معاونت پژوهشي
شماره ثبت در مرکز97/-/28/275 :
تاریخ انتشار :مهر ماه 1397

نكاتی پیرامون اليحه مالیات بر درآمد و دارايی فعاالن
اقتصادی در مناطق آزاد تجاری –صنعتی

تهيه و تنظيم:
حسين كفشگر جلودار

بسمه تعالی
مقدمه
الیحه مالیات بر درآمد و دارایی فعاالن اقتصادي در مناطق آزاد تجاري -صنعتی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی در جلسه مورخ

 9/12/1396هیأت وزیران به تصویب رسیده است ،طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شده و در دستور کار کمیسیون ها قرار گرفته است  .در این الیحه
ذکر شده است اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاري – صنعتی به انواع فعالیتهاي اقتصادي اشتغال دارند ،پس از انقضاي معافیت بیست ساله
از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهاي مستقیم همچنان از معافیت مالیاتی برخوردار باشند و پس از انقضاي معافیت یادشده ،در
سال اول معادل بیست درصد نرخهاي مالیاتی سرزمین اصلی و در سالهاي بعد با افزایش ساالنه بیست درصد به نحوي که در سال پنجم به بعد به نرخ
مقرر در سرزمین اصلی مشمول مالیات خواهند بود.
این الیحه بعد از اعالم وصول در دستور کار کارگروه اقتصادي مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شوراي اسالمی قرار گرفته و با استفاده از ظرفیت هاي
اساتید حوزوي و دانشگاهی و تجربیات سازمانهاي اجرایی مرتبط اقدام به برگزاري جلسات نوده است و ماحصل این جلسات نکاتی است که در ادامه ذکر
می گردد:
نکات کلی الیحه
 .1توجه به فلسفه معافیتهای مالیاتی  :در وضع ماليات بر فعاالن مناطق آزاد بايد به فلسفه معافيتها توجه كرد ،بنا بر اين بوده است كه فعاالن مناطق آزاد با
برخورداري از معافيتهاي مالياتي اقدام به توليد صادرات محور كنند و از اين محل اقتصاد ملي بهرهمند شود .اما در عمل ،در موارد زيادي فعاالن اين
مناطق يا درگير واردات و قاچاق كاالها شدهاند و يا اقدام به توليد غيرصادرات محور شده و كاالي توليدي را به جاي صاادرات باه سارزمين اصالي
(داخل كشور) ارسال مي كنند .اين اقدام به ضرر فعاالن اقتصادي در داخل شده است؛ زيرا توليدكنندگان داخل مناطق ازاد با بهرهمندي از معافيتهااي
مالياتي ،كااليي ارزانتر توليد و رقيب توليدكنندگان داخلي شده اند .در اين حالت معافيت از ماليات نوعي رانت براي توليدكنندگان مناطق آزاد ايجااد
كرده است.
 .2اهمیت عدالت مالیاتی :از سوي ديگر از نگاه عدالت مالياتي ،دادن معافيت مالياتي به گروهي از افراد و عدم اعطاي ان به گروه مشابه عادالنه نيسات .در
حال حاضر ،افراد فعال در مناطق ازاد از اين برخورداري ناعادالنه بهره مند شده اند .اين بي عدالتي زماني تشديد مي شود كه فعاالن مناطق ازاد بجاي
اينكه درگير توليد صادرات محور شوند؛ عامل واردات ميشوند و يا توليداتشان را به سرزمين اصلي ارسال ميكنند.

پاس خ دهيم كه افزايش صادرات باعث بهبود منافع ملي و منافع تمام ايرانيان ميشود ،قانون ميتواند تمهيدي براي تفكيا مياان فعااالن اقتصاادي
درگير در توليدات صادرات محور و فعاالن اقتصادي درگير در واردات و فعاالن اقتصادي درگير در توليد غيرصادرات محور بيانديشد .بر اين اساس،
ميتوان معافيت هاي مالياتي براي توليدكنندگان صادركننده به خارج كشور را تمديد كرد؛ ولي نسبت به فعااالن بشاش خادمات و واردكننادگان باه
صورت پله كاني حذف شود .البته اين اقدام نياز به سيستم پايش دقيق فعاليتهاي فعاالن مناطق آزاد تجاري و گسترش شفافيت اطالعاتي دارد .البته
تمديد اين معافيت از جهت تنافي با ماده ششم برنامه ششم توسعه با مشكل روبرو است؛ هرچند كه اين مشكل به شرحي كه در ادامه مي ايد نسبت به
وضع پلكاني ماليات نيز وارد است.
 .4تنافی وضع پلهکانی مالیات با روح ماده ششم برنامه ششم توسعه :با توجه به منقضي شدن معافيتهاي  20ساله فعاالن مناطق ازاد ،هرچند وضع پلهكاني ماليات
به مفهوم تشفيف نبوده و به مفهوم گرفتن ماليات است؛ با اين وجود اين نوع وضع مالياات باا روم مااده ششام قاانون پان سااله توساعه ششام
(ممنوعيت اعطاي تشفيف مالياتي) ناسازگار است .زير ا پس از گذشت بيست سال اين افراد نيز مشمول قوانين كشوري خواهند بود و وضاع پلكااني
ماليات بر انها به معناي دادن معافيت مالياتي است .در متن قانون تنها عنوان شده است كه بايد اليحه اي توسط دولت براي اخذ ماليات تدوين شاود؛
ولي اين امر به معناي امكان دادن معافيت مالياتي و يا وضع تدريجي ماليات نيست .همچنين ماده واحده با بند الف مااده  6برناماه پن سااله ششام
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 .3امكان تمديد معافیت تولیدکنندگان صادرات محور :با توجه به دو نكته باال ،و در صورتي كه تمركزمان بر كارايي باشد و مشكل عدالت مالياتي را اين گوناه

مشالف است .زيرا در اصالحيه ماده  13قانون چگونگي اداره مناطق آزاد به معافيت  20ساله اشاره شده است و پس از آن بايد هيئتوزيران مقاررات
مالياتي آن را براي تصويب به مجلس بفرستند و در اين ماده واحده بيان شده است كه آن مناطق مشمول قانون مالياتهاي مستقيم ولي باا نار 20
تشفيف و نر ترجيحي .فعال حقيقي كه  20سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارايي معاف بوده و سپس پن ساال داراي تشفياف در نار ماليااتي

()1

درصد در سال اول ،هرسال  20درصد افزايش تا در پايان سال پنجم معادل نر ماليات بر درآمد گردد .اين ادبيات يعني الحاق به قانون مالياتي ولي با

ميشود عمالً  25سال ،ماليات نداده است .عمر كاري مفيد افراد حقيقي بهطور متوسط  30سال است و اين بدان معنا است كه تقريباً اين افراد معافيات
دائمي دارند.
 .5عدم نیاز به قانون جديد در صورت پايان يافتن مدت بیست ساله معافیت :با توجه به اينكه معافيت مندرج در قانون مناطق ازاد  20ساله است ،پس از سپري شدن
اين مدت عمال افراد از شمول اين قانون خارج مي شوند و مشمول قوانين عادي مي شوند .در اين صورت در مورد لزوم وضع قانون جديد ترديد وجود
دارد.
 .6تجديد نظر کلی در مورد قوانین مناطق آزاد :با توجه به اينكه مناطق آزاد تجاري عمال از فلسفه اوليه خود فاصله گرفتهاند و بجاي تقويت صادرات تبديل به
محلي براي انبار اجناس وارداتي و سپس ورود آن به داخل كشور شده اند ،قوانين اين مناطق بايد به صورت يكپارچه مورد تجديد نظر قرار گيرد .در
تجديد نظر قوانين اين مناطق بايد مالياتها و تعرفه هاي سنگيني براي كساني كه اقدام به صادرات كاالي خارجي يا داخلي به داخل سارزمين ماادري
مي كنند وضع نمود .اين امر همانگونه كه گفته شد نيازمند ايجاد سيستم شفاف اطالعاتي و پايش دقيق و منظم ان است .از اين رو مناسب است كه در
اصالم قان ون مناطق ازاد ،بحث شفافيت اطالعات و مجازات مناسب متشلفان نيز در نظر گرفته شود.
 .7توجیه اقتصادی معافیت مناطق آزاد چیست؟ نكته اي كه بايد روش شود اين است كه معافيت بيستساله در كل اقتصاد كشور و اقتصاد مناطق آزاد چقدر اثر
داشته است كه حال بشواهيم عمالً تا  30س ال اين معافيت را دامه دهيم؟ توضيح اين كه تشفيف و كم به مناطق در هر موضوع نسبت باه عملكارد
متوسط ساالنه و بلندمدت انجام شود .اگر مناطق آزاد داراي عملكرد بهتري بوده و در رونق تجارت ،توليد و گسترش رفااه پيشاتاز بودهاناد ماورد
تقدير واقع شده و امتياز دريافت كنند .در غير اين صورت مانند سرزمين اصلي مورد رفتار واقع شوند.
 .8رابطه اين نوع معافیت با اهداف کالن جامعه :با اين بيان معافيتهاي مالياتي متغير است و بين صفر تا صد درصد نوسان دارد .سنجش ساالنه اين مناطق با
يكديگر و هدف كالن كشوري موجب رقابت بيشتر بين اين مناطق ميشود .عالوه بر اين ،ما را به درک اين مسئله نزدي تر ميكند كه ادامه فعاليت اين
مناطق با وضع موجود به صالم كشور است يا نه؟ تدوين ي الگو شامل متغيرهايي چون وضعيت توليد داخلي و بينالمللي و همسايگان ،رفاه مردمي
و توزيع در داخل كشور و مناطق آزاد ،نسبت حجم وا ردات به صادرات در اين مناطق به كل اين نسبت در كشور و غيره مي تواند ما را كم كند كه آيا
باز هم الزم است ما به دنبال معافيت هاي مالياتي براي فعاالن اين حوزه باشيم ؟
 .9پیچیدگی حسابرسی :ي نكته مهم ديگر اين كه به جاي اين كه هر ساله بيست درصد اضافه شود ( به صورت پلكاني) عمال اين معافيت تاا  5ساال اداماه
خواهد داشت و هم صاحبان كاال و هم مناطق آزاد و هم سازمانهاي مالياتي را درگير حساب و كتاب مربوط به آن كنند بهتر است از همان ابتدا معافيت
مالياتي را  25ساله اعالم نمايند و اين سردرگمي صاحب كاال و مالياتي پيش نيايد.
 .10عدم استفاده از ديگر ابزارهای تشويقی :ايجاد انگيزه براي كار و زندگي در مناطق آزاد بهمنظور گسترش تجارت بينالملل كه در ايران نهايتاً به تجاارت باا
همسايگان اين مناطق منجر شده است فقط با ابزار مالياتي هدف گذاري شده است .در حالي كه ميتوان از ديگر ابزارها نيز استفاده نمود.

كارشناسي شده اي كه باعث شود توليدكنندگان رغبت به سرمايه گذاري در اين مناطق نمايد و كاالي خاود را صاادر نمايناد وجاود نادارد .از جملاه
كارهايي كه مي توان در قوانين حمايتي از مناطق آزاد براي فعاالن اقتصادي در نظر گرفت مانند در اختيار قرار دادن زمين رايگان به توليد كنندگان در
جهت احداث كارخانه؛ استفاده از وامهاي كم بهره جهت صاحبان كاال و توليد كنندگان ،معافيت بيمه كارگري ،اب ،برق و گاز مشصوص واحد هاي توليد
فعال و ...كه اين موارد ميتواند رونق مناطق آزاد را افزايش دهد.

نکات جزئی الیحه
ماده
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ماده واحده – اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد
تجاري – صنعتی به انواع فعالیت هاي اقتصادي اشتغال
دارند ،پس از انقضاي معافیت موضوع ماده 13قانون
چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري -صنعتی جمهوري
اسالمی ایران ) مصوب –  1372و اصالحات بعدي آن) با
رعایت بندهاي زیر تابع مقررات مالیاتی مستقیم سرزمین
اصلی موضوع قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 1366و
اصالحات بعدي آن و سایر احکام مربوط به مالیاتهاي
مستقیم مقرر در سایر قوانین می باشند:
 .1پس از انقضاي معافیت یادشده ،در سال اول معادل بیست

.1

پیشنهادات
در معافيت مناطق آزاد نام اششاص را برده است اما در قانون ماليات ،واحدهاي توليدي را مطرم كرده
است لذات در قانون ماليات اگر واحد هاي توليدي تغيير نكند ولي مال آن تغيير كند مشمول ماليات مي
شود ولي بنا به مفاد اين اليحه شامل معافيت مي شود اگر اين امر تصحيح نشود سازمان امور مالياتي با
مشكل مواجه مي شود.
كال معافيت اششاص لغو شود ولي نسبت به واحدهاي توليدي ادامه يابد . .يعني بجز واحدهاي توليد
كليه معافيت ها برداشته شود .
مدت زمان  5سال زياد است و پيشنهاد مي شود به سه سال تقليل يابد .
توليد كاال از خدمات جدا شود .اگر قرار است معافيت همچنان برقرار باشد واحد هاي توليد كاال معاف
شوند ولي واحدهاي خدماتي ماليات نپردازند.
اقتصاد كشور داراي نوسات شديد دوران رونق و ركود است لذا در شرايط كنوني اقتصاد كشور شايد
معافيت پلكاني خوب به نظر مي رسد ولي اگر بلند مدت به اين قصه نگاه كنيم و خصوصا در شرايط
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 .11عدم رشد مناطق آزاد  :من اطق آزاد قرار بود باعث رونق صادرات و توليد شود اين امر در عمل فقط باعاث روناق واردات شاده اسات .قاوانين خاوب و

درصد نرخهاي مالیاتی سرزمین اصلی و در سالهاي بعد
با افزایش ساالنه بیست درصد به نحوي که در سال پنجم
به بعد به نرخ مقرر در سرزمین اصلی مشمول مالیات
خواهند بود.

-2درآمد مشمول مالیات ابرازي اشخاص حقیقی و حقوقی
ناشی از فعالیت هاي زیر که در منطقه انجام می شود،
عالوه بر معافیت مالیاتی در سایر قوانین مربوط با رعایت
بند) ،( 1مشمول سی درصد ) ( 30 %تخفیف در نرخ
مالیاتی می باشد:
الف -فعالیت-هاي تولیدي و معدنی داراي پروانه بهره برداري
از سوي مراجع قانونی ذیربط.
ب -فعالیتهاي دانش بنیان داراي مجوز از معاونت علمی و
فناوري رئیس جمهور.
پ -فعالیتهاي گردشگري و ارائه خدمات هتل ها و مراکز
اقامتی گردشگري داراي پروانه بهره برداري از سوي
مراجع قانونی ذیربط.
ت -فعالیت در زمینه طرحهاي زیرساختی احداث فرودگاه ها،
بنادر ،جادههاي مواصالتی ،تأسیسات آب ،برق ،گاز،
فاضالب و مخابرات شهرها و روستاهاي واقع در مناطق
آزاد تجاري -صنعتی.

رونق قرار بگيريم اين قانون فقط محلي براي رانت برخي افراد خواهد بود.
 .6نسبت به فعاليت هايي كه مي خواهد شروع شود اين امر مورد توجه قرار گيرد كه معافيت متناسب با
مدت تاسيس مناطق آزاد باشد .به عنوان مثال اگر فعاليت توليدي  5سال شروع به فعاليت كرده و
تاسيس آن منطقه آزاد كمتر از  20سال است اين معافيت همچنان تا  20سال ادامه يابد اما اگر از  20سال
گذشته است فقط تا  5سال ( يا  3سال) به صورت پلكاني ادامه يابد  .اما اگر توليد كننده اي بشواهد در
االن در اين مناطق كه عمر تاسيس آن از  20سال گذشته است نر مالياتي آن مانند سرزمين اصلي گردد.
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در بند  2اشاره به ماليات ابزاري نموده است يعني درآمدي كه خودشان اعالم نموده اند و اين قوانين
صاحبان كاال را تشويق مي كند كه درامد خود را اعالم نمايند سياست تشويقي خوبي است كه در قوانين
ديده شده است .اما
براي جلوگيري از خام فروشي مواد معدني بايد ي سري شروطي قرار دهيم مانند اينكه اگر فعاليت هاي
معدني و غيره فاقد ارزش افزوده باشند مشمول معافيت نشوند.
همچنين هر كاال برچسب ارزش افزوده داشته باشند يعني كاالهاي توليد منطقه آزاد مششص شود كه چه
مقدار ارزش افزوده داخلي صورت گرفته و چه مقدار ارزش افزود خارجي.
برخي از فعاليت ها وجود دارد كه نمي توان تششيص داد جزو واحد هاي گردشگري هستند يا نه ؟ مكن
است ي واحد الستي فروشي مدعي شود كه دارد فعاليت گردشگري مي كند و  ...لذا بهتر است اين كلمه
حذف گردد و كلمه مراكر اقامتي گردشگري كفايت مي كند.
فعاليت-هاي توليدي و معدني داراي پروانه بهره برداري از سوي مراجع قانوني ذيربط .عام است و
مششص نيست بهتر است مرجع هر پروانه مششص شود .
در قسمت ت بند  2كلمه « در زمينه» اضافي است و حذف شود .

تبصره :1معافیت فعالیت هایی که تا زمان الزم االجراءشدن
این قانون مهلت معافیت بیست ساله آنها به اتمام رسیده
است ،تا پایان سال مالی قبل از سال الزم االجراء شدن این
قانون تنفیذ می شود و بعد از آن طی مدت پنج سال
براساس نرخ هاي مندرج در این ماده واحده و با اعمال
نرخ روش پلکانی موضوع بند ) ( 1و تخفیف هاي موضوع
فعالیت هاي مندرج در بند ) ( 2خواهند بود.
تبصره : 2عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در سالهاي 1392
 1390،1391 ،و  1393مانع از برخورداري از معافیت
مالیاتی موضوع ماده )  ( 13قانون چگونگی اداره مناطق
آزاد تجاري -صنعتی جمهوري اسالمی ایران( مصوب
) 1372و اصالحات بعدي آن در هر یک از سالهاي مذکور

 .1چرا فقط سالهاي  1390تا  1393را مطرم كرده است؟

نخواهد بود.

اظهار نظر کنندگان ( :به ترتیب حروف الفبا)
 .1دکتر محمد علی احمدی معاون (سازمان امور مالیاتی استان قم)
 .2دکتر ناصر الهی( عضو هیات علمی دانشگاه مفید و مدير کارگروه تجارت بین الملل مرکز تحقیقات)
 .3حجت االسالم و المسلمین جناب آقای بحرينی کارشناس اقتصادی و عضو کارگروه اقتصادی مرکز تحقیقات اسالمی مجلس
 .4دکتر محمد جواد توکلی(عضو هیات علمی موسسه امام خمینی و مدير کارگروه مالیات مرکز تحقیقات مجلس)
 .5دکتر مجید حبیبیان (عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبايی تهران و مشاور اقتصادی مرکز تحقیقات )
 .6دکتر محمد زمان رستمی(عضو هیات علمی دانشگاه قم)
 .7جناب آقای صادق کارشناس امور گمرکی استان قم
 .8جناب آقای مهندس طباطبايی (مدير کل منطقه ويژه اقتصادی سلفچگان)
 .9حجت االسالم و المسلمین دکتر سید هادی عربی(عضو هیات علمی دانشگاه قم)

* م ر ک ز ت ح ق ی ق ا ت ا س ال م ی م ج ل س ش و ر ا ی ا س ال م ی *

تبصره  : 3حکم این قانون صرفا دًرخصوص مالیات بر درآمد
و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی بابت فعالیت در مناطق
آزاد تجاري -صنعتی بوده و به سایر اشخاص و قوانین
دیگر تسري ندارد.
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