمبر پرداختی2۱ماده 

 قانون رفع موانع تولید : صندوق تثبیت بازار سرمایه۲تبصره « الف»بند  2۹ماده 

 قانون رفع موانع تولید های صندوق توسعه ملی: سود و زیان تسعیر دارایی00ماده 
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لشرکه و حق تقدم بنگاه دولتی ا: نقل و انتقال سهام، سهم0تبصره  0۸ماده 

 اجرایی یهادستگاهقبل از واگذاری و یا نقل و انتقال بنگاه بین 

های قانون اجرای سیاست

 00کلی اصل 

های ارزی بانک ها و بدهیسود تسعیر دارایی«: ب»و « الف»بندهای  0۲ماده 

 توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات و تسعیر ارز صادرات

 دائمی قانون احکام

 قانون احکام دائمی : معافیت صندوق توسعه حمل و نقل0جزء  0۹ماده 

 قانون احکام دائمی خصوصی -های دولتی: تجدید ارزیابی شرکت0جزء  0۸ماده 

 قانون توسعه ابزارها و ... : نهادهای واسط در بازار اوراق بهادار00ماده 

 قانون توسعه ابزارها و ... و نقل و انتقال این داراییها: درآمد فروش دارایی به نهاد واسط 02ماده 

و  یشهردروندر بخش حمل و نقل ریلی  گذارییهسرما؛ «الف»بند  ۲2ماده 

مناطق کمتر توسعه یافته بوده و مشمول  گذارییهسرمابه مثابه  یشهربرون

 کلیه مقررات و قوانین این مناطق است

 قانون برنامه ششم

 مستقیم هاییاتمال یجاریاستازسه واحد بیش مسکونیمجتمع مالک :00و  ۲ره ؛ تبص۲0ماده 

 مستقیم هاییاتمال واحدهای مسکونی و وانتقال امالک: نقل۱1و ماده  0۸؛ 0۹؛ 0۲؛ ۲۸مواد 

 مستقیم هاییاتمال های سازمانی و واحدهای واگذاری در محل خدمت: خانه۹بند  ۸0ماده 

 مستقیم هاییاتمال های سازمانی در اختیار مأموران کشوری: خانه00بند  ۸0ماده 

ها و موسسات آموزشی به کارکنان و : پرداخت دانشگاه2تبصره  ۹0ماده 

 های تحقیقاتیو پروژه یقالتحقحق

 مستقیم هاییاتمال

 مستقیم هاییاتمال : درآمدهای اشخاص مقیم خارج2و  0 یهاتبصره 01۱ماده 

واحدهای تولید فنآوری مستقر در شعاع معافیت «: س»و « د»بند  002ماده 

 درصد مالیات ابرازی 01های تحقیقاتی واحدها تا سقف و معادل هزینه

 مستقیم هاییاتمال

 مستقیم هاییاتمال پژوهشی و تحقیقاتی هاییتفعال: 000ماده 

 دهمالیات بر ارزش افزو : انواع خدمات پژوهشی00بند  02ماده 

 مستقیم هاییاتمال و بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی هایاریدهو  هایشهردار: مربوط به 2ماده 

 مالیاتهای مستقیم و ادارات وابسته به شهرداری هایتفعال: مربوط به 2۹1ماده 

 قانون برنامه ششم گردشگری و ایرانگردی معافیت تأسیسات: 2جزء « الف»بند  011ماده 

قانون برنامه ششم، مالیات  گیری و خشک کردنبندی، انجماد، پاک کردن، پوستبند آخر: بسته 00ده ما

 بر ارزش افزوده

 مستقیم هاییاتمال و ادارات وابسته به شهرداری هایتفعال: مربوط به 2۹1ماده 

 مستقیم هاییاتمال : درآمدهای اشخاص مقیم خارج2و  0 یهاتبصره 01۱ماده 

 مستقیم هاییاتمال درآمدهای آموزش غیرانتفاعی 000ده ما

های آموزشی غیرانتفاعی با برگزاری دوره هاییتفعال: 0تبصره  00۸ماده 

 های مرتبط با موضوع اوقافتوسط سازمان

 مستقیم هاییاتمال

 مالیات بر ارزش افزوده : انواع خدمات آموزشی00بند  02ماده 

 مستقیم هاییاتمال ه کارفرما بابت معالجه کارکنان خود: هزین02بند  ۸0ماده 

، هتلها و هایمارستانبآن: درآمدهای خدماتی  یهاتبصره: بندها و 002ماده 

 مراکز اقامتی گردشگری

 مستقیم هاییاتمال

 مستقیم هاییاتمال ؛ مراکز نگهداری از معلولین ذهنی و حرکتی000ماده 

 مستقیم هاییاتمال انی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خودهای درم: هزینه00۱ماده 

 و کودکان نگهداری مراکز نگهداری و تعمیر بند ح: ساخت، 00۸ماده 

 و ... سرپرستیب نوجوانان

 مستقیم هاییاتمال

 مالیات بر ارزش افزوده : خدمات درمانی۸بند  02ماده 

  نتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنیفرهنگی، هنری، ا هاییتفعالبند ل؛  00۸ماده 

 مستقیم هاییاتمال ورزشی یهاباشگاه 000ماده 

 مستقیم هاییاتمال : درآمدهای اشخاص مقیم خارج2و  0 یهاتبصره 01۱ماده 
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: کاالهای همراه مسافر و برای استفاده شخصی وارد کشور ۱بند  02ماده 

 شودمی

 مالیات بر ارزش افزوده

 موقوفات

ق.م.م مورد وقف  2: اموالی که برای سازمانها و موسسات ماده 0بند  20ماده 

 گرددیمیا حبس واقع 

 مستقیم هاییاتمال

 مستقیم هاییاتمال بند الف؛ موقوفات 00۸ماده 

 مستقیم هاییاتمال بند و؛ موقوفات 00۸ماده 

 مستقیم هاییاتمال بند ز، موقوفات 00۸ماده 

 مستقیم هاییاتمال قوفاتبند ح؛ مو 00۸ماده 

 مستقیم هاییاتمال بند ک؛ موقوفات 00۸ماده 

 مستقیم هاییاتمال و هدایای نقدی و غیرنقدی هاکمک: موقوفات، ۲تبصره  00۸ماده 

درآمدها و مزایای غیرنقدی )در حقوق( 

 افراد

تبصره و بندهای آن: مسکن، اتومبیل شخصی و سایر مزایای  ۹0ماده 

 غیرنقدی

 مستقیم هاییاتمال

 مستقیم هاییاتمال شغل به مربوط مسافرت العادهفوق و سفر : هزینه0بند  ۸0ماده 

 مستقیم هاییاتمال : عیدی ساالنه یا پاداش آخر سال01بند  ۸0ماده 

 مستقیم هاییاتمال : مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان00بند  ۸0ماده 

 هاییاتمالشمول مالیات بر درآمد حقوق: موضوع : خدمات م01بند  02ماده 

 مستقیم

 مالیات بر ارزش افزوده

 مستقیم هاییاتمال متوفی سکونت محل البیت : اثاث0بند  20ماده  ارث و اموال ارثی

 مستقیم هاییاتمال های خارجیدرآمد افراد و شرکت :0 تا 0بندهای  ۸0ماده  درآمد افراد و شرکتهای خارجی

 در خارجی هایبانک و هاشرکت هاییندگینما و : شعب0تبصره  01۱ ماده

 ایران

 مستقیم هاییاتمال

های نقدی و درآمدهای اتفاقی )کمک

به افراد و  هاییاهداغیرنقدی و 

 (هاسازمان

صادرات،  تشویق برای بند ج: مالیات درآمدهای اتفاقی؛ جوایز دولت 02۱ماده 

 زیکشاور محصوالت تولید و خرید

 مستقیم هاییاتمال

 مستقیم هاییاتمال و هدایای نقدی و غیرنقدی هاکمکبند الف:  00۸ماده 

 مستقیم هاییاتمال و هدایای نقدی و غیرنقدی هاکمکبند ب:  00۸ماده 

 مستقیم هاییاتمال و هدایای نقدی و غیرنقدی هاکمکبند ج:  00۸ماده 

 مستقیم هاییاتمال ی نقدی و غیرنقدیو هدایا هاکمکبند د:  00۸ماده 

 مستقیم هاییاتمال و هدایای نقدی و غیرنقدی هاکمکبند ه:  00۸ماده 

 مستقیم هاییاتمال و هدایای نقدی و غیرنقدی هاکمکبند ط:  00۸ماده 

 مستقیم هاییاتمال و هدایای نقدی و غیرنقدی هاکمکبند ی:  00۸ماده 

 مستقیم هاییاتمال و هدایای نقدی و غیرنقدی هاککمبند ک:  00۸ماده 

 مستقیم هاییاتمال و هدایای نقدی و غیرنقدی هاکمک: ۲تبصره  00۸ماده 

 موسسات ،هاوزارتخانه به بالعوض صورت به اهدایی : کاالهای0بند  02ماده 

 عمومی نهادهای و دولتی

 مالیات بر ارزش افزوده

  

)جهیزیه،  درآمدهای شخصی اتفاقی

مهریه، جوایز علمی، حق اختراع و 

 اکتشاف(

 علمی جوایز و غیرمنقول و منقول از اعم مهریه و منقول : جهیزیه000ماده 

 اکتشاف حق یا اختراع بابت حق که درآمدی همچنین و تحصیلی بورسهای و

 گرددیم مکتشفین و مخترعین عاید

 مستقیم هاییاتمال

 مستقیم هاییاتمال غیرنفتی کاالهای و خدمات صادرات از حاصل : درآمد0و تبصره  000ماده  رنفتیصادرات خدمات و کاالهای غی

 مالیات مشمول کشور از خارج به وخدمت کاال و تبصره آن: صادرات 00ماده 

 باشد نمی

 مالیات بر ارزش افزوده

درآمد فروش کاالی شرکتهای بورسی 

 )کاالیی و اوراق بهادار(

 در که کاالهایی فروش از حاصل آن: درآمد یهاتبصرهاستثنای  به 000ماده 

 شده است پذیرفته کاالیی هایبورس

 مستقیم هاییاتمال
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 مالیات بر ارزش افزوده : اموال غیرمنقول۹بند  02ماده  اموال غیرمنقول

 ایران اسالمی ریجمهو مسلح نیروهای پرسنل : درآمد حقوق00بند  ۸0ماده  درآمدها و مصارف دفاعی و نظامی

 انتظامی و نظامی از اعم

 مستقیم هاییاتمال

 مالیات بر ارزش افزوده یتیو امن )یو انتظام ینظام ( دفاعی صرفا مصارف با : اقالم0۱بند  02ماده 

مناطق کمتر توسعه یافته یا 

 غیربرخوردار

 مستقیم هاییاتمال یافته توسعه کمتر مناطق در شاغل کارکنان حقوق : مالیات۸2ماده 

 خدماتی و معدنی صنعتی، واحدهای مالیاتی : معافیت0بند پ، جزء  02ماده 

 غیربرخوردار مناطق در

 قانون احکام دائمی

 قانون مناطق آزاد اقتصادی مناطق آزاد هاییتفعال؛ معافیت انواع 00ماده  مناطق آزاد و ویژه

 مناطق در شده پردازش ای و تولید آن: کاالهای یهاتبصره؛ بند ب 0۲ماده 

 کشور نقاط سایر به ورود هنگام به اقتصادی ویژه و آزاد

 قانون احکام دائمی

 قانون احکام دائمی کشور از خارج و آزاد مناطق بین کاال ؛ بند ت: مبادالت0۲ماده 

 انشد موسسات و شرکتها به اعطا قابل تسهیالت و هایتحمابند الف:  0ماده  شرکتهای دانش بنیان

 بنیان

قانون حمایت از شرکتهای 

 دانش بنیان

 در که صورتی در خارجی شرکتهای توسعه و تحقیق : واحدهای0ماده 

 گردند دایر کشور فناوری و علم پارکهای

قانون حمایت از شرکتهای 

 دانش بنیان

 و علم پارکهای در مستقر مهندسی و فناوری پژوهشی و : واحدهای01ماده 

 فناوری

حمایت از شرکتهای قانون 

 دانش بنیان

 بازرگانی و حقوق گمرکی

 و وران پیله ملوانان، مرزنشین، تعاونی : معافیت شرکتهای0تبصره  0ماده 

 مقیم خارج از داشتن کارت بازرگانی ایرانی کارگران

قانون مقررات واردات و 

 صادرات

 تعاونی یشرکتها یا مرزنشین : معافیت واردات خانوارهای0تبصره  01ماده 

خود از حقوق گمرکی  شخصی مصارف برای شناورها آنان، ملوانان، کارکنان

 و سود بازرگانی

قانون مقررات واردات و 

 صادرات

خارج، از پرداخت  در مجاز شاغل ایرانیان و : معافیت کارگران2تبصره  01ماده 

 هاولی مواد و ابزار آالت صنعتی، درصدی از سود بازرگانی برای واردات ماشین

 کشور نیاز مورد

قانون مقررات واردات و 

 صادرات

 در مصرف مورد کاالهای و مواد صادرات از قبل : معافیت واردات02ماده 

صادراتی از پرداخت کلیه  کاالهای یبندبسته و یسازآمادهتکمیل،  تولید،

 وجوه متعلق به واردات

قانون مقررات واردات و 

 صادرات

افران از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی عالوه : معافیت مس0۱ماده 

 وزیران یئته بر وسایل شخصی تا سقف مصوب

قانون مقررات واردات و 

 صادرات

 قانون امور گمرکی : استرداد حقوق ورودی اخذ شده2و  0های و تبصره 00ماده 

ولید در تبابت مواد اولیه وارداتی بکار گرفته شده  هایتمعاف: استرداد 0۸ماده 

کاالی داخلی برای فروشنده تولید داخلی به افرادی که معافیت واردات کاالی 

 مشابه خارجی دارند

 قانون امور گمرکی

: معافیت صدور موقت کاال از پرداخت حقوق ورودی هنگام ورود ۱۲و  ۱0مواد 

 به داخل

 قانون امور گمرکی

 قانون امور گمرکی های آزادشگاهپرداخت حقوق ورودی توسط فرو : معافیت از۸2ماده 

 قانون امور گمرکی : تمامی بندهای آن؛ بندهای الف إلی غ00۸ماده 
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 معافیت مالیاتی در قوانین تشریح بندهای: 2پیوست 

 های مستقیمقوانین مالیات

  13ماده 

 :است خارج فصل این مالیات شمول از زیر اموال

 اخراج، خسارت به مربوط مطالبات خدمت، پایان مزایای و متخد اندازپس و وظیفه و بازنشستگی وجوه -0

 توسط پرداختی وجوه نیز و اجتماعی های بیمه و نشده استفاده استحقاقی و مرخصی خدمت بازخرید

 همچنین و فوت خسارت زندگی، و عمر های بیمه انواع از قبیل کارفرما یا و گزاریمهب یا بیمه موسسات

 .گرددیم پرداخت ورثه متوفی به مستمر طور به یا و یکجا که ردمو حسب آنها مانند و دیه

 وین قرارداد 51 ماده و 1340 فروردین مورخ وین قرارداد 39 ماده 4 بند مشمولین به متعلق منقول اموال -2

در  مقرر شرایط رعایت با 1353 اسفندماه مورخ وین قرارداد 38 ماده 4 بند و 1342 ماه مورخ اردیبهشت

 متقابل شرط معامله با زبورم قرارداد

 گردد واقع حبس یا نذر یا وقف مورد قانون این 2 ماده در مذکور های موسسه و سازمانها برای که اموالی -0

 سایر-های مذکور موسسه و هاسازمانتأیید  شرط به

 یرسا .متوفی سکونت محل البیت اثاث -0

  11و تبصره  2تبصره  24ماده 

 غیر و نقدی از اعم االجاره، مال کل از است عبارت گرددیم واگذار اجاره به که امالکی مالیات مشمول درآمد

 .اجاره مورد به نسبت مالک تعهدات و استهالکات و هاینههز بابت % 2۲درصد  پنج و بیست کسر پس از نقدی،

 بر ،شودیم ایجاد موجر نفع به مستأجره عین در مستأجر طرف از قرارداد طبق که مستحدثاتی .2تبصره 

 مشمول درآمد جزء آن 50 % درصد پنجاه و تقویم موجر به مستحدثه تحویل روز معامالتی ارزش اساس

 .گرددیم محسوب تحویل سال اجاره مالیات

 مسکن مصرف الگوی رعایت با که استیجاری واحد سه از بیش دارای مسکونی یهامجتمع مالکان .11تبصره 

 %100 صد در صد از اجاره مدت طول در شوندیم یا شده ساخته شهرسازی و مسکن وزارت اعالم به بنا

 یا واحد اجاره از ناشی شخص هر درآمد صورت این غیر در باشدیممعاف  اجاری امالک درآمد بر مالیات

 دویست مجموع تا نقاط سایر در و مفید زیربنای پنجاه مترمربع و یکصد مجموع تا تهران در مسکونی واحدهای

 .باشدیممعاف  امالک اجاره از ناشی درآمد بر مالیات از مفید نایزیرب مترمربع
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  29ماده 

 واگذاری حق انتقال همچنین و %5 درصد پنج نرخ به و معامالتی ارزش مأخذ به امالک قطعی انتقال و نقل

 عین مالکان طرف از انتقال تاریخ در %2 درصد دو نرخ به و حق صاحب یا مالک دریافتی وجوه مأخذ به محل

 .میباشد مالیات مشمول حق صاحبان یا

 محل ترینیکنزد معامالتی ارزش باشد، نشده تعیین معامالتی ارزش معامله مورد برای چنانچه :1تبصره 

 .خواهد بود مالیات محاسبه مبنای مشابه

 قوقح یا محل تصرف حق یا پیشه یا کسب ازحق است عبارت قانون این نظر از محل واگذاری حق :1تبصره 

 محل تجاری موقعیت از ناشی

  02ماده 

 و آمد خواهد یا و آمده عمل به ارضی اصالحات مقررات و قوانین اجرای در که امالک قطعی انتقال و نقل

 نخواهد فصل این موضوع مالیات مشمول آنها اعضای به مسکن تعاونی تهای شرک طرف از مسکونی واحدهای

 .بود

  08ماده 

 بعدی اصالحات و 1320 ماه مرداد مصوب امالک و اسناد ثبت قانون اصالحی 34 دهما اجرای در که امالکی

 .است معاف قطعی انتقال و نقل مالیات پرداخت از شودیم تملیک دولت به آن

  09ماده 

 قانون این تصویب تاریخ از سال ده مدت ظرف که قیمت متوسط و ارزان مسکونی واحدهای قطعی انتقال اولین

 نمایندیم تعیین دارایی و اقتصادی امور و شهرسازی و مسکن یهاوزارتخانه که هایییمتق و ضوابط مطابق

 وزارت توسط مورد حسب که احداث برنامة اجرای مهلت انقضای تاریخ از سال یک درمدت حداکثر و احداث

 قطعی نتقالا و نقل بر مالیات پرداخت از گردد منتقل شودیم تعیین محل شهرداری یا شهرسازی و مسکن

 باشدمی معاف امالک

  26ماده 

 یا عین بابت هایشهردار یا دولتی شرکتهای و موسسات و هاوزارتخانه طرف از که وجوهی یا مال هرگونه

 احداث یا توسعه قبیل از عامه مرافق یا نظامی مناطق توسعة یا و ایجاد برای اراضی و امالک به راجع حقوق

 تعلق حق صاحب یا مالک به آنها نظایر و نهر حفر گاز، و نفت و آب یکشلوله بر،معا خیابان، ،آهنراه جاده،

 .بود خواهد معاف فصل این موضوع انتقال و نقل مالیات از شودیم گذاشته ودیعه به وی حساب به یا گیردیم

 سازمان به تقالان صورت در میرسد یا رسیده ثبت به ایران ملی آثار فهرست در مربوطه قوانین طبق که امالکی

 دست در مالکیت که موارد سایر در و متعلق قطعی انتقال و نقل مالیات کل به نسبت کشور فرهنگی میراث
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 از امالک درآمد بر مالیات فصل موضوع درآمد به مربوط مالیات درصد 50 به نسبت میماند باقی اشخاص

 تملک بابت مذکور اشخاص طرف از که مالی یا وجه هرگونه همچنین ؛ وشد خواهد برخوردار مالیاتی معافیت

 فرسودة بافتهای و قدیمی محالت بازسازی و بهسازی نوسازی، یهاطرح محدوده در واقع حقوق یا امالک

 .است معاف انتقال و نقل مالیات پرداخت از گیردیم تعلق حق صاحبان یا مالکین به شهرها

  81ماده 

 طیور، پرورش و عسل زنبور و ماهی پرورش دامداری، دامپروری، کشاورزی، هاییتفعال کلیة از حاصل درآمد

 پرداخت از نخیالت و قبیل هر از اشجار باغات ،هاجنگل و مراتع احیای ،یدارنوغان ماهیگیری، و صیادی

 .باشدیم معاف مالیات

 هاییتفعال از هرشت آن و کشاورزی هاییتفعال یهکل ینهزم در را الزم هاییبررس و مطالعات است مکلف دولت

 سوم برنامه آخر تا حداکثر را مربوط یحهال و معمول باشد داشته ضرورت آنها معافیت ادامة که مزبور

 .نماید تقدیم اسالمی شورای مجلس به ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی توسعةاقتصادی،

  84ماده 

 شغل به مربوط مزایای اصلی( و حقوق یا ،مزد یا حقوق )مقرری از است عبارت حقوق مالیات مشمول درآمد

 قانون این در مقرر هاییتمعاف کسر از پس و کسور وضع از قبل مستمر غیر یا و از مستمر اعم

 :شودیم محاسبه و تقویم زیر شرح به حقوق مالیات مشمول غیرنقدی . درآمدتبصره

 مستمر مزایای و حقوق %20 درصد بیست اثاثیه بدون و %25 درصد پنج و بیست معادل اثاثیه با مسکن الف.

 بابت این از که وجوهی وضع از پس ماه قانون( در این 91 مادة موضوع معاف نقدی مزایای نقدی )به استثنای

 سایر-شودیمکسر  کارمند حقوق از

 مزایای و حقوق %5 درصد پنج معادل راننده بدون و %10 درصد ده معادل راننده با اختصاصی اتومبیل ب.

 از که وجوهی کسر از پس ماه قانون( در این 91 ماده موضوع معاف نقدی مزایای نقدی )به استثنای ستمرم

 یرسا .شودیمکسر  کارمند حقوق از بابت این

 سایر-حقوق کنندهپرداخت برای شده تمام قیمت معادل غیرنقدی مزایای سایر ج.

  اتی: مالیات قراردادهای پژوهشی و تحقیق1تبصره  80ماده 

 85 ماده مقررات طبق را متعلق مالیات اندمکلف آن تخصیص یا پرداخت هر هنگام حقوق کنندگانپرداخت

 حقوق کنندگاندریافت نشانی و نام متضمن فهرستی تسلیم ضمنبعد  ماه پایان تا و کسر و محاسبه قانون این

 .دهند صورت را تغییرات طفق بعد یهاماه در و پرداخت محل مالیاتی امور اداره به آن میزان و
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 شورای از مجوز دارای که فناوری و پژوهشی عالی، آموزش موسسات و مراکز ،هادانشگاه پرداختهای. 1تبصره 

 یرو سا پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و یقاتتحق علوم، یهاوزارتخانه عالی آموزش گسترش

 حقیقی اشخاص به ،باشندیم الذکرفوق وزارتین از یرسم مجوز دارای قانونی پژوهشی و آموزشی سساتؤم

 و %10 درصد ده نرخ به مقطوع مالیات مشمول یسالتدرحق قالب در خود کارکنان غیر و کارکنان از اعم

 با %5 درصد پنج نرخ به مقطوع مالیات مشمول تحقیقاتی و پژوهشی قراردادهای و پژوهش حق ،یقالتحقحق

 .خواهد بود 1 تبصره رد مقرر احکام سایر رعایت

  91ماده 

 :است معاف مالیات پرداخت از زیر شرح به حقوق درآمدهای

 العادهفوق نمایندگی هاییئته اعضای و روسا و ایران در خارجی سیاسی هاییتمأمور اعضای و ساؤر -0

 همچنین و متقابل معامله شرط به خود متبوع دولت از دریافتی حقوق به درآمد نسبت خارجی دول

 درآمد به نسبت درایران آن تخصصی موسسات و ملل متحد سازمان نمایندگی هاییئته اعضای و روسا

 نباشند. ایران اسالمی دولت جمهوری تابع که صورتی در مزبور موسسات و سازمان از دریافتی حقوق

 لدو فرهنگی موسسات کارمندان همچنین و ایران در خارجی کنسولی هاییتمأمور اعضای و روسا -2

 متقابل. معامله شرط به خود متبوع دول از حقوق دریافتی درآمد نسبت خارجی

 اقتصادی و فنی بالعوض یهاکمک محل از ایران اسالمی جمهوری دولت موافقت با که خارجی کارشناس -0

 دریافتی حقوق به نسبت شوندیم اعزام ایران به المللیینب موسسات یا و خارجی فرهنگی دول و علمی و

 مذکور. المللیینب موسسات یا متبوع دول از آنان

 خارج در ایران اسالمی جمهوری دولت هاییندگینما و هایکنسولگر و هاسفارتخانه محلی کارمندان -0

 دولت تابعیت دارای که صورتی در ایران اسالمی جمهوری دولت از حقوق دریافتی درآمد به نسبت

 متقابل. معامله شرط به نباشند ایران اسالمی جمهوری

 یا وظیفه و خدمت بازخرید و اخراج خسارت و خدمت پایان و مستمری و وظیفه و بازنشستگی حقوق -۲

 نشده. استفاده مرخصی ایام حقوق و سنوات حق و به وراث پرداختی مستمری

 سایر-شغل به مربوط مسافرت العادهفوق و سفر هزینه -0

 .حذف شد -۱

در  سازمانی قیمت ارزان یهاخانه و کارگران استفاده تجه کارخانه یا کارگاه محل در واگذاری مسکن -۹

 گیردیم قرار کارگران استفاده مورد که کارخانه یا کارگاه محل از خارج

 آن امثال و معالجه و بدنی خسارت جبران بابت بیمه از حاصل وجوه -۸

 84 ماده موضوع مالیاتی معافیت میزان دوازدهم یک معادل جمعا سال آخر پاداش یا ساالنه عیدی -01

 یرسا قانون.  این
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 کشوری مأموران اختیار در خاص هاینامهیینآ موجب به یا قانونی اجازه با که سازمانی های خانه -00

 شودیم گذارده

 وسیله به یا مستقیما آنها تکفل تحت افراد یا خود کارکنان معالجه هزینه بابت کارفرما که وجوهی -02

 کند. پرداخت مثبته مدارک و اسناد اداستن به یا بیمارستان پزشک به یربگحقوق

 این ۹0ماده  موضوع معافیت دوازدهم دو معادل حداکثر کارکنان به پرداختی غیرنقدی مزایای -00

 سایر.-قانون

 مشموالن انتظامی، و نظامی از اعم ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای پرسنل درآمد حقوق -00

 سایر-آزادگان و تحمیلی جنگ و اسالمی بانقال جانبازان و وزارت اطالعات استخدامی قانون

  91ماده 

 مدیریت سازمان فهرست طبق یافته توسعه کمتر مناطق در شاغل کارکنان حقوق مالیات %50 پنجاه درصد

 سایر-شودیم بخشوده کشور یزیربرنامه و

  4و تبصره  1و تبصره  1تبصره  162ماده 

 و ایران در که درآمدهایی بابت ایران از خارج مقیم خارجی حقوقی و حقیقی اشخاص مالیات مشمول درآمد

 :شودیم یینتع یرز شرح به نمایندیم تحصیل ایران از یا

 و تعلیمات دادن فنی، محاسبات و نظارت ،یکشنقشه ،یبردارنقشه تأسیسات، و هاساختمان طرح تهیه بابت

 هاییلمف واگذاری همچنین حقوق، سایر و امتیازات واگذاری و خدمات سایر فنی، دانش انتقال فنی، یهاکمک

 به کنندیم تحصیل ایران از یا ایران در دیگر هر عنوان تحت یا نمایش حق یا بها عنوان به که سینمایی

 آنها مالیات یا مالیات مشمول درآمد تعیین برای دیگری نحوه قانون این مقررات طبق که درآمدهایی استثنای

 مجموع %01درصد  چهل تا %10 درصد ده مأخذ به سوددهی میزان و فعالیت عنو به توجه با است شده مقرر

 .شودیم آنها عاید مالیاتی سال یک مدت ظرف که میباشد وجوهی

 از که مبالغی به توجه با را متعلق مالیات پرداخت، هر در مکلفند ماده این در مذکور وجوه کنندگانپرداخت

 این غیر در کنند، پرداخت مالیاتی امور اداره به بعد ماه پایان تا و کسر دان کرده پرداخت تاریخ آن تا سال اول

 متعلق هاییمهجر و مالیات اصل پرداخت ولئمس متضامنا کنندگانیافتدر و مذکور کنندگانپرداخت صورت

 .بود خواهند آن

 میرسد تجهیزات و ازملو خرید مصرف به که قرارداد مبلغ از قسمت آن پیمانکاری، عملیات مورد در :1تبصره 

 اقالم سایر از جدا طور به تجهیزات و لوازم مبالغ آن بعدی الحاقات و اصالحات یا قرارداد در برآنکه مشروط

 تا خارجی خرید مورد در و خرید صورتحساب مبلغ تا حداکثر داخلی خرید مورد در باشد، شده درج قرارداد
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 پرداخت از گمرکی سبز پروانه در مندرج قانونی پرداختهای سایر و ورودی حقوق و کاال گمرکی ارزش مجموع

 .است معاف مالیات

 ایرانی حقوقی اشخاص به را پیمانکاری فعالیت از قسمتی یا تمام خارجی پیمانکاران که مواردی در :1تبصره 

 قرارداد در مذکور تجهیزات و لوازم تهیه برای که مبالغی معادل کنند واگذار دوم دست پیمانکاران عنوان به

 از ماده این 1 تبصره اخیر قسمت رعایت با و شودیم خریداری دوم دست پیمانکار توسط که اول دست

 است. معاف درآمد بر مالیات پرداخت از ،گرددیم دریافت اول دست پیمانکار

 معامله دادن انجام حق داشتن بدون که ایران در خارجی بانکهای و شرکتها هاییندگینما و شعب :4تبصره 

 مخارج جبران برای و دارند اشتغال مادر شرکت برای ایران در اطالعات اقتصادی یآورجمع و بازاریابی امر به

 بود. نخواهند بر درآمد مالیات مشمول آن به نسبت کنندیم دریافت وجوهی مادر شرکت از خود

  2تبصره  169ماده 

 نمایندیم درآمد تحصیل ایرانی بیمه موسسات از ییاتکا بیمه قبول با که خارجی بیمه سساتؤم :2تبصره 

 در. باشندیم ایران در مربوط سپرده از حاصل سود و دریافتی بیمه حق %2درصد  دو نرخ به مالیاتی مشمول

 پرداخت از و بوده بیمه فعالیت دارای اتکایی گر بیمه موسسه متبوع کشور در ایرانی بیمه موسسات که صورتی

شد.  خواهد معاف ایران دولت مالیات پرداخت از نیز مزبور موسسه باشند، معاف اتکایی تمعامال بر مالیات

 مالیات مشمول خارجی اتکایی گر بیمه نام به بیمه حق تخصیص موقع در مکلفاند ایرانی بیمه موسسات

 هر در شده رکس وجوه و نمایند کسر اتکایی گر بیمه مالیات عنوان به را آن %2 درصد دو تبصره، این موضوع

 امور اداره به متعلق بیمه حق و اتکایی گربیمه مشخصات حاوی صورتی ضمیمه به بعد ماه پایان تا را ماه

 .نمایند پرداخت مالیاتی حساب به را مزبور وجه و ارسال مربوط مالیاتی

  بند ج 112ماده 

 :بود نخواهد اتفاقی مالیات مشمول زیر موارد

 دولتی موسسات یا هاوزارتخانه یا المنفعهعام یا خیریه یهاسازمان بالعوض قدین غیر و نقدی یهاکمک -الف

 مشمول که مواردی از غیر حقیقی اشخاص به اسالمی انقالب نهادهای یا هایشهردار دولتی یا شرکتهای و

 سایر-است حقوق فصل مالیات

 غیر حوادث یا و سوزیآتش سیل، زلزله، جنگ، دیدگان خسارت به اهدایی مالی یهاکمک یا وجوه -ب

 یرسا .دیگر مترقبه

 یر. سانمایدمی پرداخت کشاورزی محصوالت خرید و تولید و صادرات تشویق برای دولت که جوایزی -ج
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 های مستقیمهای مالیاتی مالیاتمعافیت

 هابه همراه تبصره 002ماده 

 معدنی یا تولیدی واحدهای در یردولتیغ حقوقی اشخاص معدنی و تولیدی هاییتفعال از ناشی ابرازی درآمد

 استخراج قرارداد یا صادر یبرداربهره پروانه آنها برای ربطیذ یهاوزارتخانه طرف از ماده این اجرای تاریخ از که

 اشخاص گردشگری اقامتی مراکز و هاهتل ،هایمارستانب خدماتی درآمدهای همچنین و شودیم منعقد فروش و

 ،شودیم صادر مجوز یا یبرداربهره پروانه آنها برای ربطیذ قانونی مراجع طرف از مذکور تاریخ از که یادشده

 ده مدت به یافته کمتر توسعه مناطق در و سال پنج مدت به فعالیت یا استخراج یا یبرداربهره شروع تاریخ از

 .باشد می مالیات مشمول صفر نرخ با سال

 قانونی، دفاتر اظهارنامه، تسلیم به مکلف آن مشمول مودیان که است یروش صفر نرخ با مالیات از منظور -الف

 مشخص مواعد در و قانون این در مقرر ترتیب به خود درآمدهای برای مورد، حسب حسابداری مدارک و اسناد

 درآمد تعیین و اظهارنامه بررسی به مکلف نیز مذکور سازمان و باشندیم کشور مالیاتی امور سازمان به شده

 مشمول درآمد تعیین از پس و است مذکور اظهارنامه و مدارک مستندات، براساس مودیان مالیات مشمول

 .شودیم محاسبه صفر نرخ با آنها مالیات مودیان، مالیات

 از بیش دارای که ماده این موضوع مراکز سایر و خدماتی و تولیدی واحدهای برای صفر نرخ با مالیات -ب

 خود شاغل کار نیروی قبل سال به نسبت هرسال معافیت، دوره در چنانچه باشند شاغل کار نیروی نفر پنجاه

 تعداد .شودیم اضافه سال یک کارکنان افزایش سال هر ازای به دهند، افزایش %50 درصد پنجاه حداقل را

 اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تأیید با واحد هر در کار نیروی اشتغال افزایش همچنین و شاغل کار نیروی

 کاهش صورت در. شودیم محقق کارکنان اجتماعی تأمین بیمه فهرست به مربوط مدارک و اسناد ارائه و

 مالیات باشند، کرده استفاده بند این مالیاتی مشوق از که بعد سال در مذکور افزایش حداقل از کار نیروی

 کاهش شوندیم مستعفی و بازخرید شسته،بازن که افرادی. شودیم وصول و مطالبه کاهش، سال در متعلق

 .گرددینم محسوب

 در واقع ماده این موضوع مذکور اقتصادی واحدهای برای صفر نرخ با مالیات محاسبه برخورداری دوره -پ

 مناطق یا صنعتی یهاشهرک استقرار صورت در و سال دو مدت به اقتصادی ویژه مناطق یا صنعتی یهاشهرک

 .یابدیم افزایش سال سه مدت به یافته، کمتر توسعه اطقمن در اقتصادی ویژه

 سایر و آزاد مناطق در فعال حقوقی و حقیقی اشخاص برای مالیاتی معافیت هرگونه از برخورداری شرط -ت

 شامل حقوقی اشخاص مالیاتی اظهارنامه. است قانونی مقرر موقع در مالیاتی اظهارنامه تسلیم کشور مناطق

 .شودیم تهیه مالیاتی امور سازمان توسط که است یانمونه طبق زیان و سود حساب و ترازنامه
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 بر عالوه ماده این موضوع واحدهای در اقتصادی هاییهسرما گذارییهسرما افزایش و تشویق منظور به -ث

 سایر و یافته کمتر توسعه مناطق در گذارییهسرما مورد، حسب صفر نرخ با مالیات طریق از حمایت دوره

 :گیردیم قرار حمایت مورد زیر شرح به مناطق

 :یافته توسعه کمتر مناطق در -1

 درآمد جمع که زمانی تا ماده این صدر در مذکور صفر نرخ با مالیات محاسبه دوره از بعد یهاسال مالیات

 آن، از عدب و شودیم محاسبه صفر نرخ با برسد، شده پرداخت و ثبت سرمایه برابر دو به واحد مالیات مشمول

 .شودیم دریافت و محاسبه آن یهاتبصره و قانون این 105 ماده در مقرر یهانرخ با متعلقه مالیات

 :مناطق سایر در -2

 پنجاه و صفر نرخ با ماده این صدر در مذکور مالیات محاسبه دوره از بعد یهاسال مالیات %50 درصد پنجاه

 و محاسبه آن یهاتبصره و مستقیم هاییاتمال قانون 105 ادهم در مقرر یهانرخ با ماندهیباق %50 درصد

 شده پرداخت و ثبت سرمایه واحد، معادل مالیات مشمول درآمد جمع که زمانی تا حکم . اینشودیم دریافت

و  قانون این 105 ماده در مقرر یهانرخ با متعلقه مالیات %100 صد درصد آن، از بعد و یابدیم ادامه شود،

 .شودیم دریافت و محاسبه آن یاهتبصره

. باشندیم برخوردار بند این 2 و 1 جزءهای مالیاتی مشوق از غیردولتی، حقوقی اشخاص نقل و حمل درآمد

 گذارییهسرما در صورت ،اندشده تأسیس اصالحیه این از قبل که ماده این موضوع غیردولتی حقوقی اشخاص

 .کنند هاستفاد توانندیم ماده این مشوق از مجدد

 واحدهای نوسازی و بازسازی توسعه، تأسیس، منظور به ربطیذ قانونی مراجع مجوز با که گذارییهسرما هرگونه

 .است بند این حکم مشمول ،شودیم هزینه زمین استثنای به ثابت هایییدارا ایجاد برای مذکور

 واحدهای در غیردولتی حقوقی اصاشخ گذارییهسرما مورد در ت، بند انتهای در مذکور زمین استثنای -ج

 قانونی مجوزهای در شده تعیین میزان به صرفاً گردشگری اقامتی مراکز و هاهتل ،هایمارستانب نقل، و حمل

 .یدنم یستن جاری ،صالحیذ مراجع از صادرشده

 رایب ماده این مالیاتی مشوق از که مذکور اشخاص شده پرداخت و ثبت سرمایه میزان کاهش در صورت -چ

 .شودیم وصول و مطالبه آن هاییمهجر و متعلق مالیات باشند، کرده استفاده سرمایه افزایش

 سازمان مجوز با خارجی گذارانیهسرما مشارکت با ماده این موضوع شده انجام گذارییهسرما که درصورتی -ح

 مشارکت %5 درصد جپن هر ازای به باشد شده انجام ایران فنی و اقتصادی یهاکمک و گذارییهسرما

 و شده پرداخت و ثبت سرمایه نسبت به ماده این مشوق به %10 درصد ده میزان به خارجی گذارییهسرما

 .شودیم اضافه %50 درصد پنجاه تا حداکثر

 محصوالت تولید به نسبت ایران در داخلی تولیدی واحدهای ظرفیت از استفاده با که خارجی یهاشرکت -خ

 از نمایند صادر را تولیدی محصوالت از %20 درصد بیست حداقل که صورتی در کنند داماق معتبر نشان با
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 مذکور تولیدی واحد صفر نرخ با مالیات محاسبه دوره در ایرانی تولید واحد با همکاری قرارداد انعقاد تاریخ

 نسبت مالیاتی نرخ در تخفیف %50 درصد پنجاه از مذکور، دوره اتمام صورت در و بوده ماده این حکم مشمول

 .باشندیم برخوردار ماده این در مذکور مدت در تولیدی محصوالت فروش از حاصل ابرازی درآمد به

 شعاع در مستقر معدنی و تولیدی واحدهای درآمد شامل ماده این موضوع یهامشوق و مالیاتی صفر نرخ -د

 مراکز کیلومتری سی و اصفهان استان کزمر کیلومتری پنجاه و تهران استان مرکز کیلومتری بیست و صدیک

 مسکن و نفوس سرشماری آخرین بر اساس جمعیت نفر هزار سیصد از بیش دارای شهرهای و هااستان سایر

 .شودینم

 در جمهور رئیس فناوری و علمی معاونت و ربطیذ یهاوزارتخانه تأیید با اطالعات فناوری تولیدی واحدهای

 کلیه در مستقر معدنی و تولیدی واحدهای مالیات همچنین. باشندیم برخوردار هماد این امتیاز از حال هر

 شعاع در مستقر یهاشهرک و اقتصادی ویژه مناطق استثنای به صنعتی یهاشهرک و اقتصادی ویژه مناطق

 نای موضوع مالیاتی یهامشوق از و شودیم محاسبه صفر نرخ با تهران استان مرکز کیلومتری بیست و یکصد

 .باشندیم برخوردار ماده

 استان چند یا دو محدوده در که تولیدی واحدهای یا صنعتی یهاشهرک و اقتصادی ویژه مناطق در خصوص

 تصویب از پس ماه سه حداکثر که است یانامهنامهیینآ موجب به محدوده تعیین مالک ،گیرندیم قرار شهر یا

 مدیریت سازمان و دارایی و اقتصادی امور و تجارت و معدن صنعت، یهاوزارتخانه مشترک پیشنهاد با قانون این

 .رسدیم وزیران یئته تصویب به و تهیه زیستیطمح حفاظت سازمان و کشور یزیربرنامه و

 برنامه هر در اول ماهه سه در دهستان و بخش شهرستان، استان، شامل یافته توسعه کمتر مناطق فهرست -ذ

 لحاظ با دارایی و اقتصادی امور وزارت همکاری با کشور یزیربرنامه و یریتمد سازمان توسط پنجساله،

 ابالغ تا و رسدیم وزیران یئته تصویب به و شودیم تهیه تولید در گذارییهسرما و بیکاری نرخ یهاشاخص

 مناط ،بطریذ قانونی مراجع تأیید با فعالیت شروع تاریخ. باشدیم معتبر قبلی برنامه فهرست جدید، فهرست

 .است یافته کمتر توسعه مناطق یهامشوق احتساب برای اعتبار

 قانونی مراجع از یبرداربهره پروانه این ماده اجرای از قبل که جهانگردی و ایرانگردی تأسیسات کلیه -ر

 درصد پنجاه پرداخت از ماده این شدناالجرا الزم تاریخ از پس سال شش مدت تا باشند کرده اخذ ربطیذ

 خارج به گردشگر اعزام از حاصل درآمد به نسبت بند این حکم .باشندیم معاف ابرازی درآمد بر مالیات 50%

 .نیست مجری کشور از

 محل از که ربطیذ قانونی مراجع از مجوز دارای زیارتی و گردشگری دفاتر ابرازی درآمد %100 صددرصد -ز

 مالیاتی صفر نرخ با باشد شده تحصیل سوریه و عراق عربستان، به زائر اعزام یا خارجی گردشگران جذب

 .باشدیم مالیات مشمول
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 این. باشدیم شده کتمان درآمدهای جزبه ابرازی درآمد شامل صرفاً قانون این موضوع صفر نرخ با مالیات -ژ

 .است مجری قوانین سایر و قانون این در منظور صفر نرخ با مالیاتی احکام کلیه مورد در حکم

 صنعتی و تولیدی واحدهای در تعاونی و خصوصی حقوقی اشخاص پژوهشی و تحقیقاتی هایینههز معادل -س

 و پژوهشی مراکز یا هادانشگاه با منعقده قرارداد قالب در که ربطیذ یهاوزارتخانه از یبرداربهره پروانه دارای

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و اوریفن و تحقیقات علوم، یهاوزارتخانه از قطعی مجوز دارای عالی آموزش

 به آن ساالنه پیشرفت گزارش اینکه بر مشروط ،شودیم انجام کشور علمی جامع نقشه چهارچوب در که

 از حاصل ابرازی درآمد ناخالص و برسد مربوطه تحقیقاتی مراکز یا و هادانشگاه پژوهشی شورای تصویب

 ده میزان به حداکثر نباشد، ریال 5,000,000,000 میلیارد نجپ از کمتر آنها معدنی و تولیدی هاییتفعال

 مالیات حساب به منظورشده مبلغ معادل. شودیم بخشوده مذکور هزینه انجام سال ابرازی مالیات %10 درصد

 .شد نخواهد پذیرفته مالیاتی قبول قابل هزینه عنوان به مذکور، اشخاص

 دارایی، و اقتصادی امور وزرای تصویب به کشور مالیاتی امور مانساز پیشنهاد با بند این اجرائی دستورالعمل

 .رسدیم پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، تجارت، و معدن صنعت،

 ماده این در مذکور موجود قوانین بر مازاد مالیاتی صفر نرخ با محاسبه و مالیاتی هاییتمعاف کلیه :1تبصره 

 .شودیم اجرا 1395 سال ابتدای از

 قانون ابالغ از پس شش ماه مدت ظرف حداکثر آن بندهای و ماده این موضوع اجرائی نامهیینآ :1تبصره 

 کشور مالیاتی امور سازمان همکاری با تجارت و معدن صنعت، و دارایی و اقتصادی امور یهاوزارتخانه توسط

 .رسدیم وزیران یئته تصویب به و شودیم تهیه

  144ماده 

 عشایری، روستایی، تعاونی یهاشرکت کشاورزی، بخش توسعه از حمایت صندوق درآمد %100 درصد صد

 .است معاف مالیات از آنها هاییهاتحاد و آموزان دانش و دانشجویان کارمندی، کارگری، صیادان، کشاورزی،

 تعاون مرکزی سازمان رازیاب سود از قسمت آن به متعلق بر درآمد مالیات معادل است مکلف دولت تبصره.

 اختصاص روستایی تعاونی یهاشرکت در گذارییهسرما برای عمومی مجمع تصویب با که را ایران روستایی

 به که خاصی ردیف اعتبار محل از کشور، عمومی درآمد حساب به آن واریز و وصول از پس ،شودیم داده

 .نماید مسترد مذکور سازمان وجه در شودیم بینییشپ کشور کل بودجه قانون در منظور همین

  143ماده 

 ،یاحرفه و فنی متوسطه، راهنمایی، ابتدایی، از اعم یرانتفاعیغ مدارس تربیت و تعلیم از حاصل درآمد

 مراکز و هادانشگاه کشور، یاحرفه و فنی آموزش سازمان از مجوز دارای آزاد یاحرفه و فنی یهاآموزشگاه

 نگهداری مؤسسات درآمد و روستاها و یافته توسعه کمتر مناطق در کودک مهدهای و یرانتفاعیغ عالی آموزش
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 ربطیذ مراجع از فعالیت پروانه دارای مورد حسب که مذکور اشخاص نگهداری بابت حرکتی و ذهنی معلولین

 هاییتفعال از حاصل بدنی تربیت سازمان از مجوز دارای ورزشی مؤسسات و هاباشگاه درآمد همچنین هستند

 است. معاف مالیات پرداخت از ورزشی منحصراً

  140ماده 

 منعقده قراردادهای موجب به که بیمه مؤسسات طرف از و زندگی و عمر هاییمهب انواع بابت پرداختی وجوه

 است. معاف مالیات پرداخت از شودیم ذینفع عاید بیمه

  142ماده 

 تحت خواهر و برادر و مادر و پدر و اوالد و همسر یا خود معالجه بابت مودی هر پرداختی درمانی هایینههز

 دریافت باشد ایران مقیم پزشک یا درمانی موسسه کنندهیافتدر اگر که این شرط به مالیاتی سال یک در تکفل

 الزم امکانات فقدان علت به پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت تأیید به چنانچه و نماید گواهی را وجه

 جمهوری دولت رسمی مقامات گواهی به مزبور هزینه پرداخت است گرفته صورت ایران از خارج رد معالجه

 حق همچنین باشد، رسیده پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت یا معالجه محل کشور در ایران اسالمی

 درمانی هاییمهب و زندگی و عمر هاییمهب انواع بابت ایرانی بیمه مؤسسات به حقیقی شخص هر پرداختی بیمه

 .گرددیم کسر مودی مالیات مشمول درآمد از

 آنان یبخشتوان و مراقبت هزینه مذکور هایینههز بر عالوه العالجصعب و خاص بیماران و معلوالن مورد در

 .باشدیم است دارعهده را او تکفل که شخصی یا بیمار یا معلول یاتمال مشمول درآمد از کسر قابل نیز

  مکرر 148ماده 

 عقود قالب در را تولیدی یهابنگاه گردش در سرمایه و طرح پروژه مالی تأمین برای نقدی آورده که اشخاصی

 پرداخت از اعتبار و پول شورای مصوب مشارکتی عقود انتظار مورد سود حداقل معادل نمایند، فراهم مشارکتی

 قابل هزینه عنوان به مذکور پرداختی سود ادلمع سود، کنندهپرداخت برای و شوندیم معاف درآمد بر مالیات

 .شودیم تلقی مالیاتی قبول

 خارج تولیدی بنگاه از را نقدی آورده تواندینم سال دو تا ماده این موضوع معافیت از کنندهاستفاده :1تبصره 

 نقدی، وردهآ خروج سال مالیات شده، استفاده معافیت روز ارزش میزان به نقدی، آورده کاهش صورت در. کند

 .شودیم اضافه

  های آنو تبصره 149ماده 

 آستان رضوی، قدس آستان غیرنقدی و نقدی دریافتی هدایای و هاکمک پذیره، نذورات، موقوفات، -الف

 ابن احمد حضرت آستان ،)س(معصومه حضرت آستانه خمینی امام حضرت مقدس عبدالعظیم آستان حضرت
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 تشخیص. است معاف مالیات پرداخت از متبرکه بقاع سایر و تکایا ،هاینیهحس ، مساجد،«چراغشاه »موسی،

 سایر-. باشدیم خیریه امور و سازمان اوقاف عهده به متبرکه بقاع سایر

 پرداخت از ایران اسالمی جمهوری احمر هالل جمعیت غیرنقدی و نقدی دریافتی هدایای و هاکمک -ب

 سایر-است معاف مالیات

 خدمات بیمه سازمان و بازنشستگی اندازپس یهاصندوق غیرنقدی و نقدی دریافتی هدایای و هاکمک -ج

 بیمه حق همچنین و عشایر و روستائیان کشاورزان، اجتماعی بیمه صندوق و اجتماعی سازمان تأمین و درمانی

 معاف تمالیا پرداخت از آنها توسط مربوط دریافتی هاییمهجر و و کارفرما کارکنان سهم بازنشستگی حق و

 یر. سااست

 است. تشخیص معاف مالیات پرداخت از اسالمی علوم مدارس غیرنقدی و نقدی دریافتی هدایای و هاکمک -د

 .باشدیم قم علمیه حوزه مدیریت شورای با علوم اسالمی مدارس

 است معاف مالیات پرداخت از اسالمی انقالب نهادهای غیرنقدی و نقدی دریافتی هدایای و هاکمک -ه

 .باشدیم وزیران یئته با اسالمی نهادهای انقالب تشخیص

 مالیات پرداخت از برسد موقوفات عمران مصرف به که کشور موقوفات عمران صندوق درآمد از قسمت آن -و

 یرسا .است معاف

 است معاف مالیات پرداخت از زکات و خمس ،فقیهیول بریه وجوه محل از اشخاص درآمد -ز

 اسالمی، تبلیغات قبیل از اموری مصرف به شرعی موازین طبق که عام موقوفات مددرآ از قسمت آن -ح

 و تعمیر و بنا درمان، و بهداشت تربیت، و تعلیم اکتشافات، ،اختراعات فنی، علمی، دینی، فرهنگی، تحقیقات

 مراسم ی،دولت یهادانشگاه و مدارس و اسالمی علوم مدارس و علمیه یهاحوزه و مصالها و مساجد نگهداری

 دانشجویان، و آموزان دانش تحصیلی وام یا هزینه آبادانی، و عمرانی امور باستانی، آثار تعمیر اطعام، و تعزیه

 غیرمترقبه حوادث و جنگ ،یسوزآتش زلزله، سیل، از ناشی حوادث دیدگان آسیب و مستضعفان به کمک

 و باشد رسیده خیریه امور و اوقاف سازمان ییدتأ به مزبور هایینههز و درآمد که این بر مشروط برسد، دیگر

 یهاگروه در بدسرپرست و سرپرستیب نوجوانان و کودکان نگهداری مراکز نگهداری و تعمیر ساخت، همچنین

 ضایعه مصدومان اشتغال و یآموزحرفه یهاکارگاه سالمندان، مراقبت و نگهداری مراکز مختلف، جنسی و سنی

 یبخشتوان آموزش، مراکز خودسرپرست، دختران و خانوار سرپرست زنان رکتی،ح و جسمی معلوالن نخاعی،

 در بتوانند که اماکنی و مراکز سایر و ناشنوا و شنواکم ،ینابکم نابینا، کودکان و ذهنی معلوالن یآموزحرفه و

 .است معاف مالیات پرداخت از گیرند قرار کشور بهزیستی حمایتی یهاسازمان مددجویان خدمت

 حج سازمان اختیارات و تشکیالت قانون 14 ماده موضوع تحقیق شعب توسط که ییهاحساب مفاصا :تبصره

 اظهارنامه تسلیم به مربوط مقرر مهلت در اگر شودیم یا شده صادر 2/10/1363 مصوب خیریه امور و اوقاف و
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 سایر یا قانون این در مقرر مالیاتی تمعافی هرگونه از برخورداری برای شود، ارائه کشور مالیاتی امور سازمان به

 .شودیم تلقی مودی مالیاتی اظهارنامه منزله به قوانین،

 مشروط ،اندیدهرس ثبت به که المنفعهعام و خیریه مؤسسات غیرنقدی و نقدی دریافتی هدایای و هاکمک -ط

 بر کشور مالیاتی امور سازمان و شود ماده این( ح) بند در مذکور امور صرف آنها اساسنامه موجب به که آن بر

 است. معاف مالیات پرداخت از کند، نظارت آنها هزینه و درآمد

 سال به مالیات تعلق بدون باشد نرسیده مصرف به مالی سال هر در که غیرنقدی و نقدی یهاکمک :تبصره

 .گرددیم منتقل بعد مالی

 و احزاب ،یاحرفه مجامع اعضاء عضویت حق همچنین و غیرنقدی و نقدی دریافتی هدایای و هاکمک -ی

 و قانون موجب به که وجوهی و باشند ربطیذ مراجع از مجوز دارای که غیردولتی یهاتشکل و هاانجمن

 پرداخت از ،شودیم واریز مزبور مجامع حساب به کسر و آنها اعضاء الزحمهحق یا درآمد از مربوط مقررات

 است. معاف مالیات

 هاییتاقل به مربوط مذهبی هاییئته و هاانجمن غیرنقدی و نقدی دریافتی هدایای و هاکمک و موقوفات -ک

 کشور وزارت تصویب به آنها رسمیت که این بر مشروط ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون در مذکور دینی

 .است معاف مالیات پرداخت از برسد،

 یهادستگاه و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت از مجوز یدارا) قرآنی و مطبوعاتی و انتشاراتی هاییتفعال -ل

 پرداخت از ،شوندیم انجام اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت مجوز موجب به که هنری و فرهنگی ،(ربطیذ

 .است معاف مالیات

 ماده این موضوع اشخاص وظایف و اهداف پیشبرد منظور به و یرانتفاعیغ هاییتفعال از که وجوهی :1تبصره 

 آنها اساسنامه چارچوب در ... و یادوره هاییهنشر و کتاب نشر سمینارها، آموزشی، یهادوره برگزاری راه از

 معاف مالیات پرداخت از ،کندیم نظارت آنها هزینه و درآمد بر کشور مالیاتی امور سازمان و شودیم تحصیل

 .است

 جاری ماده این موضوع اشخاص مالیات مولمش درآمد مورد در قانون این 2 ماده 2 تبصره حکم :1تبصره 

 .باشدیم

 مجوز دارای رهبری معظم مقام یا )ره(خمینی امام حضرت طرف از که مواردی در ماده این مفاد :3 تبصره

 .گیردیم انجام رهبری معظم مقام نظر بر اساس باشندیم

 موضوع اشخاص غیرنقدی و نقدی یدریافت هدایای و هاکمک و موقوفات از حاصل عایدی و درآمدها :2تبصره 

 اشخاص زیرمجموعه یهاشرکت درآمد شامل حکم این. باشدیم معاف مالیات پرداخت از( ک) و( ط) بندهای

 بود. نخواهد مذکور
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  1و تبصره  131ماده 

 بیست و کشاورزی بخش محصوالت و غیرنفتی کاالهای و خدمات صادرات از حاصل درآمد %100 صد درصد

 و خام مواد . فهرستگرددیم صفر نرخ با مالیات مشمول خام مواد صادرات از آمد حاصلدر %20 درصد

 اتاق و نفت و تجارت و معدن صنعت، دارایی، اقتصادی و امور یهاوزارتخانه مشترک پیشنهاد به نفتی کاالهای

 .رسدیم وزیران یئته تصویب به کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی،

 و شوندیم وارد ایران به )ترانزیت( عبوری صورت به که مختلف کاالهای صادرات از صلحا درآمد :1تبصره 

 .گرددیم صفر نرخ با مالیات مشمول شوندیم صادر آن روی کاری بر انجام با یا ماهیت در تغییر بدون

  131ماده 

 پرداخت از مربوطه یدیتول هاییهاتحاد و تعاونی یهاشرکت و دستی صنایع و دستباف فرش یهاکارگاه درآمد

 .است معاف مالیات

  های آنو تبصره 134ماده 

 و شده پذیرفته کاالیی یهابورس در که کاالهایی فروش از حاصل بر درآمد مالیات از %01درصد  ده معادل

 یهابورس در معامله برای آنها سهام که ییهاشرکت بر درآمد مالیات از %10 درصد ده و رسدیمفروش  به

 معامله برای آنها سهام که ییهاشرکت درآمد بر مالیات از %5 درصد و پنج شودیم پذیرفته خارجی یا یداخل

 یهاشرکت فهرست از که سالی تا پذیرش سال ، ازشودیم پذیرفته خارجی یا داخلی بورس از خارج بازار در

 سهام که ییهاشرکت. شودیمبخشوده  سازمان تأیید با اندنشده حذف بازارها یا هابورس این در شده پذیرفته

 در پذیرفته شود خارجی یا داخلی بورس از خارج بازارهای یا خارجی یا داخلی یهابورس در معامله برای آنها

 معادل باشند داشته آزاد شناور سهام %20 درصد بیست حداقل سازمان تأیید به مالی دوره پایان در که صورتی

 .شوندیم برخوردار مالیاتی بخشودگی از فوق هاییتمعافبرابر  دو

 هاشرکت سایر در شرکا سهم الشرکه و سهام تقدم حق و سهم الشرکه و سهام انتقال و نقل هر از :1تبصره 

 عنوان به دیگری وجه بابت این . ازشودیم وصول آنها اسمی ارزش %4 چهار درصدمیزان  به مقطوعی مالیات

 سهام تقدم حق و سهم الشرکه و سهام دهندگانانتقالشد.  مطالبه نخواهد قفو انتقال و نقل درآمد بر مالیات

 کنند. واریز کشور امور مالیاتی سازمان حساب به را متعلق مالیات انتقال، از قبل مکلفند

 گواهی مورد حسب انتقال سند تنظیم یا تغییرات ثبت موقع در ندمکلف رسمی اسناد دفاتر یا ثبت ادارات

 .کنند انتقال یا ثبت به مربوط پرونده ضمیمه و اخذ را متعلق تمالیا پرداخت

 نرخ به مقطوع مالیات مشمول سهام صرف اندوخته بورس در شده پذیرفته سهامی یهاشرکت در :1تبصره 

 بعد ماه پایان تا اندمکلف هاشرکت. گیردینم تعلق دیگری مالیات درآمد این به و بود خواهد %0 /۲ درصد نیم

 .کنند واریز کشور مالیاتی امور سازمان حساب به را آن سرمایه افزایش ثبت ریختا از
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  های آنمکرر و تبصره 134ماده 

 از خارج بازارهای یا هابورس در خارجی و ایرانی از اعم هاشرکت سهام تقدم حق و سهام انتقال و نقل هر از

 وصول سهام تقدم حق و سهام فروش ارزش %۲/1 درصد نیم میزان به مقطوعی مالیات مجوز، دارای بورس

 مالیات و سهام تقدم حق و سهام انتقال و نقل درآمد بر مالیات عنوان به دیگری وجه بابت این از و شد خواهد

 .شد نخواهد مطالبه فروش و خرید افزوده ارزش بر

 دهندهانتقال از انتقال هر هنگام به را شده یاد مالیات مکلفند بورس از خارج بازارهای و هابورس کارگزاران

 انتقال، تاریخ از روز ده ظرف و نمایند واریز کشور مالیاتی امور سازمان طرف از شده تعیین حساب به و وصول

 مالیاتی امور اداره به انتقال مورد تقدم حق و سهام فروش مبلغ و تعداد حاوی فهرستی همراه به را آن رسید

 کنند. ارسال محل

 از حاصل درآمدهای تمامی و قانون این چهارچوب در گذارییهسرما صندوق درآمدهای تمامی :1تبصره 

 مصوب ایران اسالمی جمهوری بهادار اوراق بازار قانون1  ماده 24 بند موضوع بهادار اوراق در گذارییهسرما

 پرداخت از اآنه ابطال و صدور از حاصل درآمدهای یا اوراق این انتقال و نقل از حاصل درآمدهای و 1384

 و باشدیم معاف1387 مصوب افزوده ارزش بر مالیات قانون موضوع افزوده ارزش بر مالیات و بر درآمد مالیات

 .شد نخواهد مطالبه مالیاتی شده یاد بهادار اوراق ابطال و صدور و آنها انتقال و نقل بابت از

 سهام سود استثناء به ماده این 1 تبصره موضوع بهادار اوراق تخصیصی یا پرداختی کارمزد و سود :1تبصره 

 نزد شده یاد بهادار اوراق ثبت به مشروط ،هاصندوق گذارییهسرما هاییگواه سود و هاشرکت الشرکه سهم و

 .شودیم محسوب بهادار اوراق این ناشر مالیات مشمول درآمد تشخیص برای قبول قابل هایینههز جزء سازمان

 بورس در شده پذیرفته شرکت سهامدار که ایران مقیم حقوقی یا حقیقی شخص هر که صورتی در :4تبصره 

 از بفروشد، خارجی بورس از خارج بازارهای یا هابورس در را خود تقدم حق یا سهام بورس، از خارج بازار یا

 شد. نخواهد دریافت ایران در مالیاتی گونهیچه بابت این

 در بهادار اوراق و بورس سازمان از مجوز دارای بازارگردانان زارگردانیبا بهادار اوراق انتقال و نقل: 2 تبصره

 است. معاف ماده، این %5 نیم درصد مالیات مقطوع پرداخت از فرابورس و بورس

  133ماده 

 درآمدی همچنین و تحصیلی یهابورس و علمی جوایز و غیرمنقول و منقول از اعم مهریه و منقول جهیزیه

 از ناشی درآمد نیز و کلی طور به گرددیم مکتشفین و مخترعین عاید اکتشاف حق یا اختراع بابت حق که

 مدت به باشندیم ذیصالح یهاوزارتخانه از تحقیق پروانه دارای که مراکزی و تحقیقاتی پژوهشی هاییتفعال

 فرهنگ یهاتخانهوزار پیشنهاد به که یانامه ییندر آ مقرر طبق ضوابط اصالحیه این اجرای تاریخ از سال ده

 خواهد وزیران یئته تصویب به دارایی و امور اقتصادی و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، عالی، آموزش و

 یر. ساباشدیم معاف مالیات پرداخت از رسید،



 اهی ردآمدی آنظرفیت اهی مالیاتی؛ آاثر و معافیت

 
  113 

  132ماده 

 است: معاف مالیات پرداخت از زیر موارد در عنوان هر به دریافتی سود

 ایرانی یهابانک نزد کارگران و کارمندان اندازپس و بازنشستگی کسور به مربوط یهاسپرده به متعلق سود -0

 مربوطه استخدامی مقررات حدود در

 اعتباری مؤسسات یا ایرانی یهابانک نزد مختلف یهاسپرده و اندازپس یهاحساب به متعلق جوایز یا سود -2

 هم نزد مجاز غیربانکی اعتباری سساتمؤ یا هابانک که ییهاسپرده شامل معافیت این. مجاز غیربانکی

 .بود نخواهد گذارندیم

 .خزانه اسناد و دولتی قرضه اوراق به متعلق جوایز - 0

 ثابت سپرده و )اوردرافت( برداشت اضافه بابت ایران از خارج یهابانک به ایرانی یهابانک پرداختی سود - 0

 .متقابل معامله شرط به

 .مشارکت اقاور به متعلق جوایز و سود 5-

 ترجیحات تسهیالت، امتیازات، ،شودیم اشاره هابانک به مستقیم هاییاتمال قانون در که مواردی در :تبصره

 جمهوری مرکزی بانک مجوز با یا قانون موجب به که بانکی غیر اعتباری مؤسسات شامل شده ذکر تکالیف و

 از حمایت صندوق کوچک، صنایع گذارییهماسر ضمانت صندوق ،شوندیم یا اندشده تأسیس ایران اسالمی

 حمایت صندوق و معدنی هاییتفعال گذارییهسرما بیمه و دریایی صنایع الکترونیک، صنایع توسعه و تحقیقات

 شد. خواهد نیز کشاورزی بخش در گذارییهسرما توسعه از

 186ماده 

 که را قانون این موضوع مستقیم هاییاتمال از حاصل درآمدهای کل از %1 درصد یک معادل تواندیم دولت

 کشور وزارت اختیار در ساالنه بودجه قوانین در مشخصی ردیف قالب در ،شودیم واریز کشور کل یدارخزانه به

 زیر شهرهای هاییشهردار و هایاریده به جمعیت شاخص نسبت به ،نامهموافقت مبادله از پس تا دهد قرار

 .شود پرداخت جمعیت نفر هزار پنجاه و دویست

 در شهرداری ذاتی وظایف انجام برای قانون موجب به که هایشهردار به وابسته مؤسسات و هاسازمان مالیات

 با است شهرداری به متعلق آن دارایی و سرمایه %100 صد درصد و تشکیل خدماتی و شهری عمومی، امور

   .باشدیم صفر نرخ
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 الیات بر ارزش افزودهم

  1تبصره  31ماده 

 سود و دریافتی این مجموع به. شودیم تعیین کاالها گمرکی ارزش %4 درصد چهار معادل گمرکی وقحق

 .گرددیم اطالق ورودی حقوق ،شودیم تعیین وزیران یئته توسط مربوطه ینقوان طبق که بازرگانی

 هاییتمعاف استثناء به ورودی حقوق هاییتمعاف به مربوط عام و خاص مقررات و قوانین کلیه .1تبصره 

قانون  ۹و ماده  00۲1قانون امور گمرکی مصوب  0۱، ماده 0۸تا  02و  ۸تا  0، 2، 0و بندهای  0موضوع ماده 

 و تشکیل قانون و آن اصالحات و آزاد مناطق اداره چگونگی و قانون 00۱0ساماندهی مبادالت مرزی مصوب 

 توسط که تولیدی آالتینماش به راجع یقانون الیحه معافیت و 1384 مصوب اقتصادی ویژه اداره مناطق

 انقالب شورای 135924 مصوب ورودی حقوق پرداخت از شودیم وارد و معدنی مجاز یصنعت تولید، واحدهای

 و ایران اسالمی جمهوری احمر هالل جمعیت به اهدایی نجات و امداد لوازم گمرکی معافیت و ایران اسالمی

 دفاع وزارت مشترک پیشنهاد به دفاعی عمده اقالم .گرددیم لغو کشور عیدفا صرفاً عمده اقالم و کشور وزارت

 وزیران یئته تصویب با و رئیس جمهور راهبردی نظارت و یزیربرنامه معاونت و مسلح نیروهای پشتیبان و

 .گرددیم تعیین

  11ماده 

 :باشدیم معاف یاتمال پرداخت از مورد حسب آنها واردات ینو همچن زیر خدمات و ارائه کاالها عرضه

 ;نشده فرآوری کشاورزی محصوالت -0

 ;و نوغان عسل زنبور آبزیان، زنده، یورو ط دام- 2

 ;نهال و بذر سم، کود، انواع -0

 مخصوص خشک یرو ش نباتی روغن پنیر، شیر، ،یاو سو حبوبات برنج، شکر، قند، گوشت، نان، خبازی، آرد -0

 کودکان تغذیه

 و مطبوعات تحریر چاپ، کاغذ و انواع تحریر ردفات مطبوعات، کتاب، -۲

 تأیید با یردولتیغ عمومی نهادهای و دولتی مؤسسات ،هاوزارتخانه به بالعوض صورت به اهدایی کاالهای- 0

 هدایا گیرنده حوزه تأیید با علمیه های و حوزهوزیران  یئته

 واردات، و صادرات مقررات طبق مقرر تمعافی میزان تا شخصی استفاده یو برا مسافر همراه که کاالهایی -۱

 بود خواهد مالیات مشمول قانون این مقررات طبق آن بر مازاد .شودیم کشور وارد

 یرمنقولغ اموال -۹

 ;یتیو حما توانبخشی و خدمات( یاهیو گ حیوانی انسانی، (درمانی خدمات درمانی، مصرفی لوازم دارو، انواع -۸

 مستقیم هاییاتمال قانون موضوع حقوق، مددرآ بر مالیات مشمول خدمات -01
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 و مجاز الحسنهقرض یهاصندوق و اعتباری هاییتعاون و مؤسسات،هابانک اعتباری و بانکی خدمات -00

 .بورس از خارج بازارهای و هابورس در کاال و بهادار اوراق یهو تسو معامالت خدمات

 یاییو در هوایی ریلی، ،یاجاده ،یشهرندرو و یشهربرون مسافری عمومی ونقل حمل خدمات -02

 دستباف فرش -00

 علوم یهاوزارتخانه مشترک پیشنهاد با که یانامهنامهینآئ طبق که یو آموزش پژوهشی خدمات انواع -00

 و امور و کار وپرورش آموزش پزشکی، و آموزش درمان بهداشت، ،ییو دارا اقتصادی امور ،یو فناور تحقیقات

 رسدیم وزیران یئته تصویب به قانون این تصویب تاریخ از ماه شش مدت ظرف اجتماعی

 یورو ط دام خوراک  -0۲

 وزارت مشترک پیشنهاد به که فهرستی اساس بر هافرودگاه ویژه هوانوردی ناوبری کمک یزاتو تجه رادار -00

 تصویب به قانون این تصویب تاریخ از ماه شش مدت و ظرف تهیه ییو دارا اقتصادی امور وزارت و ترابری و راه

 رسدیم وزیران یئته

 وزارت مشترک پیشنهاد به که فهرستی اساس بر یتیو امن)یو انتظام نظامی( دفاعی صرفاً مصارف با اقالم -0۱

 .رسدیم وزیران یئته تصویب و به تهیه ییو دارا اقتصادی امور وزارت و مسلح نیروهای یبانیو پشت دفاع

 .بود خواهد اجرا قابل وزیران یئته تصویب پس از مالیاتی دوره یناول از مذکور فهرست

  14ماده 

 قانون این موضوع مالیات مشمول رسمی، خروجی مبادی طریق از کشور از خارج به و خدمت کاال صادرات

و  )کاال مورد در( گمرک توسط صادره خروجی برگه ارائه با آنها بابت شده پرداخت هاییاتو مال باشدینم

 .گرددیم مسترد مثبته، و مدارک سنادا

 تا آنها خرید تاریخ از که خارجی کشورهای تبعه مسافران همراه کاالهای بابت پرداختی هاییاتمالتبصره. 

 از خروج هنگام مربوط درآمد جاری هاییوصول محل از باشد، نگذشته دو ماه از بیش کشور از خروج تاریخ

 بود. خواهد استرداد مشمول مثبته ارکو مد اسناد ارائه مقابل در کشور

 ییو دارا اقتصادی امور وزیر تصویب و به تهیه کشور مالیاتی امور سازمان توسط ماده این اجرائی ضوابط

 .رسدیم

 قانون رفع موانع تولید

  12ماده 

 یعصنا الکترونیک، صنایع توسعه و تحقیقات از حمایت صندوق کوچک، صنایع گذارییهسرما ضمانت صندوق

 کشاورزی، بخش در گذارییهسرما توسعه از حمایت صندوق و معدنی هاییتفعال گذارییهسرما بیمه و دریایی

قانون  00۲بعدی آن و تبصره ماده  اصالحاتو  00۹۱ مصوب افزوده ارزش بر مالیات قانون 02ماده  11 جزء به
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و  0000 مصوب کشور عمومی محاسبات قانون ۱0، 00، 01، 0۸مستقیم اضافه و از شمول مواد  هاییاتمال

 .شوندیم مستثنی آناصالحات بعدی 

  1تبصره  10ماده 

 دولتی یهابانک مازاد هایییدارا و اموال فروش از حاصل التفاوتمابه (100 %) درصد صد معادل. 0 بصرهت

 یدارخزانه به ،گذارانسپرده قطعی سود سهم کسر از پس فروش هایینههز و دفتری قیمت مبلغ به نسبت

 از تبصره این از حاصل وجوه. شودیم داده تخصیص بانک همان سرمایه افزایش جهت و واریز کشور کل

 .است معاف دولت سهم سود و مالیات پرداخت

  12ماده 

 جمهوری بهادار اوراق بازار قانون موضوع بورس از خارج بازار یا بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته یهاشرکت

 پرداخت از ،دهندیم سرمایه افزایش سهامداران شده حال مطالبات یا نقدی آورده محل از که ایران میاسال

 .باشندیم معاف آن تبصره و مستقیم هاییاتمال قانون (48) ماده موضوع تمبر حق

  2بند الف تبصره  18ماده 

 وقوع شرایط در کشور رمایهس بازار فرادستگاهی یا یاسامانه مخاطرات کاهش و کنترل منظور به -الف

 و حفظ منظور به و مذکور شرایط در حاکمیتی عمومی هاییاستس اجرای و اقتصادی و مالی یهابحران

 تحت مالی نهاد عنوان به سرمایه بازار تثبیت صندوق سرمایه، بازار حوزه در منصفانه رقابت شرایط توسعه

 در و خود اساسنامه طبق و شودیم تأسیس مستقل قیحقو شخصیت با بهادار، اوراق و بورس سازمان نظارت

 سازمان رئیس مرکزی، بانک کل رئیس دارایی، و اقتصادی امور وزیر از متشکل امنا یئته مصوبات چارچوب

 بهادار اوراق و بورس سازمان رئیس و ملی توسعه صندوق عامل یئته رئیس کشور، یزیربرنامه و مدیریت

 .نمایدیم فعالیت عامل یئته توسط

 معاف عوارض و مالیات هرگونه از 1395 سال ابتدای از سرمایه بازار حوزه در صندوق هاییتفعال :2تبصره 

 .باشدیم

  40ماده 

 .باشدیم معاف مالیات پرداخت از ملی توسعه صندوق ارزی هاییبده و هاییدارا تسعیر از ناشی زیان و سود
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 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار

 قانون اساسی 33های کلی اصل اجرای سیاست قانون

  0تبصره  11ماده 

و اصالحات بعدی آن الحاق  0000مستقیم مصوب  هاییاتمالقانون  01۲به ماده  0متن زیر به عنوان تبصره 

 :گرددیم

 سهامی تعاونی یهاشرکت و متعارف تعاونی هاییهاتحاد و هاشرکت ابرازی مالیات مشمول درآمد. 0تبصره 

 .باشدیم ماده این موضوع نرخ از تخفیف %25 وپنج درصد بیست مشمول امع

  1تبصره  19ماده 

 تجزیه، فرایند در واگذاری مشمول یهابنگاه تقدم حق و مالکانه حقوق الشرکه، سهم سهام، انتقال و نقل

 معاف وانتقال نقل مالیات پرداخت از باشد نشده واگذار و بوده دولتی بنگاه که تا زمانی انحالل و تحصیل ادغام،

 زمان تا یابندیم و انتقال نقل اجرائی یهادستگاه یا بین شوندیم واگذار قانون این اجرا در که ییهابنگاهاست. 

 سرمایه تأمین یهاشرکتبه  سهام انتقال هستند. همچنین معاف انتقال و نقل مالیات شمول از نیز واگذاری

 است. معاف انتقال و نقل مالیات از اشدب نویسییرهپذ تعهد از ناشی که

 های توسعهقانون احکام دائمی برنامه

  بند پ این ماده 4جزء  41ماده 

 انجام دولت توسط زیر اقدامات کشور، معدنی و صنعتی گذارییهسرما تشویق و تسهیل منظور به بند پ.

 :شودیم

 اشتغال از غیربرخوردار مناطق در دماتیخ و معدنی صنعتی، واحدهای مالیاتی دولت موظف است معافیت -4

 کاالی تولید نیز و واحد کند. توسعه اعمال صنعتی تجاری آزاد مناطق منظورشده در هاییتمعاف میزان به را

 سایر-. باشندیم حکم مشمول این خود سهم میزان به واحدها این در جدید

  ب و بند الف 49ماده 

 خطوط تجهیزات و آالتینماش ورود کشور( برای مالیاتی امور ازماندارایی )س و اقتصادی امور وزارت الف.

 رعایت با تجارت و معدن صنعت، وزارت تشخیص با مجاز، معدنی و صنعتی تولیدی توسط واحدهای که تولید

 و 1020 مصوب افزوده ارزش بر مالیات قانون موضوع عوارض و مالیات بدون دریافت ربطیذ قانونی مقررات

 بر ارزش افزوده یات. مالکندیم صادر را کشور گمرکات از ترخیص اجازه الزم، مینتض اخذ با
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  بندهای الف و ب 32ماده 

 ضمانت صندوق ایران، صادرات توسعه بانک ارزی هاییبده و هاییدارا تسعیر از ناشی زیان و سود -الف

 .است صفر نرخ با مالیات مشمول ایران خارجی گذارییهسرما شرکت و ایران صادرات

 .است معاف مالیات هرگونه از صادرات از حاصل ارز تسعیر نرخ تفاوت سود ب.

  4جزء  38ماده 

 تشویق، کشور نقل و حمل ناوگان و زیرساخت توسعه برای پایدار مالی منابع تأمین سازوکارهای ایجاد منظور به

 در مشارکت و ونقل حمل حوزه در اهگذارییهسرما بیمه ،هایرساختز گذارییهسرما در مشارکت و حمایت

 اولیه سرمایه با را نقل و حمل توسعه صندوق تواندیم دولت ،هایرساختز و هاشبکه نگهداری و توسعه ساخت،

 و راه وزارت اختیار در که را خود هایییدارا از ریال( 111/111/111/111/0۸1) میلیارد هزار نود و یکصد

 این در شده بینییشپ منابع از استفاده با دارد، قرار آن به وابسته و تابعه یهاشرکت و هاسازمان شهرسازی،

 راه وزارت به وابسته دولتی مستقل حقوقی شخصیت با و شهرسازی و راه وزارت موجود انسانی نیروی و ماده

 از متشکل امنا یئته مصوبات چهارچوب در و خود اساسنامه طبق صندوق، این. دهد تشکیل شهرسازی و

 عامل، یئته توسط کشور بودجه و برنامه سازمان رئیس و دارایی و اقتصادی امور و شهرسازی و راه وزرای

 کند. می فعالیت

 .است معاف عوارض و مالیات هرگونه از صندوق هاییتفعال :4جزء 

  بند ت -این بند هایتبصرهبند ب بعالوه  02ماده- 

 اندازچشم سند اهداف تحقق در هاآن مؤثر نقش ایفای و دیاقتصا ویژه و آزاد مناطق ساماندهی منظور به

 تعامل و پیوندی هم مناطق، این در مناسب اقتصادی رشد ایجاد و یکپارچه مدیریت اعمال نظام، ساله بیست

 مختلف: یهابخش در ملی توسعه الگوی ارائه و جهانی اقتصاد با ملی اقتصاد اثرگذار

 به کشور نقاط سایر به ورود هنگام به اقتصادی ویژه و آزاد مناطق در دهش پردازش یا و تولید کاالهای ب.

 از و محسوب داخلی تولید آن، در کاررفته به داخلی قطعات و اولیه مواد ارزش و افزوده مجموع ارزش نسبت

 یر. سامعاف است ورودی حقوق پرداخت

 در ورودی، حقوق پرداخت به مشروط ولید،ت در کاررفته به خارجی یاواسطه کاالهای و اولیه مواد :1تبصره 

 شودیم محسوب داخلی کاالی و مواد اولیه حکم

 ویژه و آزاد مناطق در شده پردازش یا و تولید کاالهای در کاررفته به خارجی قطعات و اولیه مواد :1تبصره 

 به که محصولی شپرداز یا و تولید در و شده ارسال منطقه به کشور مناطق سایر از که درگذشته اقتصادی

. است معاف ورودی حقوق پرداخت از و شودیم تلقی اولیه مواد حکم در شود کار گرفته به ،شودیم وارد کشور

 یرسا
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 عوارض استثنای به) عوارض کلیه از آزاد مناطق سایر نیز و کشور از خارج و آزاد مناطق بین کاال مبادالت ت.

 ،)00۱2 مصوب ایران اسالمی جمهوری صنعتی تجاری آزاد مناطق اداره چگونگی قانون 01 موضوع ماده

 یر. ساباشندیم معاف حقوق ورودی و مالیات

  1جزء  09ماده 

اقتصاد  ملی، تولید توان ارتقای ،زادرون توسعه موضوع مقاومتی اقتصاد کلی هاییاستس تحقق منظور به

 معدن: و صنعت بخش اهداف به دستیابی و یانبندانش

 یهاسازمان واقعی سهم تعیین تمهید و دولتی - خصوصی حقوقی مشترک هایگذارییهسرما سعهتو برای -1

 یهاسازمان دولتی بخش آورده سهم عنوان به که هاییییدارا ارزیابی تجدید مزبور، یهامشارکت در یاتوسعه

 ترازنامه در هاشرکت و بتثا هایییدارا ارزیابی تجدید از حاصل مازاد. شودیم ارائه مشترک شرکت در مزبور

 از معاف و یبندطبقه ارزیابی تجدید مازاد عنوان تحت سهام صاحبان حقوق سرفصل در ربطیذ یهاشرکت

 تعیین مفید عمر مبنای بر و شده ارزیابی تجدید بهای مأخذ به مزبور هایییدارا استهالک هزینه. است مالیات

 شودیم محسوب مالیاتی قبول قابل ههزین عمومی مجمع منتخب کارشناسی توسط شده

 قانون معادن

 قانون محاسبات عمومی کشور

 اسالمی ایران قانون بازار اوراق بهادار جمهوری

 دیجد یمال یقانون توسعه ابزارها و نهادها

و اصالحات بعدی آن به شرح زیر اصالح،  0/02/0000های مستقیم مصوب قانون مالیات 000ماده  -0ماده 

 ( ابقاء گردید:2( و )0های )( به عنوان تبصره0( و )2های )آن حذف و تبصره (0تبصره )

کاالیی  یبهابازارها( از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کاالهایی که در %01معادل ده درصد ) -000ماده  

برای معامله هایی که سهام آنها ( درصد از مالیات بر درآمد شرکت%01رسد و ده )پذیرفته شده و به فروش می

هایی که درصد( از مالیات بر درآمد شرکت ۲درصد )شوند و پنج های داخلی و خارجی پذیرفته میدر بورس

شوند، از سال پذیرش تا سالی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می

ود. شسازمان بخشوده می ییدتأاند با زارها حذف نشدهها یا باهای پذیرفته شده در این بورساز فهرست شرکت

های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا هایی که سهام آنها برای معامله در بورسشرکت

( سهام شناور آزاد %21سازمان حداقل بیست ) ییدتأخارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به 

 های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد.معدل دو برابر معافیتداشته باشند 
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 0000های مستقیم مصوب مالیات ( مکرر و تبصره ذیل آن به قانون000متن زیر به عنوان ماده ) -۱ماده  

 شود.الحاق می

 هایبورس در خارجی و ایرانی از اعم هاشرکت سهام تقدم حقاز هر نقل و انتقال سهام و  -مکرر (000) ماده

ارزش فروش سهام و حق  (%۲درصد )ج از بورس دارای مجوز مالیات مقطوعی به میزان نیم خار بازارهای یا

تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد و نقل و انتقال سهام و حق 

و بازارهای خارج از  هابورسکارگزاران  .مطالبه نخواهد شدتقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش 

وصول و به حساب تعیین شده از طرف  دهندهانتقالبورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از 

سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرست ای حاوی 

 .اد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنندتعد

در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از  گذارییهسرماتمامی درآمدهای صندوق  -0تبصره  

المی ایران مصوب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اس (0) ماده( 20) گذاری در اوراق بهادار موضوع بندسرمایه

و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق به درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت  00۹0

معاف  12/10/00۹۱مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

 .ل اوراق بهادار یادشده مالیات مطالبه نخواهد شدباشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطامی

ماده به استثناء سود سهام و ( 0) سود و کارمزد پرداختی تخصصی اوراق بهادار موضوع تبصره -2تبصره  

اوراق بهادار یاد شده نزد  ثبت به مشروط آن صندوق گذاریسرمایه هاییگواه سود و هاشرکت الشراکهسهم

 .شودیمقابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب  هایینههزسازمان جز 

در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس  -0تبصره  

شد از این بازارهای خارج از بورس خارجی بفرو یهابورسیا بازار خارج از بورس سهام یا حق تقدم خود را در 

 .مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد گونهیچهبابت 

گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی هیچگذاری مجاز به صندوق سرمایه -0تبصره 

 .باشدینمسازمان 

 :گرددقانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصالح می( 02)ماده ( 00) بند -۸ماده 

و  مجاز الحسنهقرض یهاصندوق و اعتباری هاییتعاون و مؤسسات هابانک اعتباری و بانکی خدمات -00

 .و بازارهای خارج از بورس هابورسخدمات معامله و تسویه اوراق بهادار و کاالها در 

ه از نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بر درآمد آن دست -00ماده  

معاف است وجوه حاصل  گیردیممالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت  ینتأمکه  هاییییدارا

 باید در حساب خاصی گیردیمنهادها صورت  گونهینامالی از طریق انتشار اوراق بهادار توسط  ینتأماز اقدامات 

تائید سازمان انجام گیرد دستورالعمل مربوط به متمرکز شود و هرگونه برداشت از حساب باید تحت نظارت و 
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فعالیت نهادهای با سر ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار 

 .خواهد رسید

مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار  ینتأمدرآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای  -02ماده 

 هزینه استهالک ناشی از گیردینممالیات و عوارض تعلق  گونهیچهلیات است و به نقل و انتقال آن معاف از ما

قابل  هایینههزافزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جز 

 .مالیاتی نخواهد بود قبول

 قانون برنامه ششم توسعه

 کشاورزی -۷بخش 

منظور کلی اقتصاد مقاومتی و به  هاییاستسوم و ششم س یبندها یدولت مکلف است در اجرا -۳۳ماده 

 ایشافز گذاری،سرمایه امنیت  سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه ومتنوع

دامات ذیل را به تکمیل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی اق و افزاییارزش و کشاورزی محصوالت صادرات

 انجام برساند:

 اساسیتبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصوالت  های ارزش، صنایعایجاد زمینه گسترش و تکمیل زنجیره -الف

 چندمنظورهکشاورزی در قطبهای تولیدی، سردخانه و انبارهای فنی 

تسهیالت برای  های حمایت از بخش کشاورزی جهت( منابع صندوق%21درصد ) تخصیص حداقل بیست -ب

 صادرات این بخش

های صادراتی به صادرات محصوالت های تجاری و اختصاص مشوقهای صادراتی، نشانایجاد خوشه -پ

 کشاورزی

قیمت تولید داخل با قیمت کاالی کشاورزی در بازارهای هدف را ساالنه  التفاوتمابهدولت مکلف است  -تبصره

کشاورزی  ها پرداخت نماید. وزارت جهاداز منابع هدفمندی یارانه های صادراتی محاسبه وعنوان مشوق به

 وزیران یئتهرا تهیه نموده و به تصویب  التفاوتمابهمقررات تعیین کاالهای مشمول این بند و پرداخت 

 .رساندمی

گان کنند( شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف%01) یدرصد کاهش حداقل ده -ت

 اجرای قانون برنامه در طولائی این محصوالت نه

درصد  های مشترک و واگیردار، پرداخت حداقل پنجاهها در مقابل بیماریپوشش بیمه اجباری کلیه دام -ث

بینی در بودجه های آلوده پس از پیشگر توسط دولت و اجرای برنامه حذف دام در کانون( سهم بیمه۲1%)

 سنواتی
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گذاری ( از ارزش سرمایه%۱درصد ) های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به هفتندوقافزایش سرمایه ص -ج

المللی از محل فروش امالک مازاد بخش کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی مطابق با استانداردهای بین

در قالب  شده از محل حساب ذخیره ارزی و سهم دولتوزارت جهاد کشاورزی و بازپرداخت تسهیالت پرداخت

 بودجه سنواتی

درصد دو ها به میزان ساالنه حداقل گذاریدر کل سرمایه یبخش کشاورزگذاری در افزایش سهم سرمایه -چ

(2%) 

 ( ارزش تولید این بخش%2ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی، ساالنه تا دو درصد ) -ح

دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال خسارتهای دریافتی کشاورزان بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام -خ

اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک 

 مربوطه و فرمانداری شهرستان

های آموزشی، ترویجی، مدیریت مصرف آب، بهبود کمی و کیفی محصوالت کشاورزی تولید و پخش برنامه -د

های علمی به وری و انتقال یافتهزیست و منابع طبیعی کشور، بهرهلیدات، حفاظت از محیطو فرآوری تو

 برداران، به سفارش و تأمین مالی وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان صدا و سیمابهره

خصصی کشور به غیرت عامل هایبانک  ( از متوسط تسهیالت اعطایی%0۲اختصاص حداقل پانزده درصد ) -ذ

 اورزیبخش کش

کوبی و خشک کردن مانند چای گیری مانند شالیبندی، پوستانجماد، پاک کردن، درجه بندی،مراحل بسته -ر

 .شودو تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصوالت کشاورزی محسوب نمی

 .استخدمات مزبور، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف 

 حمل و نقل و مسکن –11بخش 

گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایه به -21ماده 

 این در شدهارائه  خدمات  مندی و اقبال عمومی ازها( و افزایش رضایتپروژهها )تسریع و تسهیل اجرای طرح

 :لنق و حمل نوع

شهری شهری و برونمل و نقل ریلی درونح از  برداریگذاری بخش غیردولتی در احداث و بهرهسرمایه -الف

یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با توسعه گذاری در مناطق کمترمانند سرمایه

 .خواهد بود یافتهکمتر توسعهگذاری در مناطق سرمایه

( 02( ماده )02ر بند )های مذکور دمالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی عالوه بر معافیت -ب

 .قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد
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 فرهنگ، هنر و ورزش -0۱بخش 

  166ماده 

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه،  -الف

طه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی قوانین مربو در چهارچوبسند راهبردی توسعه گردشگری را 

 :آورد به عملوزیران ارائه نماید. دولت موظف است تمهیدات زیر را  یئتهجهت تصویب 

های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات اختصاص یارانه و تسهیالت مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت -2

 ربوطهایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین م

 یانبندانش یهاشرکتقانون حمایت از 

  4ماده 

 از: عبارتند قانون این موضوع یانبندانش مؤسسات و هاشرکت به اعطا قابل تسهیالت و هایتحما

 .سال 15 مدت به صادراتی عوارض و بازرگانی سود گمرکی، حقوقی عوارض، مالیات، پرداخت از معافیت الف:

 یرسا-

  3ماده 

 یهاپارک در که صورتی در( 0) ماده در مندرج شرایط دارای خارجی یهاشرکت توسعه و یقتحق واحدهای

 هاییتحما از توانندیم گردند، دایر ایرانی متخصصان درصد 50 از بیش یریکارگبه با کشور، فناوری و علم

 یر. ساشوند مندبهره( 0) ماده در مندرج

 16ماده  -

 شودیم داده اجازه ،المللیینب هاییهمکار تقویت و یانبندانش مؤسسات و هاشرکت توسعه و ایجاد منظور به

 هاییتمأمور انجام جهت در فناوری و علم یهاپارک در مستقر مهندسی و فناوری پژوهشی و واحدهای

 و خارجی گذارییهسرما عوارض، و هاییتمعاف روابط کار، خصوص در آزاد مناطق قانونی مزایای از محوله

 یر. ساگردند برخوردار المللیینب مالی تمبادال
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 های صنعتیقانون تأسیس شرکت شهرک

 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

 قانون مقررات صادرات و واردات

 4ماده  -

 اتاق توسط که است بازرگانی داشتن کارت مستلزم تجاری صورت به کاال واردات و صادرات امر به مبادرت

 .رسدیم بازرگانی وزارت تأیید و به صادر ایران معادن و صنایع و گانیبازر

 کارنامه دارای کشور از مقیم خارج ایرانی کارگران و وران پیله ملوانان، مرزنشین، تعاونی یهاشرکت -4تبصره 

 .باشندیم معاف بازرگانی کارت اجتماعی )مجاز( از داشتن امور و کار وزارت از شغلی

 2ماده  -

 یهاناوگان تجهیز و تعمیر جهت نیاز مورد کاالهای امانی نگهداری برای را خاصی اماکن است موظف تدول

 .دهد اختصاص کشور هوایی و دریایی تجاری

 .باشندیم معاف عوارض هرگونه و بازرگانی و سود گمرکی حقوق پرداخت شمول از کاالها گونهینا -1تبصره 

 1تبصره  16ماده  -

 برای شناورها کارکنان و آنان تعاونی یهاشرکت یا مرزنشین خانوارهای که ورود قابل یکاالها -1تبصره 

 سی پرداخت از عمومی ارزاق مورد در وزیران یئته تصویب با ،نمایندیم کشور وارد خود شخصی مصارف

 وازمل مورد در و متعلقه بازرگانی سود و گمرکی حقوق (%011) درصد صد معادل حداکثر تا (%01) درصد

 .باشندیم معاف متعلقه بازرگانی سود و گمرکی حقوق( %۲1) درصد پنجاه معادل تا حداکثر پرداخت از خانگی

 اولیه مواد و ابزار ی،صنعت آالتینماش توانندیم از کشور خارج در مجاز شاغل ایرانیان و کارگران -2تبصره 

 وزارت توسط متفقاً که بازرگانی سود از درصدی معافیت از استفاده و میزان رعایت با را کشور نیاز مورد

 ،رسدیم وزیران یئته تصویب به و تعیین ربطیذ صنعتی وزارتخانه و اجتماعی امور و کار وزارت بازرگانی،

 .نمایند وارد

  11ماده  -

 کاالهای یبندبسته و یسازآماده تکمیل، تولید، در مصرف مورد کاالهای و مواد صادرات از قبل واردات

 واردات، به متعلقه وجوه کلیه پرداخت از گمرک به معتبر سفته یا تعهد ارائه با موقت ورود صورت به صادراتی

 .است معاف دارد، کارمزد یا هزینه جنبه آنچه جز
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 12ماده  -

 از معافیت با وزیران یئته مصوب سقف تا تواندیم شخصی وسایل بر عالوه ،شودیم کشور وارد که مسافری

 بودن تجاری غیر شرط به ماده این موضوع کاالهای ترخیص نماید، وارد کاال بازرگانی سود و یگمرک حقوق

 است. بالمانع آن

 .است نیز آزاد مناطق ورودی مسافرین شامل ماده این مقررات -1تبصره 

 قانون ساماندهی مبادالت مرزی

 1تبصره  0ماده  -

 شودیم کشور وارد شخصی مصرف برای که شناورها انکارکن و ملوانان همراه ورود قابل کاالهای -1تبصره 

 لوازم مورد در و (%011) درصد صد تا (%01) درصد سی از عمومی ارزاق مورد در وزیران یئته تصویب با

 .باشندیم معاف ورودی حقوق پرداخت از( %۲1) درصد پنجاه معادل تا حداکثر خانگی

 1و تبصره  8ماده  -

 و است مرزنشینان نیازهای و معیشتی مصارف از بخشی شامل که قانون این جرایا در ورود قابل اقالم سقف

 عمومی( ارزاقخوراکی ) کاالهای برای ورودی حقوق تخفیف مشمول ،گرددیم تعیین بازرگانی وزارت توسط

 از پس منطقه محرومیت با متناسب( %۲1) درصد پنجاه تا غیرخوراکی کاالهای برای و (%011) درصد صد تا

 .بود خواهد وزیران یئته صویبت

 .شودینم التفاوتمابه اخذ و عوارض نوع هیچ مشمول قانون، این موضوع کاالهای واردات -1تبصره 

 قانون امور گمرکی

 1تبصره  32ماده  -

 کند، خودداری کاال ترخیص از گمرک قطعی نظر اعالم انتظار به کاال صاحب که مواردی در -1تبصره 

 تا اظهار تاریخ از کاال نباشد، کاال صاحب اظهار از بیش مبلغی پرداخت مؤید گمرک عیقط نظر که درصورتی

 با که مدتی برای .است معاف انبارداری پرداخت از کاال، صاحب به گمرک نهائی و قطعی نظر اعالم تاریخ

 پرداخت از کاال صاحب شودیم کاال ترخیص از مانع ناحق به دولتی دستورهای یا مقررات گمرک، تشخیص

 .شودیم اعالم کاال گیرندهیلتحو مسئول مرجع به نیز مراتب و است معاف انبارداری هزینه
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 1و  1 یهاتبصرهو  00ماده  -

 لوازم و مصرفی کاالهای مواد، و گرددیم صادر کشور از که وارداتی کاالی عین از شده اخذ ورودی حقوق

 رعایت با شده صادر کاالی یبندبسته یا تکمیل لید،تو در شده مصرف یا رفته کار به خارجی یبندبسته

 .گردد مسترد صادرکننده به باید کاال ورود زمان مأخذ با آن اجرائی نامهیینآ و قانون این مقررات

 برابر چنانچه گرددیم حمل اقتصادی ویژه مناطق یا آزاد مناطق به صادرات، منظور به که کاالهایی -1تبصره 

 .گرددیم استرداد مقررات مشمول شود صادر مناطق این زا مقررات و قوانین

 استرداد مشمول است شیمیایی واکنش الزمه که( ها )کاتالیست هاکنندهیعتسر ورودی حقوق -2تبصره 

 مورد صادراتی کاالی تولید در کمک عنوان به فقط که آنها همانند و کننده روان مواد و ابزارآالت ولی گرددیم

 .نیست استرداد مقررات شامل گیردیم قرار فمصر و استفاده

 09ماده  -

 وجوه شود، فروخته دارند معافیت خارجی مشابه کاالی واردات در که اشخاصی به داخلی تولید کاالی چنانچه

 فروشنده به قانون این مقررات طبق نیز آن تولید در رفته کار به قطعات و اجزاء مواد، کاال، ورود برای پرداختی

 .گرددیم مسترد

 23ماده  -

 هنگام که لوازمی و هاقسمت قطعات، .است معاف ورودی حقوق پرداخت از بازگشت هنگام موقت صدور کاالی

 است. ورودی حقوق پرداخت مشمول شود، ملحق یا اضافه کاال به جدیدی قطعه یا و شود تعویض تعمیر

 22ماده  -

 و هادام این و است موقت صدور رویه مشمول ،شوندیم خارج کشور از موقت طور به تعلیف برای که ییهادام

 .باشندیم معاف ورودی حقوق پرداخت از آنها نُتّاج

 91ماده  -

 المللیینب یهافرودگاه در گمرک نظارت تحت غیردولتی بخش توسط که است ییهافروشگاه آزاد یهافروشگاه

 در که شودیم داده اجازه و شوندیم دایر زمینی مبادی و بنادر و دارند خارجی پرواز که ییهافرودگاه سایر و

 یا خروجی یا ورودی مسافرین به داخلی، کاالهای و ورودی حقوق پرداخت از معافیت با خارجی کاالهای آنها

 .شود فروخته خروجی و ورودی نقلیه وسایل خدمه
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 119ماده  -

 واردات و صادرات مقررات قانون اجرائی نامهیینآ ضمیمه گمرکی تعرفه جدول در مذکور هاییتمعاف بر عالوه

 شورای مجلس مصوب قراردادهای و هانامهموافقت ،هانامهیبتصو قوانین، موجب به که دیگری هاییتمعاف و

 :باشدیم معاف ورودی حقوق پرداخت از نیز زیر موارد است، شده برقرار اسالمی

 .آنها و همراهان رجیخا کشورهای رؤسای به متعلق استفاده مورد کاالهای -الف

 -ب

 سیاسی مأموران شخصی استفاده مورد کاالی و خارجی سیاسی هاییتمأمور رسمی استفاده مورد کاالی -1

به  20/۱/0000 مصوب سیاسی، روابط درباره وین قرارداد به مربوط قانون (36) ماده موضوع آنان خانواده و

 مورد هر در ایران گمرک و خارجه امور وزارت تشخیص با و متقابل رفتارشرط 

 کنسولی مأموران شخصی استفاده مورد کاالی و خارجی کنسولی هاییتمأمور رسمی مورداستفاده کاالی -1

 کنسولی روابط درباره وین کنوانسیون قانون حدود در باشندیم او خانه اهل که آنان خانواده اعضای و خارجی

 مورد هر در ایران گمرک خارجه و امور وزارت خیصتش با و متقابل رفتار شرط به 0/02/00۲0مصوب 

 کاالی و آن به وابسته تخصصی مؤسسات و متحد ملل سازمان هاییندگینما رسمی استفاده مورد کاالی -4

 کنوانسیون قانون حدود در ایران در خدمت مأمور متحد، ملل سازمان کارشناسان و کارکنان استفاده مورد

 هاییتمصون و مزایا کنوانسیون و قانون 00/02/00۲2مصوب  متحد ملل سازمان هاییتمصون و مزایا

ایران در هر  گمرک و خارجه امور وزارت تشخیص با 21/02/00۲2متحد مصوب  ملل تخصصی یهاسازمان

 مورد

 فرهنگی و علمی فنی، اقتصادی، یهاکمک محل از اعزامی خارجی کارشناسان استفاده مورد کاالی -3

 مصوب خارجی کارشناسان هاییتمعاف و مزایا نامهیینآ برابر به ایران، المللیینب مؤسسات و خارجی کشورهای

 بازرسان رسمی استفاده مورد و اشیاء هر مورد در ایران گمرک و خارجه امور وزارت تشخیصبا  20/0/000۲

 به کنوانسیون ایران یاسالم جمهوری دولت الحاق قانون در حدود شیمیایی یهاسالح منع کنوانسیون سازمان

و سایر  ۲/۲/00۱0مصوب  آنها انهدام شیمیایی و یهاسالح یریکارگبه و انباشت تولید، گسترش، منع

 حدود مقررات در پیونددیم یا و است پیوسته آن به ایران اسالمی دولت جمهوری که المللیینب هاییونکنوانس

 هایونکنوانس این

 علمی هاییئته توسط واردشده فنی و علمی عملیات وسایل و شیمیایی مواد و حفاری ادوات و آالت -2

 تأیید و تشخیص بامتحد )یونسکو(  ملل فرهنگی و علمی و تربیتی سازمان عضو کشورهای یشناسباستان

 علمی اکتشافات و حفاری برای مورد هر در ایران گمرک و گردشگری و دستی صنایع فرهنگی میراث سازمان
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 پیشنهاد به نیست فراهم کشور در آنها داخلی ساخت امکان که هوایی ناوبری کمک جهیزاتت و رادار -پ

 و تجارت و معدن صنعت، یهاوزارتخانه تأیید و شهرسازی و راه وزارت موافقت و کشور یهافرودگاه شرکت

 دارایی و اقتصادی امور

 پوشزره یهاارابه سایر و تانک مواصالتی، نظامی، مخابراتی لوازم مهمات، و اسلحه از اعم نظامی تجهیزات -ت

 که شده یاد اقالم ساخت برای اولیه مواد و کار سواری و سواری استثناء به دفاعی خاص نقلیه وسایل و جنگی

 همین به که دیگری اعتبار هر محل از یا دولت بودجه از مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزیر کتبی تأیید با

 و دفاع وزارت مصارف برای انحصاری صورت به و است رسیده دولت تصویب به و یافته تخصیص منظور

 یهاسازمان نام به مستقیم طور به و خریداری انتظامی و مسلح نیروهای سایر و مسلح نیروهای پشتیبانی

 شده وارد خارج از مذکور

 اطالعات وزیر کتبی تأیید با اطالعاتی خاص تجهیزات و اقالم -ث

 شودیم نیز مذکور کاالهای صادرات شامل بند این مقررات -تبصره

 پردازش برای موقت واردات موقت، واردات ،)کابوتاژ( بری کران انتقالی، مرجوعی، ،یج خار عبوری کاالی -ج

 مسافر همراه غیرتجاری خوراکی مواد و غیرمستعمل اشیاء و شخصی لوازم و سفر اسباب -چ

 وزارت پیشنهاد به که است مبلغی مسافر هر مورد در بند این موضوع اقالم معافیت ارزش سقف -تبصره

 جنبه حفظ با آن بر مازاد افزایش، صورت در .شودیم تعیین وزیران یئته تصویب و تجارت و معدن صنعت،

 شودیم ورودی حقوق پرداخت مشمول غیرتجاری

 و باشد بیشتر یا سال یک خارج در آنان اقامت مدت که خارج مقیم ایرانیان شخصی لوازم و خانه لوازم -ح

 :کهینا بر مشروط شوندیم وارد ایران به که اقامت اجازه دارای خارجی اتباع اشیاء و خانه لوازم

یه قهر قوه موارد؛ شود وارد گمرکی قلمرو به شخص ورود از بعد ماه نه تا قبل ماه یک از مزبور اشیاء و لوازم -1

 است مستثنی ایران گمرک تشخیص به( ماژور فورس)

 نداشته تجاری جنبه و بوده متناسب آنان اجتماعی شئون و وضع با گمرک تشخیص به مزبور اشیاء و لوازم -1

 باشد

 .باشند نکرده استفاده معافیتی چنین از گذشته، سال پنج در -4

 در شوندیم اعزام کشور از خارج به بیشتر یا سالهیک مأموریت انجام برای که دولت کارمندان -1تبصره 

 تشخیص به که ایرانیانی همچنین شوند احضار خارج از سالهیک توقف و مأموریت پایان از قبل که صورتی

 مذکور توقف سال یک مدت شرط مشمول شوندیم اخراج سکونت محل کشور از ناحق به خارجه امور وزارت

 نیستند بند این در
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 مشمول نیز گردندیم وارد اصلی سرزمین به آزاد اطقمن از مربوطه مقررات رعایت با که اشخاصی -4تبصره 

 شوندیم بند این تسهیالت

 که خارجیانی و خارج در شاغل ایرانیان حرفه یا کار به مربوط غیربرقی و برقی از اعم ابزاردستی و آالت -خ

 ه:ک این بر مشروط آیندیم ایران به

 اقامت محل کشور در ایران کنسولی مقامات تصدیق هب ادعا مورد کار و پیشه و حرفه به افراد آن اشتغال -1

 کندیم کفایت محلی مقامات گواهی ارائه ایران کنسولی مقامات فاقد نقاط در .برسد آنان قبلی

 برسد. گمرکی قلمرو به آنان ورود از بعد ماه نه تا ورود از قبل ماه یک از -1

 ارائه با ،شوندیم فوت که خارج مقیم یرانیانا دستی کار ابزار و آالت و خانه لوازم شخصی، لوازم -د

 اسالمی جمهوری دولت کنسولی مأموران توسط فوت، از بعد سال یک ظرف حداکثر که ماترک مجلسصورت

 شود. کشور وارد وراثت انحصار گواهی صدور از بعد سال یک تا حداکثر و گردد تنظیم ایران

 گواهی با المنفعهعام و خیریه مؤسسات بهداشتی و درمانی جاحتیا مورد بیمارستانی و طبی لوازم و دارو -ذ

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 به نجات و امداد ویژه خودروهای نجات، و امداد فرماندهی خودروهای آمبوالنس، ازجمله نقلیه یطوسا -ر

 چادر، پتو، پوشاک، ،ییمواد غذا امدادی، قایق و بالگرد بیمارستانی، و طبی پزشکی لوازم دارو، سواری، استثناء

 بالیای از دیدگان آسیب به کمک منظور به که نیاز مورد نجات و امداد کاالهای سایر یا ساختهیشپ یهاخانه

 جمهوری احمر هالل اساسنامه در شده تصریح هاییتمأمور و وظایف سایر یا غیرمترقبه حوادث یا طبیعی

 و اقتصادی امور وزارت تشخیص با شودیم وارد ایران اسالمی هوریجم احمر هالل نام به که ایران اسالمی

 دارایی

 یا شده برده کشور از خارج به قبل از اینکه از اعم ایران، تمدن و فرهنگ میراث به مربوط باستانی اشیاء -ز

 تیدس صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث سازمان تأیید و تشخیص با باشد آمده دست به کشور از خارج در

 هاکتابخانه هنری، و فرهنگی هاییشگاهنما و هاموزه بایگانی تشکیل منظور به فرهنگی و هنری اشیاء ورود -ژ

 اسناد سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت توسط باستانی آثار مرمت و تعمیر و هنری و فرهنگی مبادالت و

 مورد حسب دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث سازمان و ایران ملی کتابخانه و

 عمومی یهاموزه تکمیل یا ایجاد برای که کشورها سایر تمدن و فرهنگ میراث به مربوط عتیقه اشیاء -س

 دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث سازمان تأیید و تشخیص به شودیم کشور وارد

 قانون ین( ا0۲) ماده اتمقرر رعایت با شود داده بازگشت عیناً علت هر به که صادراتی کاالهای -ش

 خارج در کشور، به شده بازگشت صادراتی کاالی روی که است آن قانون این در عیناً کلمه از منظور -تبصره

 باشد. نشده استفاده آن از یا و انجام عملی

 کشور از خروج و ورود در متعارف میزان به نقلیه وسایل مصرفی روغن و سوخت -ص
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 نباشد، فروش و خرید قابل عرف در و نداشته قیمتی ذاتاً گمرک تشخیص به که ابهیب تجاری یهانمونه -ض

 مربوطه کنوانسیون رعایت با

 غیرقابل را آن گمرک مأموران حضور با تواندیم کاال صاحب ذاتی بهای دارای یهانمونه در مورد -تبصره

 نماید ترخیص و ساخته فروش

 به رسمی طور به المللیینب خارجی مؤسسات و هادولت طرف از اعطائی هاییستند و هانشان ،هامدال -ط

 ایران اتباع

 مسافری و باری هواپیماهای -ظ

 و فنی مشخصات حاوی کتابچه تبلیغاتی، فشرده یهالوح تقویم، ،(بروشور) دفترک ،(کاتولوگ) کاالنما -ع

 تجاری جنبه فاقد فنی یهانقشه کاال، حمل به مربوط اسناد کاال، تجاری

 و صنعتی تولیدی، واحدهای توسط معادن و صنایع وزارت تشخیص به تولید خط آالتینماش واردات -غ

 مجاز معدنی

 و هایتمحدود استثناء به هایتممنوع و هایتمحدود مشمول ماده این موضوع کاالهای -1تبصره 

 «هایتممنوع» عنوان با قانون این نهم بخش از دوم فصل مقررات رعایت با قانونی و شرعی هاییتممنوع

 شودینم

 .نیست نقلیه وسایل شامل ماده این( د) تا( چ) بندهای موضوع هایمعافیت -1تبصره 

 106ماده  -

 واریز ایران اسالمی جمهوری گمرک نام به خزانه نزد مخصوصی حساب در ورودی حقوق ( از%2درصد ) دو

 سازمان اختیار در گرددیم منظور سنواتی بودجه نقوانی در که اختصاصی اعتبار محل از آن معادل و شودیم

 تجهیز برای را ماده این موضوع ( اعتبار%۱1درصد ) هفتاد ایران اسالمی جمهوری گمرک. گیردیم قرار مزبور

 و نمایدیم هزینه مرزی یهاگمرک اولویت با سازمانی یهاخانه و گمرک یهاساختمانو  ابنیه و هاگمرک

 .نمایدیم گزارش اسالمی شورای مجلس اقتصادی کمیسیون به باریک ماه شش هر ار ماده این عملکرد

 مقررات سایر و عمومی محاسبات قانون شمول از ماده این موضوع ( اعتبار%01درصد ) سی مصرف -1تبصره 

 نقانو تابع» رعایت از قانون موجب به که اعتباراتی کردن هزینه نحوه قانون و است مستثنی دولت عمومی

 .باشدیم «0/00/0000مصوب  هستند مستثنی دولت عمومی مقررات سایر و عمومی محاسبات

 است دستورالعملی موجب به مربوطه قوانین چهارچوب در ماده این موضوع اعتبارات کرد هزینه -4تبصره 

 .گرددیم ابالغ دارایی و اقتصادی امور وزیر توسط که
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 101ماده  -

 ترغیب، تشویق، منظور به را قانون این ((160 ماده موضوع منابع از( %21) درصد بیست است موظف گمرک

 یاجرائ یهادستگاه سایر کارکنان و گمرک کارکنان مسکن ینههزکمک و درمانی و رفاهی هایینههز و پاداش

 متناسب ،نمایندیم ارائه خدمت قانون این (02)  ماده موضوع گمرک نظارت و مدیریت تحت مکانهای در که

 آنها نقش اب

 هافرودگاه گمرک دریایی، و زمینی مرزی یهاگمرک در مستقر کارکنان برای پاداش پرداخت. نماید پرداخت

 است. ۲/0و  2، 0 ضریب با ترتیب به هااستان مراکز در گمرک ستادهای و


