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 مقدمه(1

در . است های توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف جهاندستیابی به رشد اقتصادی پایدار از اهداف تمام برنامه

-جدی در سیاست ی که به طورهای اقتصادی، یکی از مباحثبه دلیل تاثیرات متقابل مالیات و فعالیت ،این میان

. باشدمی حداکثر رشد اقتصادی ها برای دستیابی به، نحوه اصالح ساختار مالیاتباشدمطرح می گذاری مالیاتی

 ی نامناسب هاها یکی از مالیاتهای مرسوم، مالیات بر شرکتبه لحاظ نظری و تجربی از بین تمام انواع مالیات

در . باشندمیهای مصرف ترتیب مالیات بر درآمد شخصی و مالیاتباشد و بعد از آن به برای رشد اقتصادی می

به دلیل اینکه کمترین محیطی های زیستمالیاتو منقول مالیات مکرر بر امالک مسکونی یا اموال غیر ،این میان

 یک برنامه اصالح بر این اساس، .باشندگذاران میسیاست اثرات منفی را بر رشد اقتصادی دارند، مورد توجه

یر ی، تغمالیات بر مصرف و مالیات مکرر بر امالک مسکونینفع  ها را بهمالیات ترکیبکه  خنثی -درآمد مالیاتی

 .مدت موجب افزایش رشد اقتصادی شودتواند در میان، میدهد

معرفی و ف ها اگرچه در طول یک دهه اخیر به لطکشور به مالیات بر شرکت وابستگی باالی نظام مالیاتی

رشد  محدود کننده کاهش یافته، اما این مالیات به عنوان یک عاملاندکی  الیات بر ارزش افزوده،مگسترش 

 های مستقیم و کل درآمدهای مالیاتی راگذاری و اشتغال هنوز سهم قابل توجهی از مالیاتاقتصادی، سرمایه

های مستقیم بالغ سهم این مالیات از مالیات کنونهم ادهد نشان می هابررسی. به خود اختصاص داده است کشور

در مالیات  این این در شرایطی است که سهم. درصد است 96درصد و از کل درآمدهای مالیاتی حدود  19بر 

و حتی در برخی از  باشدمی درصد درآمدهای مالیاتی 62به طور متوسط کمتر از  OECDکشورهای عضو 

این موضوع . درصد است 1فرانسه، دانمارک و استونی، این مقدار کمتر از  کشورهای عضو نظیر سوئد، آلمان،

-این نوع مالیات بر رشد اقتصادی، سرمایه نامطلوباین کشورها با آگاهی از اثرات  کهدهدبه خوبی نشان می

 .دانهای خود را آغاز کردهگذاری و اشتغال از حدود یک دهه اخیر اصالحات نظام مالیات بر درآمد شرکت

عدم کارایی یا تحریفاتی که بواسطه مالیات بر  در کنارگذاری مسائل مربوط به رشد اقتصادی، اشتغال و سرمایه

شود از اهم ایجاد می (کنددر یک اقتصاد باز خود را بیشتر نمایان می)ها در دو بخش داخلی و بین المللیشرکت

. ها در بسیاری از کشورها بوجود آمده استشرکت هایی است که بواسطه وجود سیستم مالیات بر درآمدچالش

از  شانکنند و با در نظر گرفتن شرایط اولیه اقتصاد کشورکشورهای مختلف با توجه به اهدافی که دنبال می

ها و غیره راهبردهای مختلفی را برای اصالح شرکتبر حیث وضعیت رکودی یا رونق، میزان فعلی نرخ مالیاتی 

اصالح  مبتنی بر توان در دو بخش راهبردهایبه طور کلی این راهبردها را می. کننددنبال می هامالیات بر شرکت
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سازی کامل، اجرای سیستم یکپارچه. ها و راهبردهای اصالح جزئی تقسیم کردجامع نظام مالیات بر شرکت

، سیستم 2(CBIT)کسب وکار یا مشاغل سیستم جامع مالیات بر درآمد ،6(DIT)دوگانه مالیات بر درآمد

جریان وجوه یا نقدی و غیره از جمله اصالحات پیشنهادی برای کاهش برخی از مشکالت و  حسابداری

-ها میهای تمکین در بخش مالیات بر شرکتکارایی، پیچیدگی و باال بودن هزینهعدم مالحظات مربوط به 

ها از حوصله این گزارش الیات بر شرکتهای اصالح مبرنامه ها وهریک از گزینه پرداختن به جزئیات. باشند

 .خارج است

برای دستیابی به یک رشد اقتصادی مستمر در کنار کاهش فرار مالیاتی و افزایش سطح  

یکی از  گذاری بخش خصوصی،ای و جذب سرمایهپذیری منطقهافزایش رقابت تمکین،

شرایط و تحوالت  از کشورهای جهان در یک دهه اخیر متناسب بابسیاری  راهبردهایی که

اند، اصالح و بازنگری در الملل، دنبال کردهاقتصادی حاکم بر اقتصاد داخلی و اقتصاد بین

-ضمن تعدیل ترکیب درآمدهای مالیاتی به نفع سایر مالیات امر،این  .بوده استها نرخ مالیات بر شرکت

افزایش کارایی نظام مالیاتی، رونق  رعالوه ب مدت و بلندمدتدر میان کمتری دارند، اخاللی ی که اثراتهای

. را نیز برطرف نماید هافعلی مالیات بر درآمد شرکت سیستم تواند برخی مشکالتمی ،گذاری و تولیدسرمایه

که به یک نگرانی جدی برای کشورهای مجری این سیاست  مدتیکی از تبعات احتمالی این سیاست در کوتاه

-ها ایجاد میبودجه دولت برایی است که به نوبه خود مشکالت زیادی را کاهش درآمدهای مالیات تبدیل شده،

ها، گسترش پایه های درآمدی جایگزین برای جبران کاهش مالیات بر شرکتدر این ارتباط یکی از گزینه. کند

به مفهوم حذف و بازنگری در  مالیاتی گسترش پایه.باشدمی ایجاد پایه های مالیاتی جدیدیا  هامالیات بر شرکت

خوشبختانه این موضوع در . باشدهای مالیاتی و گسترش دامنه شمول این مالیات میها و مشوقانواع معافیت

که در البه  انواع رفتارهای ترجیحیوجود و همچنین  امتیازات مالیاتی کشور ما به دلیل گستردگی دامنه انواع

ها و جبران کاهش راه را برای کاهش نرخ مالیات بر شرکت باشند،ستتر میمهای آن و تبصرهالی مواد قانونی 

 .احتمالی در درآمد مالیاتی، هموار کرده است

-کاهش نرخ بر جذب سرمایهها، میزان کاهش آن، اثراتی که البته نحوه انتخاب نرخ بهینه مالیات بر شرکت

و همچنین اثرات آن بر کاهش فرار  گذاری بخش خصوصی، اشتغال و نرخ رشد اقتصادی خواهد داشت

. که به راحتی در این گزارش بتوان راجع به آنها اظهار نظر کرد ی نیستنداتمالیاتی، تمکین مالیاتی و غیره موضوع

                                                           
1
 Dual Income Tax 

2
 Comprehensive Business Income Tax 
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و انجام  سازی ریاضی-الن و با تکیه بر مدلجامع در سطح خرد و ک اتبررسی اثرات مذکور نیازمند مطالع

در این گزارش، ضمن بررسی نظام فعلی . ی مختلف اصالح نرخ مالیاتی استسناریوهادر خصوص سازی شبیه

و ترکیب مدهای مالیاتی کشور، مقایسه نرخ ها، جایگاه آن در تامین مالی بودجه دولت و درآمالیات بر شرکت

ها بر اساس های اصالح نظام مالیات بر شرکتآن با برخی از کشورهای منتخب، به بررسی برخی از جنبه

های جبران کاهش احتمالی در درآمدهای مالیاتی پرداخته جارب موجود و ادبیات موضوع و همچنین گزینهت

 .می شود

درصد  22 درصد به 25ها چنانچه از برآوردها حاکی از این است که چنانچه نرخ قانونی مالیات بر شرکت

و همچنین با فرض رشد  6931 اجرای این سیاست از سال وکاهش یابد، با فرض ثابت بودن سایر شرایط 

، زیان درآمدی اجرای این سیاست برای دولت در 6937درصدی برای سال  66درصدی و نرخ تورم  5اقتصادی 

البته این اثر درآمدی مبتنی بر محاسبات عددی و بدون  .خواهد بود میلیارد ریال 58,441بر با لغ 6937سال 

ها و همچنین اثرات مثبت ناشی از بهبود تمکین برخی از معافیتلحاظ اثرات جبرانی ناشی از حذف یا تعدیل 

های حذف برخی از معافیت اثر ناشی از بهبود تمکین و به ویژه اثراتبدیهی است با لحاظ کردن . مالیاتی است

تظار می رود ناز طرف دیگر ا. ی خواهد بودوردآبررقم مدهای مالیاتی به مراتب کمتر از آغیرضرور، کاهش در

های های بعد با تعدیل رفتار مودیان و کاهش میزان اجتناب و فرار مالیاتی و همچنین رونق بیشتر فعالیتسال در

ای که در پایان سال چهارم، با رونق تولید و اقتصادی، سرعت تعدیل درآمدهای مالیاتی افزایش یابد به گونه

 .گیرد گذاری، رشد درآمدهای مالیاتی نیز شتاب بیشتریسرمایه
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 فلسفه وجودی مالیات بر درآمد شرکت ها( 2

های نظری و تجربی ها در ایران که با بسیاری از توصیهشرکت درآمد صرفنظر از کارکردهای فعلی مالیات بر

و  6932باالخص با اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم در سال )گرفته استزیادی  فاصلهدر این زمینه موجود 

ام اقتصادی کارآ، پویا و کارکردهای این نوع مالیات در یک نظ، (سهام توزیع شدهحذف مالیات بر سود 

 در به طور کلی. بسیار روشن و متفاوت از آن چیزی است که ما هم اکنون در ایران شاهد آن هستیم رشدگرا

دارد و به  هبر عهد 9این مالیات یک کارکرد تکلیفیها، گفته می شود که دالیل وضع مالیات بر شرکت توجیه

به این سیستم مالیاتی در شناسایی، تشخیص و وصول  در عقبه سیستم مالیات بر درآمد شخصی  4عنوان پشتیبان

در کشورهایی که نظام مالیات بر جمع درآمد شخصی دارند، درآمد (. OECD,2001)کندمیمالیات کمک 

مشمول  ،یا فردی به محض تحققشود در سطح شخصی که به صورت سود سهام یا بهره توزیع می هاشرکت

ها، عواید شغلی تا زمان تحقق، از پرداخت سیستم مالیات بر درآمد شرکت کشورهای فاقددر . شودمالیات می

 و درآمدهای وجود نداشته باشد، عواید نیز اگر سیستم مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات مصون خواهد بود

ها، مقامات بنابراین با وضع مالیات بر درآمد شرکت. خواهد شدشغلی توزیع نشده، هرگز مشمول مالیات ن

 .محفوظ نگهدارند یمالیاتاصابت سهامدارن درآمد ناشی از سهام خود را از تا دهند مالیاتی اجازه نمی

اگر اختالف بین مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمد حقوق خیلی زیاد باشد، در آن صورت افراد تشویق 

 هاینرخ معموالً حقوق خود را که نرخ مالیاتی باالیی دارد به درآمد سرمایه که ناشی از وند تا درآمدشمی

 این عایدی باشد و یاوجود نداشته اگر مالیات بر عایدی سرمایه  ،در چنین شرایطی. ، تبدیل نمایندداردتری پایین

 هادهای اساسی سیستم مالیات بر شرکتدر این صورت یکی از کارکردر زمان تحقق مشمول مالیات باشد، 

 (.5،2221زودروف) خواهد بود مختلف مالیاتی جلوگیری از انتقال درآمد بین منابع

ها از برخی مندی شرکتها، برخورداری یا بهرهضرورت وضع مالیات بر درآمد شرکت در توجیه ؛دلیل دوم

برای  پذیرسرمایه مکانی، استفاده از بازارکشور های، نظیر رانت(پذیرسرمایه)های موجود در کشور مقصدرانت

به  پذیرسرمایه که در کشور هایی، استفاده از منابع طبیعی آن کشور، نزدیکی به سایر شرکتتفروش محصوال

های تجاری، منتفع شدن از های حمل و نقل، سایر هزینهر حداقل کردن هزینهوکنند به منظتولید مبادرت می

 .باشندمیها و غیره بین بنگاهاثرات سرریز 

                                                           
3
 Withholding function 

4
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ا از منافع ناشی از مخارج عمومی است آنهها، بهره مندی برای توجیه وضع مالیات بر درآمد شرکت ؛دلیل سوم

که بابت  های حقوقی و غیره، مخارجیها، سیستمنظیر زیرساختدولت برای کاالها و خدمات عمومی که 

 .شده استمتحمل ( نیروی کار ماهر و کیفی) آموزش

 پرداختی بهسهامی  تواند به عنوان یک مالیات تکلیفی بر سودها میاینکه مالیات بر درآمد شرکت ؛دلیل چهارم

پرداخت  مبدا از ها، این سهامداران در کشوردر غیاب سیستم مالیات بر شرکت. عمل نماید سهامداران غیرمقیم

های تکلیفی بر سود سهام توزیعی بین سهامداران مالیاتدر صورت نبود سیستم )کنندفرار می مذکور مالیات

 توزیع نشدهجانشین مالیات تکلیفی در مبدا برای سودهای  ها،در واقع مالیات بر درآمد شرکت(. خارجی

های بهره به سهامداران غیرمقیم پرداختی ابتتواند جانشین مالیات تکلیفی بسهامداران غیرمقیم است، اما نمی

به همین . شودلت سهامداران غیرمقیم، بار مالیات بر شرکت به طور موثر به مالکان خارجی منتقل میدر حا .باشد

به دلیل افزایش روند جهانی سازی و افزایش مالکیت خارجی سهام، همچنان وضع  1(6334)دلیل از نظر مینتز

 . به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر خواهد بودها مالیات بر شرکت

های رانت، جلوگیری از انباشت منافع حاصل از برخی هامالیات بر شرکت یکی از کارکردهای ؛سرانجام

های اقتصادی سودهایی هستند مازاد بر به دلیل اینکه رانت. ها استدر دست برخی افراد و بنگاه اقتصادی

سایر دهد تا تگذاران می، این امکان را به سیاسزیان کارایی نداشتنبه دلیل بازدهی نرمال، مالیات بر شرکت 

  (.OECD,2008)بهبود یابد کارایی کلی اقتصادتا از این طریق را کاهش داده ا زو اخاللهای تحریفی مالیات

، در کنار اصالحاتی که در (مالیات بر جمع درآمد شخصی)در ایرانمد آفقدان یک سیستم کارآمد مالیات بر در

ها را به یک منبع ، عمالً نظام مالیات بر شرکتتوزیع شده ، منجر شدبه حذف مالیات بر سود سهام  6932سال 

وضعیت . درآمدی برای دولت و نه ابزاری برای کمک به وصول مالیات بر درآمد شخصی تبدیل کرده است

های یک نظام  بینی شده برای آن با هیچ یک از مشخصهها در ایران و کارکردهای پیشفعلی مالیات بر شرکت

 .ها، سازگار نیستمطلوب برای شرکت مالیاتی

 

  

                                                           
6
 Mintz(1994) 
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 (اشخاص حقوقی)در ایران شرکت هامالیات بر درآمد (3

درصاد   12منابع مالیاتی کشور، باالغ بار   ترین یکی از مهمبه عنوان  (حقوقیاشخاص )هاشرکت مالیات بر درآمد

در طول تااری  نظاام مالیااتی کشاور،      .دهدتشکیل می را کل درآمدهای مالیاتی درصد 96های مستقیم و مالیات

هاای سیاسای و   ، هزیناه از آن همواره به دالیلی چون شفافیت مالی، سهل الوصول باودن مالیاات   هابخش شرکت

ستانی از این بخش و غیره، به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی بودجه مورد توجاه  اجتماعی نسبتاً پایین مالیات

 .ها بوده استدولت

بخاش مولاد    ایبار  یمشاکالت  در طول دو دهاه اخیار،   درآمدی به این بخش مهم اقتصادی صرفاً نگاه ،متاسفانه 

 یی که بواسطه آن بر اقتصاد کشور تحمیل شاده، هاکارایی مشکالت و عدماین . کرده است ایجاداقتصاد کشور 

بسایار   فرصات  ،در کشاور  گاذاری  تولید، اشتغال و سرمایه حاکم بر فضای کسب و کار، فعلیدر کنار وضعیت 

هاای فعلای و   چاالش ها با هدف برون رفات از  برای انجام اصالحات اساسی در نظام مالیات بر شرکت مناسبی را

 .فراهم کرده است گذاری، اشتغال و تولیدتحریک رشد سرمایه

مشکالت موجاود   از ها، به برخیدر این جا قبل از طرح مباحث اصلی در خصوص اصالحات مالیات بر شرکت

در برابار رشاد    شود که به طور مستقیم و غیرمستقیم باه عناوان ماانع جادی    ها اشاره میدر نظام مالیات بر شرکت

 :کنندعمل می اقتصادی

 درآمدهای مالیاتیو ضد رشد ترکیب نامناسب ( 3-1

ساختارهای مالیاتی است یکی از مسائل مهمی که در طراحی هر سیاست مالیاتی مطرح می باشد، نحوه طراحی 

ها مالیات بر شرکت به لحاظ نظری و تجربی،. ای که به رشد تولید ناخالص داخلی کمک نمایدبه گونه

و بعد از آن مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر مصرف در  نوع مالیات برای رشد اقتصادی است تریننامطلوب

( زمین و امالک)های غیرمنقول یات مکرر بر داراییمالهای بعدی قرار دارند و در این میان، جایگاه

های کارایی در تبیین دالیل این امر، بر تفاوت مشخصه .کمترین اثرات منفی را بر رشد اقتصادی دارد

ها دارند، اثرات هایی که اثرات منفی کمتری بر تصمیمات افراد و بنگاهمالیات. شودها اشاره میانواع مالیات

ها اثرات بر درآمد در قیاس با سایر انواع مالیات به طور کلی، مالیات. بر رشد اقتصادی دارند منفی کمتری نیز

های ها دارند و به تبع آن با فرض ثابت بودن سایر شرایط، اثرات یا زیانبزرگتری بر تصمیمات افراد و بنگاه

 .کندرفاهی بزرگتری را ایجاد می
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معرفی و گسترش مالیات بر ارزش افزوده،  یمن سال اخیر به در چندترکیب درآمدهای مالیاتی کشور اگرچه 

های یک نظام مالیاتی اندکی به نفع مالیات بر مصرف تغییر یافته است، اما هنوز این ترکیب مالیاتی با مشخصه

های بررسی ترکیب درآمدهای مالیاتی طی سال. دار تولید و رشد اقتصادی، فاصله بسیار زیادی دارددوست

متوسط  طور های مستقیم بهها از کل مالیاتکه سهم مالیات بر درآمد شرکت دهدنشان می 6935تا  6936

 (.6)نمودار درصد در نوسان بوده است 32تا  1682های یادشده بین این نسبت طی سال. بوده است% 1383

 ارقام به درصد         سهم مالیات اشخاص حقوقی از مالیاتهای مستقیم -(1)نمودار 

 
 

 9383های یاد شده به طاور متوساط   ها از کل درآمدهای مالیاتی طی سالهمچنین سهم مالیات بر درآمد شرکت

 (.2)نمودار. رسیده است 6935درصد در سال  96به حدود  6936درصد در سال  9983درصد بوده و از 

 ارقام به درصد    ی مالیاتیکل درآمدها بهنسبت مالیات اشخاص حقوقی  -(2)نمودار

 

۶1.2 ۶3.۶ ۶2.1 

۷۶.۷ ۷۴.۶ ۷3.3 
۷۶.۵ 

۸۰.۰ 

۶۹.۰ 
۷1.۶ 

۶۸.۴ 
۶۴.۸ ۶۶.۸ ۶۶.3 ۶3.۹ 

13۸1 13۸2 13۸3 13۸۴ 13۸۵ 13۸۶ 13۸۷ 13۸۸ 13۸۹ 13۹۰ 13۹1 13۹2 13۹3 13۹۴ 13۹۵ 

99.3 
96.9 92.3 

47.3 43.6 43.9 
59.9 

55.3 

46.2 
49.3 42.3 

91.4 
99.3 95.1 

92.3 

6936 6932 6939 6934 6935 6931 6937 6933 6933 6932 6936 6932 6939 6934 6935 
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، به استثنای برخی OECDها از کل درآمدهای مالیاتی کشورهای عضو به طور مشخص سهم مالیات بر شرکت

باشد، در درصد می 62از کشورها نظیر استرالیا، جمهوری چک، ژاپن،کره جنوبی، نیوزلند و نروژ که باالی 

 (.2)جدول درصد است 1حتی در برخی از کشورها کمتر از درصد و  62سایر کشورها این سهم کمتر از 

درصد و  3بطور متوسط  2264تا  2224های ها از کل درآمدهای مالیاتی طی سالسهم مالیات بر درآمد شرکت

 سهم بسیار باالی این مالیات از از حاکی که است بوده درصد 4983 متوسط بطور در این دوره سهم در ایران این

  .باشدمی مالیاتی کشور درآمدهای کل

 ارقام به درصد OECD در یاتیمال یدرآمدها کل از اشخاص حقوقی درآمد بر اتیمال سهم -(3)جدول

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 کشور

 .. 18.0 18.9 19.7 18.3 18.5 21.6 23.0 21.6 19.2 18.1 استرالیا

 5.0 5.1 4.8 4.9 4.6 4.0 5.8 5.8 5.2 5.3 5.2 اتریش

 7.1 6.9 6.8 6.5 6.0 5.5 7.6 8.0 8.1 7.3 7.0 بلژیک

 9.9 9.7 10.1 10.3 10.6 10.5 10.4 10.6 11.5 10.4 10.5 کانادا

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. شیلی

 10.8 10.1 9.9 9.7 10.0 10.5 12.1 13.1 12.9 12.1 12.2 چک جمهوری

 5.3 5.6 5.6 4.8 5.0 4.2 5.7 6.8 7.9 7.1 6.2 دانمارک

 5.4 5.5 4.5 3.8 4.0 5.2 5.1 5.2 4.9 4.7 5.3 استونی

 4.4 5.4 4.9 6.2 6.0 4.7 8.1 9.0 7.7 7.6 8.1 فنالند

 4.5 5.7 5.6 5.7 5.0 3.5 6.7 6.8 6.7 5.5 6.4 فرانسه

 4.2 4.9 4.7 4.7 4.3 3.7 5.3 6.2 6.1 5.1 4.4 آلمان

 .. 3.9 3.4 6.6 7.9 8.1 7.8 7.9 8.6 10.3 9.6 یونان

  3.9  3.6 3.3 3.3 3.3 5.7 6.6 7.0 6.3 5.7 5.8 مجارستان

 7.7 6.0 5.4 5.0 2.7 5.2 5.2 6.1 5.8 4.9 2.7 ایسلند

 8.3 8.4 8.2 8.0 8.7 8.4 9.5 10.7 11.7 11.1 11.8 ایرلند

 6.3 7.2 6.7 6.2 6.5 7.0 8.6 8.8 8.1 6.8 6.9 ایتالیا

 .. 13.2 12.5 11.8 11.6 9.6 13.7 16.8 17.0 15.5 14.2 ژاپن

 12.8 14.0 14.9 15.4 13.8 14.4 15.9 15.1 14.3 15.9 14.3 کره

 11.4 12.4 13.4 13.4 15.4 14.7 14.3 14.7 13.9 15.4 15.3 لوکزامبورگ

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. مکزیک

 .. 5.2 5.1 5.4 5.6 5.3 8.1 8.4 8.5 9.8 8.2 هلند

 13.7 14.1 14.1 12.9 12.2 11.0 13.1 14.2 15.8 16.8 15.5 نیوزیلند

 18.2 21.7 24.9 25.6 23.6 21.8 29.0 25.7 29.3 27.0 22.8 نروژ

 .. 5.5 6.5 6.4 6.2 7.2 7.8 7.8 7.1 6.4 6.1 لهستان

 8.6 9.9 9.1 10.0 9.4 9.5 11.4 11.3 9.4 8.7 9.6 پرتقال

 9.8 9.5 8.4 8.4 8.8 8.6 10.5 10.0 9.7 8.6 8.1 اسلواکی

 3.9 3.3 3.4 4.5 5.0 5.0 6.8 8.6 7.7 7.2 5.0 اسلونی

 5.9 6.2 6.4 5.5 5.5 7.2 8.4 12.4 11.2 10.7 9.9 اسپانیا

http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bGOV%5d.%5bNES%5d,%5bTAX%5d.%5b1200%5d,%5bVAR%5d.%5bTAXPER%5d,%5bCOU%5d.%5bHUN%5d,%5bYEA%5d.%5b2013%5d&ShowOnWeb=true
http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bGOV%5d.%5bNES%5d,%5bTAX%5d.%5b1200%5d,%5bVAR%5d.%5bTAXPER%5d,%5bCOU%5d.%5bHUN%5d,%5bYEA%5d.%5b2014%5d&ShowOnWeb=true


 

9 
 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 کشور

 6.1 6.2 6.0 7.3 7.6 6.4 6.4 7.8 7.5 7.5 6.3 سوئد

 10.5 10.5 10.4 10.5 10.2 10.5 11.1 10.8 10.4 8.4 8.2 سوییس

 6.4 6.3 7.4 7.5 7.3 7.7 7.3 6.8 6.0 7.1 7.3 ترکیه

 7.5 7.7 8.1 8.6 8.8 8.1 10.0 9.5 10.8 9.3 8.1 انگلستان

 10.0 8.5 8.6 7.5 7.7 6.0 6.7 10.0 11.5 11.0 9.1 آمریکا

 .. OECD 9.3 10.0 10.5 10.5 9.9 8.3 8.4 8.6 8.5 8.5 متوسط

 9983 9184 4283 4983 4682 5583 5989 4389 4386 4783 9283 *ایران

 .OECD ،2265 :منبع

 آمارهای خزانه داری کل کشور :منبع* 

  هاوابستگی شدید بودجه دولت به مالیات بر شرکت( 3-2

همانطوری که اشاره شد به دالیل مختلف، این بخش بارای دولات از نظار مالیااتی هماواره از جاذابیت بااالیی         

بلندمدت به وابستگی شدید بودجه دولت و درآمدهای مالیااتی   دورهاین جذابیت در یک . برخوردار بوده است

به مانعی برای لد اقتصاد به نوبه خود ولید و موافزایش وابستگی به بخش ت. ها منجر شده استبه مالیات بر شرکت

هاا  نسبت مالیاات شارکت  . گذاری، بزرگ شدن این بخش و سرانجام رشد اقتصادی بدل شده استرشد سرمایه

افزایش یافتاه   6935درصد در پایان سال  282به بیش از  6936درصد در سال  687به تولید ناخالص داخلی که از 

 هه اخیرنزدیک به دو افزایش این وابستگی در  همچنین وبخش مولد و تولید  به دولت شدید وابستگیاست، از 

 (.6)دارد نمودار حکایت

ارقام به درصد     13۸1-13۹۵طی نسبت مالیات شرکتها بر تولید ناخالص داخلی  -(1)نمودار

 

1.۷ 1.۶ 1.۷ 

3.2 3.۰ 
2.۹ 

3.۴ 

۴.3 

2.۵ 2.۵ 2.۴ 

1.۹ 
2.2 2.2 2.2 

13۸1 13۸2 13۸3 13۸۴ 13۸۵ 13۸۶ 13۸۷ 13۸۸ 13۸۹ 13۹۰ 13۹1 13۹2 13۹3 13۹۴ 13۹۵ 
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باه   6934درصاد در ساال    6383از  کاه به بودجه عمومی دولت ها نسبت مالیات بر شرکت عالوه بر این، شاخص

کاه از   های جاری دولات به هزینه هابر شرکت ، و شاخص نسبت مالیاتکاهش یافته 6935درصد در سال  6682

افزایش یافته، جملگی از شدت وابستگی بودجه دولت  6935درصد در سال  6586به  6934درصد در سال  6681

 (.9)و( 2)دنمودارهاینخرب تولید و رشد اقتصادی حکایت دارها به عنوان یک مالیات مبه مالیات بر شرکت

 ارقام به درصد     13۸1-13۹۵طی  نسب مالیات بر درآمد شرکتها به منابع بودجه عمومی-(2)نمودار

 

ارقام به درصد    مالیات بر درآمد شرکتها به هزینه جاری دولت تنسب-(3)نمودار

 

 1۸.۸   1۸.۵  

 2۷.3   2۶.۸   2۶.۸  
 2۹.۰   2۹.۹  

 22.3  
 23.۷   22.۷  

 12.2  
 13.۵   13.۸  

 11.2  

 ۰  

 ۵  

 1۰  

 1۵  

 2۰  

 2۵  

 3۰  

 3۵  

 13۸2  13۸3  13۸۴  13۸۵  13۸۶  13۸۷  13۸۸  13۸۹  13۹۰  13۹1  13۹2  13۹3  13۹۴  13۹۵ 

 66.1  66.4  66.2 

 63.5 
 67.5 

 22.2  26.3 

 23.2 

 67.7  63.2 
 63.6 

 65.2 
 61.7  61.9 

 65.6 

 ۰ 

 ۵ 

 1۰ 

 1۵ 

 2۰ 

 2۵ 

 3۰ 

 13۸1  13۸2  13۸3  13۸۴  13۸۵  13۸۶  13۸۷  13۸۸  13۸۹  13۹۰  13۹1  13۹2  13۹3  13۹۴  13۹۵ 
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 مالیات بر درآمد شرکت هااز های غیردولتی شرکتسهم باالی ( 3-3

و ( 6)جدول بر اساس. های غیردولتی است نظام مالیاتی کشور، وابستگی شدید آن به شرکت دیگر مشخصه بارز

 12به بیش از  6936درصد در سال  51از ،های غیردولتی از کل مالیات شرکتهاشرکت ، سهم مالیات(4)نمودار

ن مالیااتی  در تامی بخش خصوصینوبه خود از افزایش بار مالیاتی افزایش یافته است که به  6935درصد در سال 

 .بودجه دولت حکایت دارد

 درصد/ارقام به میلیارد ریالعملکرد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی                -(1)جدول

 سال

مالیاتهای 

 کل مالیاتها مستقیم

مالیات 

 شرکتها

سهم از 

مالیاتهای 

 مستقیم

سهم از کل 

 مالیاتها

مالیات 

شرکتهای 

 دولتی

سهم از کل 

 شرکتها

مالیات 

شرکتهای 

 غیردولتی

سهم از کل 

 شرکتها

نسبت مالیات 

شرکتها به 
GDP 

1381 28,046 50,586 17,152 61.2 33.9 7467 44 9685 56 1.7 

1382 32,034 65,099 20,376 63.6 31.3 9252 45 11124 55 1.6 

1383 41,897 84,421 26,027 62.1 30.8 11322 43 14706 57 1.7 

1384 84,030 134,575 64,460 76.7 47.9 46953 73 17507 27 3.2 

1385 97,691 151,621 72,862 74.6 48.1 50413 69 22449 31 3 

1386 126,334 191,815 92,611 73.3 48.3 65230 70 27381 30 2.9 

1387 167,153 239,741 127,794 76.5 53.3 94657 74 33137 26 3.4 

1388 209,030 300,035 167,300 80 55.8 116519 70 50782 30 4.3 

1389 168,749 284,078 116,500 69 41 45862 39 70638 61 2.5 

1390 220,418 359,452 157,893 71.6 43.9 70366 45 87527 55 2.5 

1391 248,278 395,167 169,706 68.4 42.9 66387 39 103319 61 2.4 

1392 277,883 494,249 179,969 64.8 36.4 57990 32 121979 68 1.9 

1393 359,199 709,651 240,046 66.8 33.8 79393 33 160654 67 2.2 

1394 420,911 783,200 278,947 66.3 35.6 81959 29 196988 71 2.2 

1395 490,065 1,013,751 313,212 63.9 30.9 120102 38 193110 62 2.2 

 آمارهای خزانه داری کل کشور: منبع

دهاد، کاه ساهم متوساط مالیاات      نشاان مای   6936-6935هاا طای دوره   بررسی ترکیب مالیات بر درآمد شارکت 

در این دوره، . بوده است %45و % 55معادل  ها به ترتیباشخاص حقوق غیردولتی و دولتی از کل مالیات شرکت

درصاد باوده    2683رشد مالیات اشخاص حقوقی دولتای حادود   و  2983دولتی رشد مالیات اشخاص حقوقی غیر

دهد که بار مالیاتی بخش خصوصی در تامین مالی بودجه دولت در طی ایان  این شاخص به خوبی نشان می.است

وضعیت مالیات ستانی از بخش خصوصی و بار مالیاتی کاه باه آن   . دوره با یک آهنگ مالیم افزایش یافته است
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هاای   گاذاری اسات کاه در ساال     های حمایتی از بخش تولید و سارمایه  شکار با سیاستتحمیل شده در تضاد آ

  .شود اخیر، با جدیت پیگیری و دنبال می

 ارقام به درصد                          (اشخاص حقوقی) شرکت هاترکیب مالیات بر درآمد  -(۴)نمودار

 
 

گذاری بخش نفع بخش تولید، سرمایهترکیب فعلی درآمدهای مالیاتی به ،در یک جمع بندی کلی

ام مالییاتی  های تجربیی و سیاختار نظی   خصوصی و رشد اقتصادی نیست و با مبانی نظری، یافته

 .و موفق در این زمینه، در تضاد آشکار می باشدکشورهای توسعه یافته 

 از کشورها در مقایسه با بسیاریدر ایران  مالیات بر شرکت هاو موثر  قانونی نرخباال بودن ( 3-۴

و  هاجمع درآمد شرکت که بر مالیات بر درآمد اشخاص حقوقینرخ ، های مستقیمقانون مالیات 625ماده  مطابق

های حاصل از مناافع  پس از وضع زیان ) شودوضع می های انتفاعی سایر اشخاص حقوقیدرآمد ناشی از فعالیت

 ،(باشندای میطبق مقررات قانونی دارای نرخ جداگانهکه  های مقرر به استثنای مواردیغیرمعاف و کسر معافیت

درصاد از   43 بایاد های تامین اجتماعی، این بخاش  با احتساب سهم پرداختی کارفرما به بیمه .باشدمی درصد 25

لذا تعیین نرخ مناسب مالیات . پردازدباجباری یا مالیات به دولت  هایناخالص خود را تحت عنوان پرداخت سود

ی که بتواند در ادوار مختلف تجاری، در کنار وظیفه سنگین تامین اهاداف درآمادی دولات،    ابه گونهها شرکت

-های سیاسات ترین چالشگذاری و اشتغال را نیز به طور مستمر ادامه دهد، از مهممسئولیت خطیر تولید، سرمایه

 .باشدگذاری مالیاتی در کشور می

6936 6932 6939 6934 6935 6931 6937 6933 6933 6932 6936 6932 6939 6934 6935 

44 45 49 

79 13 72 74 72 

93 45 93 92 99 23 93 

51 55 57 

27 96 92 21 92 

16 55 16 13 17 76 12 

دولتی غیر حقوقی اشخاص مالیات  دولتی حقوقی اشخاص مالیات  
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 661از مجماوع   2265در ساال   از کشورهای منتخب نشان می دهد کاه ها با برخی مقایسه نرخ مالیات بر شرکت

 :نتایج زیر حاصل شده است کشور تحت بررسی

 درصد 25کشور کمتر از  51ها در نرخ مالیات بر شرکت .6

 درصد  25بیشتر از کشور  42ها در نرخ مالیات بر شرکت .2

 درصد  25کشور معادل  63 بر شرکتها در نرخ مالیات .9

نشاان   ،باشندتر میکه به لحاظ جغرافیایی به ایران نزدیک های مالیاتی کشورهای منطقهوضعیت نرخدر بررسی 

 25ها در کشورهای همسایه و منطقه به اساتثنای پاکساتان و اماارات، کمتار از     دهد که نرخ مالیات بر شرکتمی

وکراین، ارمنستان، ترکیاه، عاراق،   این کشورها شامل، روسیه، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ا. استدرصد 

 (.2)باشند جدولاردن، سوریه، لبنان، عربستان، قطر می

-ها را کاهش دادههای مالیات بر شرکتبسیاری از کشورها، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص خود و همچنین نرخ

حدود یک سوم از  .اندها را گسترش دادههمزمان پایه مالیاتی خود به ویژه پایه شرکتاند و 

اند و بسیاری از نرخ مالیات بر درآمد شرکتهای کوچک و متوسط خود را کاهش داده OECDکشورهای عضو 

همچنین در این کشورها، مالیات بر . دهندگذاری در تحقیق و توسعه ارایه میهایی را بر سرمایهکشورها مشوق

متوسط  اما به طور ،نرخ مالیات بر ارزش افزوده استارزش افزوده گسترش یافته و روندکلی حاکی از افزایش 

کاهش سهم مالیات بر موارد خاص و سایر  به ویژه بدنبال. های غیرمستقیم شاهد نیستیم افزایشی در مالیات

سهم مالیات بر امالک نسبتاً ثابت مانده است و در این کشورها تمایل روز .مالیاتهای کاال و خدمات هستند

 (.OECD,2008)های زیست محیطی وجود دارد ده از مالیاتافزونی به استفا

گاذار بار   ها را با فرض ثابت بودن سایر شارایط، باه عناوان یاک عامال تااثیر      بنابراین، اگر نرخ مالیات بر شرکت

 مناساب ، در قیااس باا سایرکشاورهای منطقاه     از این حیاث  ای در نظر بگیریم، وضعیت ایرانپذیری منطقهرقابت

 .شودنمی ارزیابی
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 2۰1۵ها در برخی از کشورهای جهان در سال مالیات بر شرکت قانونی نرخ-(2)جدول

 نرخ کشور نرخ کشور نرخ کشور نرخ کشور نرخ کشور نرخ کشور

 17 تایوان 30 فیلیپین 29.22 لوکزامبورگ 16.5 هنگ کنگ 25 کلمبیا 20 افغانستان

 30 تانزانیا 19 لهستان 12 ماکائو 19 مجارستان 30 کاستاریکا 15 آلبانی

 20 تایلند 21 پرتغال 10 مقدونیه 20 ایسلند 20 کرواسی 23 الجزایر

 25 تونس 10 قطر 30 ماالوی 34.61 هند 12.5 قبرس 30 آنگوال

 20 ترکیه 16 رومانی 25 مالزی 15 عراق 19 جمهوری چک 35 آرژانتین

 *3 ترکمنستان 20 روسیه 35 مالت 12.5 ایرلند 23.5 دانمارک 20 ارمنستان

 30 اوگاندا 20 عربستان 30 مکزیک 26.5 اسرائیل 22 اکوادور 30 استرالیا

 18 اوکراین 15 صربستان 30 مراکش 31.4 ایتالیا 25 مصر 25 اتریش
 55 اتراما 30 سیرالئون 32 موزامبیک 25 جامائیکا 30 السالوادور 27.5 بنگالدش

 20 انگلیس 17 سنگاپور 33 نامبیا 33.06 ژاپن 20 استونی 18 بالروس

 35 *آمریکا 22 اسلواکی 25 هلند 20 اردن 20 فیجی 33.9 بلژیک
 25 اروگوئه 17 اسلونی 28 نیوزلند 20 قزاقستان 20 فنالند 25 بولیوی

 34 ونزوئال 28 آفریقای جنوبی 30 نیجریه 30 کنیا 33.3 فرانسه 34 برزیل

 22 ویتنام 28 اسپانیا 27 نروژ 24.2 کره  15 گرجستان 10 بلغارستان

 20 یمن 28 سریالنکا 12 عمان 15 کویت 29.65 انمآل 20 کامبوج

 35 زامبیا 35 سودان 33 پاکستان 15 لتونی 25 غنا 33 کامرون

 25.75 زیمبابوه 22 سوئد 25 پاناما 15 لبنان 26 یونان 26.5 کانادا

 30 اوگاندا 17.92 سوئیس 10 پاراگوئه 20 لیبی 25 گواتماال 22.5 شیلی

  20 *آذربایجان  22 سوریه 30 پرو 15 لیتوانی 30 هندوراس 25 چین

 .درصد 22درصد و برای سایر  3در ترکمنستان برای شرکتهای غیردولتی داخلی . لویتشرکت دی: منبع* : KPMG(2261):منبع

که در عمل به عنوان مالیات پرداخت  است شرکت نسبتی از سود ناخالص ،نرخ موثر مالیاتی

در  .ممکن است متفاوت باشد قانونی متناظر نرخ با آن مقدار محاسبه شده برای به دالیل مختلفو  تشده اس

نحوه رفتار با استهالک، منابع تامین مالی  .با نرخ قانونی برابر باشد ممکن استحالت این نرخ  ترینخوشبینانه

و غیره که در حقیقت متاثر از  ، اجازه کسور برخی اقالم از درآمد مشمول مالیاتگذاریها برای سرمایهبنگاه

 کنند،می مالیات پرداخت بر اساس آن هاشود تا نرخی که در عمل شرکت، باعث میهستند های مالیاتیسیاست

برخی  برای در ایرانها ثر مالیات بر شرکتؤ، نرخ مدر مطالعات مختلف .باشدداشته قانونی تفاوت متناظر با نرخ 

ای که دفتر پژوهش در مطالعه. 7شده است برآورد درصد 63تا  6483بین  و با احتساب معافیتهای مالیاتی هاسال

                                                           
1
 .شوددرصد برآورد می 62تا  62این نرخ با احتساب معافیتهای مالیاتی مربوط بین  



 

12 
 

و  6783آن را حدود  (2265) درصد، بانک جهانی 6481انجام داد، متوسط این نرخ را حدود  6932در سال 

همچنین در مطالعه  .درصد برآورد کرده است 63ن حدود را برای ایرا این نرخ( 2262) مطالعه مینتز و همکاران

 32انجام شده است، نرخ مؤثر مالیات بر اشخاص حقوقی در (2262) دوانجی چن و جک مینتزجامعی که توسط 

در نتایج آن  این مطالعه که بر اساس. شده استاز روش خرد اقتصادی برآورد  استفادهکشور جهان با 

خالصه شده است، نرخ مؤثر مالیات اشخاص حقوقی در ایران باالتر ( 3) و جدول( ۵) نمودار

 .باشداز متوسط جهانی می

باشد، موضوعی که های مالیاتی میها از برخی سیاستگذاری بنگاهاما پیامی که دارد، تاثیرپذیری رفتار سرمایه

 .باشندها میفتار و تصمیمات بنگاهبر ر بسیاری از کشورها به دنبال کاهش تاثیرات منفی این سیاست

نرخ مؤثر مالیاتی اشخاص حقوقی در کشورهای مختلف جهان -(۵)نمودار
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 نرخ مؤثر مالیات بر شرکت ها در کشورهای جهان -(3)جدول 

 (درصد)نرخ  نام (درصد)نرخ  نام (درصد)نرخ  نام

 1/69 مجارستان 9/22 زامبیا 2/95 آمریکا

 1/69 لهستان ۹/1۹ ایران 7/46 آرژانتین

 4/69 جمهوری چک 1/63 فنالند 3/42 چاد

 9/69 شیلی 5/63 سوئد 5/91 برزیل

 9/69 ترینیداد و توباگو 1/63 مالزی 7/95 هند

 2/69 نیجریه 1/63 پرتقال 5/95 ازبکستان 

 4/62 غنا 4/63 لوکزامبورگ 4/94 فرانسه

 9/62 ایرلند 4/63 تایلند 5/99 ژاپن

 2/62 جمهوری اسلواکی 4/63 عمان 1/92 کره

 2/62 ویتنام 2/63 دانمارک 3/92 اسپانیا

 2/62 یونان 7/67 نیوزیلند 2/23 کانادا

 3/3 کروواسی 1/67 جورجیا 5/27 انگلیس

 1/3 ایسلند 4/67 رواندا 2/27 ایتالیا

 2/3 مصر 2/67 قزاقستان 7/21 روسیه

 6/3 کنیا 3/61 سوئیس 3/25 استرالیا

 3/3 رومانی 1/61 بوتسوانا  2/25 اتریش

 3/3 سنگاپور 4/61 اکوادور 2/25 پاکستان

 2/3 اتیوپی 9/61 هلند 4/24 آلمان

 2/7 مائوریتیوس 2/61 چین 2/24 لسوتو

 6/4 ترکیه 3/65 اوگاندا 3/29 کاستاریکا

 6/4 بلغارستان 3/65 مکزیک 3/29 نروژ

 3/9 لیتوانی 2/65 پرو 1/29 بولیوی

 7/9 اوکراین 2/65 جامائیکا 9/22 اندونزی

 -4/5 سیبریا 3/64 مراکش 2/22 تونس

 -5/1 بلژیک 1/64 بنگالدش 6/26 سیرالئون

 2/1۸ کشور ۸۰نرخ متوسط  9/64 ماداگاسکار 3/22 فیجی

   2/64 آفریقای جنوبی 4/22 تانزانیا

 .Duanjie Chen and Jack Mintz (2010): منبع
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، بر تامین مالی از طریق سیستم بانکیهای تامین مالیاتی به نفع کنار  ایجاد تحریف در روش مشکالت فوق در

های کوچک و متوسط، معافیت سود سهام از های بزرگ و به ضرر بنگاههم زدن فضای رقابت به نفع شرکت

مالیاتی اشخاص غیره از اهم اشکالت اساسی نظام و  (برخالف تجارب غالب جهانی) هاپایه مالیاتی شرکت

 .باشدحقوقی در ایران می

 از کشورها خیدر ایران و بر های مالیاتی شرکت ها امتیازات و مشوق (3-۵

-های مالیاتی در بخشنظام مالیاتی ایران یکی از معدود نظامات مالیاتی است که در آن انواع امتیازات و مشوق

های اساسی است که نظام مالیاتی با ها یکی از چالشاثربخشی و کارایی این مشوق .شودهای مختلف اعطا می

بررسی ها عمدتاً از تاثیر اندک و یا عدم تاثیر این سیاست در دستیابی دولت . آن مواجه می باشد

ها هزار صدهای درآمدی آن برای دولت ساالنه به ، در حالی که زیانبه اهداف مدنظر حکایت دارند

شوند، گذاری و اشتغال اعطا میکه با هدف رشد تولید، سرمایه هاییمشوق مهمترین .رسدمی ریال میلیارد

 :عبارتند از

 مشوق های تولید و سرمایه گذاری .1

 تعطیلی مالیاتی کامل-(م.م.ق 36موضوع ماده )مشوقهای بخش کشاورزی 

 (625ماده  1موضوع تبصره ) ها برای شرکتهای تعاونینرخ مالیات بر شرکت درصدی 25 تخفیف 

  (م.م.ق 625ماده  4موضوع تبصره )معافیت سود سهام دریافتی اشخاص 

 (م و تبصره های آن.م.ق 692موضوع ماده ) گذاریمشوق های سرمایه 

 محصوالت بخش  وکاالهای غیرنفتی و خدماتصادرات درآمد حاصل از % 622معافیت

 (م.م.ق 646موضوع ماده )درآمد حاصل از صادرات  % 22و  شاورزیک

 (649ماده  موضوع) های بورسیها برای شرکتنرخ مالیات بر شرکت درصدی 62 تخفیف 

 الشرکه و افزایش سرمایه های تعاونی از پرداخت مالیات حق تمبر سهام و سهممعافیت شرکت 

 (م.م.ق 43موضوع ماده )

  معافیتیافته تا سقف  افزایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه 

 (قانون برنامه پنجم توسعه 653بند ب ماده ) صنعتی -های منظور شده در مناطق آزاد تجاری
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 ها یا بازارهای خارج از معافیت مالیاتی درآمد حاصل از فروش سهام یا حق تقدم سهام در بورس

( 649)ماده  9موضوع تبصره )به عنوان سهامدار  توسط شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران بورس

 .(م.م.مکرر ق

  معافیت نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و فرا

 (مکرر 649ماده  5موضوع تبصره )  بورس از مالیات نیم درصد

  واقع در شهرکهای صنعتی یا  692افزایش دوره تعطیلی مالیاتی واحدهای اقتصادی موضوع ماده

تصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت مناطق ویژه اق

 (م.م.ق( 692)ماده ( پ)موضوع بند ) سه سال

  قانون   69موضوع ماده ) سال 22معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد به مدت

 (چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی

 بنیان از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود  موسسات دانشها و  معافیت شرکت

قانون حمایت از  9ماده ( الف)موضوع بند )  سال 65بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت 

 (بنیان شرکتها و موسسات دانش

  از  های علم و فناوریواحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکمعافیت مالیاتی

ها و موسسات دانش قانون حمایت از شرکت 3موضوع ماده ) ای مالیاتی مناطق آزاده معافیت

 (بنیان

  1درصد مالیات بر درآمد ابرازی کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی تا مدت  52بخشودگی 

 (م.م.ق 692موضوع بند ر ماده )سال 

  درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی که از محل جذب گردشگران خارجی یا  %622معافیت

 (م.م.ق 692موضع بند ز ماده ) اعزام زایر به عربستان، عراق و سوریه 

  های ایرانی های مختلف نزد بانک انداز و سپرده سود یا جوایز متعلق به حسابهای پسمعافیت مالیاتی

 (م.م.ق 645ماده  2موضوع بند ) زیا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجا

 مشوق های تحقیق و توسعه .2

 (692موضوع بند س ماده )درصد مخارج مذکور 62های تحقیقاتی و پژوهشی معادل معافیت هزینه   
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  بر متغیرهای کالن اقتصادی  تاثیر مالیات بر شرکت ها بررسی (۴

در زمینااه بررساای تاااثیر مالیااات باار شاارکتها باار متغییاار هااای کااالن اقتصااادی و چگااونگی   مختلفاای مطالعااات 

در ایان بخاش ابتادا بار مطالعاات صاورت گرفتاه        . انجاام شاده اسات    ایاران اقتصااد  در  متغییرهاا این پذیری اثر 

 مااروری کاارده و سااپس تاااثیر مالیااات باار درآمااد شاارکتها در قالااب الگااوی تعااادل عمااومی پویااای تصااادفی   

 .بررسی می گردد

 صورت گرفتهداخلی مطالعات برخی مروری بر (۴-1

ها و  بر شرکت اتیمال یباال یها آثار نرخ ران،یها در ا بر شرکت اتیمال تیوضع حیبا تشر (6934) یراست

بر  اتیمال یها نرخ ادیز اریکه همراه با کاهش بس نشان دادنمود و  یها را بررس کاهش آن نرخ یامدهایپ

ها  بر شرکت اتیدولت از راه مال یدرآمدها ،(6932) میمستق یها اتیقانون مال هیها بعد از اصالح شرکت

 .است افتهی شیافزا

با توجه به  ستیبا یم اتینرخ مال در مطالعه خود نشان دادند که (6933)ی خداداد کاش ی وجهرم یموسو

  .صنعت کاسته شود یشود تا از قدرت انحصار نییتعدرصد  25و کمتر از  نهیبازار به صورت به یرهایمتغ

ی مورد بررسی گذاری بخش خصوص هیبر شرکت ها بر سرما اتیمال ریتأث( 6936)و خسروی  در مطالعه پژویان

ها، تورم و شرکت بر اتیمال ،یگذاری بخش دولت هیسرما می دهدکه نتایج این مطالعه نشان  ه استقرار گرفت

و صندوق  لیهای تعد استیس الت،یاما تسه ،داشته یگذاری بخش خصوص هیبا سرما ینرخ بهره رابطه منف

گذاری  هیسرما انیمعکوس م ۀبا توجه به رابط. اند داشته یگذاری خصوص هیمثبت بر سرما ریتأث ارزی، رةیذخ

 شینرخ استهالک ب نییبرشرکتها، تع اتیدر بحث مال یاتیمال مختلف های تیبرشرکت ها، اعمال معاف اتیومال

بر  اتیمال یبه استهالک قابل قبول، استفاده از نرخ نزول دنیسرعت بخش اقتصادی،ی از نرخ استهالک واقع

 که باعث ییها استیاعمال س ،یاتیمال نیبازنگری در قوان یچند نرخ تصاعدی وبه طورکل از شرکت ها پس

  .تواند مؤثر واقع گردد یگذاری م هیسرما قیدر جهت تشو، تورم و نرخ بهره گردد کاهش

 میمستق یگذار هیبر درآمد شرکت ها و سرما اتیمال استیرابطه سبه بررسی ( 6939)آقازاده و همکاران 

و  ینرخ تعرفه و نرخ تورم اثر منف ،بر درآمد شرکتها اتیدهد که مال ینشان م جیتان. پرداختند رانیدر ا یخارج

دار  یمثبت و معن ،یناخالص داخل دیتول ریدر مقابل اثر متغ. دارد یخارج میقمست یگذار هیبر سرما یدار یمعن

 -%24 رابرب ECM بیدهد که ضر ینشان م زین یبردار یخطا حیحاصل از مدل تصح جینتا نیهمچن. باشد یم

 میمستق یگذار هیاز آن است که در هر دوره سرما یبوده و حاک کیباشد که مطابق با انتظارات تئور یم

 یکشد تا خطا یسال طول م 4شود و حدودا  یم لیدرصد به سمت تعادل بلندمدت تعد 24 زانیبه م یخارج

 .شود حیکوتاه مدت تصح یتعادل

بررسی اثرات سیاست های مالی و مالیاتی در خصوص مطالعه ای  در (6931)ایزد خواستی و عرب مازار 

د، وقوع یک شوک مثبت در نسبت مالیات بر درآمد نکارآمد بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران نشان می ده
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ها به کل درآمدهای مالیاتی، در سال اول باعث افزایش و سپس تا سال چهارم باعث کاهش نسبت شرکت

گذاری مجدداً از سال چهارم تا هفتم باعث افزایش نسبت سرمایه. شودمی GDPگذاری خصوصی به سرمایه

هد، دهمچنین بررسی رابطه بلند مدت نشان می . شوداثر میال هفتم بیشود و بعد از سمی GDPخصوصی به 

گذاری خصوصی به ها به کل درآمدهای مالیاتی باعث کاهش نسبت سرمایهافزایش نسبت مالیات بر شرکت

های بنابراین پیشنهاد می دهند که دولت در راستای گسترش پایه. تولید ناخالص داخلی در بلندمدت شده است

های تولیدی توانایی های مستقیم را کاهش دهد تا شرکتها از کل مالیاتتی، سهم مالیات بر شرکتمالیا

 .گذاری خود را افزایش دهندسرمایه

 بررسی اثر مالیات بر شرکتها بر متغیرهای کالن اقتصادی (۴-2

مادل تعاادل عماومی    باه منظاور بررسای تااثیر مالیاات شارکتها بار متغییرهاای کاالن اقتصاادی از           در این بخش 

شااامل سااه  ایاان الگااو .اسااتفاده ماای گاارددپویااای تصااادفی باارای اقتصاااد باااز کوچااک و صااادرکننده نفاات   

شااود کااه همچنااین فاارض ماای. و بخااش نفاات اساات مبادلااه یرقاباالمبادلااه، کاالهااای غ بخااش کاالهااای قاباال

زا  صاورت بارون   ت باه قیمات نفا  . شاود تولید نفات نیازمناد نهااده داخلای نیسات و تماامی تولیاد آن صاادر مای         

شااود کااه قیماات کاالهااای    از طرفاای فاارض ماای  . هااای تصااادفی قاارار دارد  تعیااین و تحاات تااأثیر شااوک   

در یااک  مبادلااه یرقاباالشااوند و کاالهااای غپااذیر بااوده و در یااک بااازار رقااابتی تعیااین ماایمبادلااه انعطاااف قاباال

در نظاار گرفتااه ( 6339) 3وشااوند و فاارض چساابندگی قیماات از نااوع کااالو بااازار رقاباات انحصاااری تولیااد ماای 

 3گاااذاری سرانگشاااتیمنظاااور لحااااظ نماااودن پایاااداری تاااورم، از مکاااانیزم قیمااات باااه همچناااین .شاااودمااای

  .و مدل با استفاده از روش بیزین تخمین زده می شود شوداستفاده می( 2229) 62استنسون

شامل متغیرهای تولید ناخالص  6934 -6913های تعدیل فصلی شده برای های استفاده شده به صورت دادهداده

و ( ارزش افزوده بخش صنعت و کشاورزی) مبادله، تولید حقیقی بخش قابل 6939داخلی حقیقی به قیمت سال 

، شاخص قیمت مصرف کننده (ارزش افزوده بخش ساختمان و خدمات) مبادلهتولید حقیقی بخش غیرقابل 

(CPI) درآمدهای (مسکن) مبادلهمت بخش غیرقابل ، شاخص قی(کاال) مبادله، شاخص قیمت بخش قابل ،

-تمامی داده. حجم پایه پولی است حقیقی نفتی، مخارج حقیقی دولت، مخارج حقیقی جاری و عمرانی دولت و

برای متغیرهایی مانند تورم کل، تورم . ها از بانک اطالعات سری زمانی بانک مرکزی استخراج گردیده است

و نرخ رشد حجم پول بر اساس تعریف نرخ رشد در مکتب کینزی  مبادلهقابل ، تورم بخش غیرمبادلهبخش قابل 

برای محاسبه مقادیر لگاریتم خطی . استفاده شده است t-1به متغیر در دوره  tجدید، از نسبت متغیر در دوره 

λبا  (HP)پرسکات -با استفاده از فیلتر هدریک( انحراف از وضعیت پایدار متغیرها)شده متغیرها        

برای برآورد بیزی پارامترهای مدل ابتدا باید  به عالوه.ها استخراج گردیده استاجزای سیکلی، لگاریتم داده

                                                           
8. Calvo  

9. Rule-of-thumb 

10. Steinsson  
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تحت  (Dynare) توزیع، میانگین و انحراف معیار پیشین پارامترها تعیین گردد سپس با استفاده از نرم افزار داینر

-بر اساس روش مونت کارلو با زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپولیس (MATLAB)افزار متلب نرم

 ( 6)جدول . شودهستینگز، مقادیر میانگین و انحراف معیار پسین پارامترها محاسبه می

خروجی مدل نشان می دهد با کاهش نرخ مالیات بر شرکت ها ابتدا درآمدهای مالیاتی دولت کاهش  تایجن

 .لندمدت این میزان افزایش یافته استیافته است اما در ب
 وضعیت تغییرات در نرخ مالیات بر شرکت ها و درآمدهای مالیاتی دولت -(۶)نمودار 

 

 
دوره زمانی می باشد و  92بر اساس نتایج بدست آمده مشخص می شود که دوره کاهش در نرخ مالیات حدود 

که  باشدیم یها به عنوان ابزار کنترلبر شرکت اتیمال. می باشد% 2284نرخ بهینه کاهش در نرخ مالیات حدود 

پس انداز را دارا   بر ریتأث و گذاری هیبر سرما ریتأث در اندازه بنگاه، تیمحدود انحصار، همچون کنترل یاثرات

  .باشد یم

 ،دیدر سطح تول گریاز طرف د گذارد و یشرکت اثر م (ویپرتفول)ی برسود شرکت ها، در ساختار مال اتیمال

شده، وام  عیتواند در مقدار سود توز یم اتیمال نیا. تواند اثر گذار باشد یم د،یتول کیتکن بازار و متیق

در نهاده  و را کاهش داده هیبازده خالص سرما ،اثر گذار باشد... وعمودی، تمرکز، سهام و یافق توسعه ،یافتیدر

روی  یمنف رینظر تاث نیو از ا دهدی م شیرا افزا هیاستفاده از سرما نهیهز نیاثربخش باشد، همچن د،یبری تول

شهرت  یسود خالص، که به سود مارشال طیدر شرا ها، برشرکت اتیمال .خواهد داشت دیتول گذاری و هیسرما

 انیحضور سود ناخالص، برجر طینخواهد داشت اما در شرا د،یتول وسطح گذاری هیبرسرما رییتأث چیه ،دارد

 سرانه، درآمد گذاری و هیبا سرما اتینحوه برخورد مال .گذارد یم ریگذاری تأث هیبر سرما یعنی شرکت، یقیحق
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 مطلوب و هیسرما موجودی، گذاری هیسرما نهیهزو  دارد هیاستفاده از سرما نهیاثرات قابل مالحظه ای برای هز

هر  نیدهد، بنابرا یرا کاهش م هیسرما نهیهز ز،یاستهالک ن تیمعاف .ردیگ یم قرار ریتحت تأث دییتول تیظرف

 شتریگذاری ب هیبرای سرما یاتیمال ییصرفه جو خواهد بود و کمتری اتیباشد، نرخ مؤثر مال شتریچقدر استهالک ب

مختلف  باتیداشته باشند، ترک یها نسبت به هم متفاوت و طول عمر مختلف گذاری هیچنانچه سرما. شود یم

هرچه  باشد، عیاگر استهالک سر. گذاری مؤثر خواهد بود هیسرما منابع و صیاستهالک، بر تخص نرخ و اتیمال

گذاری  هیروند سرما جهیدر نت بود، کمتر خواهد یاتیاست ونرخ مؤثر مال شتریگذاری بلندمدت تر، سود ب هیسرما

اعمال دولت با  .های بلندمدت حرکت خواهد نمود گذاری هیگذاری به سمت سرما هیسرما انیکرده و جر رییتغ

به  دنیبا سرعت بخش ایاقتصادی،  یاز استهالک واقع شینرخ استهالک ب نییتع ،یاتیهای مختلف مال تیمعاف

در  رای اتیمسئله ممکن است درآمد مال نیگردد، که ا یگذاری م هیسرما قیقبول، باعث تشو قابل استهالک

خواهد  شیافزا ندهیآ یاتیمال ، درآمدهایگذاری هیدر سرما شیافزا و قیدوره مورد نظر کاهش دهد، اما با تشو

 .افتی

دهد که نتایج توابع واکنش آنی حاصل از شوک کاهش در نرخ مالیات بر شرکت ها در این حالت نشان می

تولید افزایش یافته است که دلیل آن افزایش انگیزه سرمایه گذاری به دلیل کاهش در نرخ مالیات بر شرکت ها 

 ید،تول یشباعث افزاوارده از سمت کاهش نرخ مالیات بر شرکت ها  وقوع شوکدهد  نتایج نشان می. است

ی بنگاه یهمچنین هزینه های نها .شود یاشتغال م و نیز ی، مخارج جاری و عمرانی دولتگذار یهمصرف، سرما

نجر به بر اساس نتایج بدست آمده ایجاد نظام و قانون مالیاتی منسجم م. ها در این حالت کاهش یافته است

کاهش مصرف در کوتاه مدت شده است اما در بلندمدت با افزایش در رشد اقتصادی منجر به افزایش در 

 (2)پیوست  .مصرف شده است
 توابع عکس العمل آنی مربوط به شوک نرخ مالیات بر شرکت ها -(۷)نمودار 
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 عوامل یا نیروهای محرک اصالحات مالیات بر شرکتها ( ۵

. شودگذاری میها موجب بروز برخی مشکالت و تغییر رفتار سرمایهذاتی مالیات بر شرکتماهیت و ویژگی 

حداقل کردن این اثرات از اهم دالیلی هستند که کشورها را به انجام اصالحات اساسی در نظام مالیات بر 

از دو منظر  توانرا می هانیروهای محرک اصالحات مالیات بر شرکتبه طور کلی . کندشرکتها ترغیب می

 :بندی کردطبقهبررسی  قابل اقتصاد داخلی و اقتصاد بین الملل

 کارایی اقتصاد داخل مربوط به مالحظات (۵-1

-ها به طرق مختلف موجب تحریف رفتار تامین مالی و سرمایهمالیات بر شرکت نظامهمانطور که اشاره شد،  

مالیات بر رفتار سرمایه این های تاثیرگذاری مکانیسم و کانالاگرچه پرداختن به . شودها میبنگاه افراد و گذاری

صورت توان به را می اثراتاما به طور خالصه این  ،باشدمیموضوع جامع  بررسیگذاری و تامین مالی، نیازمند 

 :خالصه کردزیر 

 کشورهایی کهر د :هاگذاری بنگاههای سرمایهگذاری و نوع پروژهها بر کل سرمایهتاثیر مالیات بر شرکت .6

-ها موجب افزایش هزینه آن دسته از سرمایه، نرخ مالیات بر شرکتاستسهام مشمول مالیات  عایدی

گذاری به نوبه های سرمایهافزایش هزینه. شوندشود که از طریق فروش سهام تامین مالی میمی ییهاگذرای

به دلیل تفاوت نرخ استهالک مالیاتی همچنین . شودها میگذاریخود موجب کاهش میزان کل این سرمایه

های نوع پروژه موجب تحریف یا اخالل در انتخابها استهالک اقتصادی، سیستم مالیات بر شرکت نرخ و

-های سرمایهنوع پروژه تواند، میهای این دو نوع استهالکتفاوت در نرخ همچنین .شودگذاری میسرمایه

به لحاظ اداری طراحی سیستم استهالک مالیاتی برای . انتخابی را متاثر سازد صنعت حتی نوعگذاری و یا 

به همین دلیل قواعد و . دارایی باشد، بسیار پرهزینه استآن هر نوع دارایی که متناظر با استهالک اقتصادی 

فاوت منجر به این رفتار مالیاتی مت .شودمی تعیین هاگروه دارایی رایب معموالً مقررات مربوط به استهالک

مزیت رقابتی نوعی گذاری شده و به برخی از آنها های سرمایهها در انتخاب پروژهتحریف تصمیمات بنگاه

-های مالیاتی، سیستم مالیات بر شرکتدر بسیاری از نظام(. OECD,2007)گیرد، تعلق میناشی از مالیات

 ،های تبلیغاتهای نامشهود نظیر هزینهداراییگذاری در مالیات را به دلیل اینکه سرمایه اصل خنثایی ،ها

در برخی از به همین دلیل . کندد، نقض مینشوتوسعه و آموزش به سرعت مستهلک می بازاریابی، تحقیق و

به  یا اجازه استهالک شتابان گذاری، اعتبارات مالیاتی ویژههای مالیاتی به منظور تحریک سرمایهسیستم

 .شودمییا صنایع داده  هاگذاریبرخی از سرمایه
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تامین مالی شده از طریق انتشار اوراق بدهی در مقابل  تاثیر متفاوت مالیات بر شرکتها بر سرمایه گذاری .2

های مالیاتی، بهره پرداختی بابت وام از پایه مالیات بر درآمد شرکت قابل ر بسیاری از سیستمد : فروش سهام

 گذاریسرمایهتامین مالی  باالیاتی این رفتار جانبدارانه م. باشداما عایدی سهام مشمول مالیات می ،استکسر 

، یا مراجعه به بازار سرمایه به جای انتشار سهام (با محوریت تامین مالی از طریق نظام بانکی) از طریق بدهی

یی مالیات را به عنوان یکی از اصول ها محسوب شده و در نتیجه اصل خنثانوعی مشوق مالیاتی برای بنگاه

 .بردبنیادی مالیات ستانی، زیر سوال می

مسائل و مشکالت مربوط به کژگزینی یا انتخاب معکوس در : کارایی در شرایط ناقص بودن باز مالی .9

-منجر می( بدهی و انتشار سهام جدید) بازارهای بدهی و سهام، به افزایش هزینه تامین مالی از منابع خارجی

ممکن است  ،در اینجا عدم مزیت ضمنی تامین مالی از منابع خارجی که به دلیل مالیات ایجاد شده. شود

حتی در . گذاری از منابع داخلی ترغیب نمایدبه تامین مالی سرمایهتنها ها را برخی از بنگاهها و شرکت

گذاری های سرمایهها، ممکن است از فرصتصورت محدود بودن سودآوری و عواید دریافتی بنگاه

بنگاه برای انجام  (انگیزه) ها موجب کاهش درآمدمالیات بر شرکت نیز در اینجا. سودآور نیز صرفنظر شود

نچه که در اقتصاد ایران رایج آمانند ) بنابراین زمانی که بازارهای مالی رقابتی نباشند. شودگذاری میسرمایه

این  .شودها میگذاری بنگاهحریف بیشتر رفتار سرمایهها موجب ت، نرخ مالیات بر درآمد شرکت(است

 محدودیت بزرگی برای وگذاری بنگاه ها داشته موضوع در اقتصاد ایران تاثیر قابل توجهی در رفتار سرمایه

 .شودمقیاس، محسوب می های بزرگسرمایه گذاری

  و  گوناگون مختلف به اشکال یدر دنیای واقعی، کسب و کارها :(یا حقیقی حقوقی) شخصیتانتخاب  .4

مشمول رفتار   (یا حقیقی، سهامی، تعاونی و غیره اینکه حقوقی باشد)آنهاحقوقی  نوع شخصیت متناسب با

-می در نحوه رفتار مالیاتی با اشکال حقوقی مختلف کسب و کارها، تبعیضبنابراین  .ی هستندمتفاوتمالیاتی 

تحت  ،مذکور  یهااز شخصیت یکهر یا عدم فعالیت در قالب  ا برای فعالیتها رتصمیمات بنگاهتواند 

حقوقی به نحوه برخورد با عایدی سرمایه در  نوع شخصیت اعم از حقیقی یاالبته انتخاب  .دتاثیر قرار ده

 . سطح شرکت یا در سطح شخصی و نیز قابلیت ادغام آنها نیز بستگی دارد
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  66ها و اکتسابنسبت به ادغام ها رابنگاه اتتصمیم ،همچنین هاسیستم مالیات بر شرکت: ادغام و اکتساب .5

از طریق مقررات مالیاتی ناظر بر عایدی سرمایه، ارفاقات  این سیستم مالیاتی .دهدمیقرار تحت تاثیر 

کشورها  ای عملیاتی و زیان سرمایه و همچنین امتیازاتی که در برخیهاستهالک مالیاتی، کسور بهره، زیان

توسط  هاسایر شرکت یا اکتساب و خرید های الزم برای ادغام و تواند انگیزهمیشود، م اعطا میبرای ادغا

 .نمایدفراهم  رایک شرکت دیگر 

در  دتوانها و نحوه طراحی آن میعدم کارایی است که نظام مالیات بر شرکتموارد  تحریفات فوق، بخشی از 

در کنار مالحظات مربوط به کارایی اقتصاد داخلی، در سطح . اقتصاد و فضای کسب و کار داخلی ایجاد نماید

   :شودها یا تحریفات اقتصادی میکاراییعدم  ها، موجب ایجاد یک سری المللی نیز سیستم مالیات بر شرکتبین

 مالحظات مربوط به کارایی بین المللی (۵-2

تواند تصمیم کسب وکارها را در انتخاب مکان ها میمالیات بر شرکت مالیاتی در بخش نوع برخورد نظام

ها حتی انتخاب محل استقرار مالیات بر شرکتهمچنین، . گذاری تحت تاثیر قرار داده و تحریف کندسرمایه

 ها،یا اخالل تحریفات این .تواند تحت تاثیر قرار دهدمی المللی پایه مالیاتی شرکت رادفتر مرکزی و مکان بین

-بلکه همچنین متاثر از قواعد و مقرراتی است که نحوه مالیاتها از میزان نرخ مالیات بر شرکت نه تنها متاثر

در هر صورت . کندتعیین می را های خارجی در مبدا و کشور محل استقرارستانی از عواید و درآمد شرکت

گذارن خارجی و نحوه رفتار با بهره پرداختی بابت وام برای سرمایه ابراین نحوه برخورد مالیاتی با سود سهام،بن

 گذاریها بر رفتار سرمایهسیستم مالیات بر شرکت و از طریق مسائلی هستندکه به طور مستقیمجمله  نظایر آن از

  .دنگذارالمللی تاثیر میدر سطح بین گذاریو انتخاب مکان سرمایه

 پیچیدگی مالیاتی مالحظات مربوط به  (۵-3

ها، پیچیدگی زیاد سیستم مالیات اصالحات مالیات بر شرکت اصلی هاییکی از محرکدر بسیاری از کشورها 

های اداری برای های تمکین برای مودیان و افزایش هزینهباشد که به نوبه خود به افزایش هزینهها میبر شرکت

مطالعات نشان . هستند ها متعددهای تمکین برای شرکتکننده هزینهمنابع ایجاد . دستگاه مالیاتی منجر شده است

باالخص  ،هاهای تمکین برای بسیاری از شرکتدهد که سیستم حسابداری تعهدی یکی از علل افزایش هزینهمی

زیرا این . اصول حسابداری مالیاتی تعهدی یکی از منابع پیچیدگی است. های کوچک و متوسط می باشدشرکت

 ربه ه. اری موجودی انبار و غیره داردها، حسابدالزامات و استانداردهای زیادی برای استهالک دارایی سیستم

                                                           
11

 Merger & Acquisitions 
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بدهی و سهام، وجود انواع  ،هادارایی حال وجود مقررات مختلف حسابداری، رفتارهای مالیاتی متفاوت با

غیره موجب پیچیدگی قوانین  ها وهای مالیاتی، وجود اشکال حقوقی مختلف برای شرکتها و مشوقمعافیت

ها عامل یا محرک وجود این پیچیدگی. شودهای تمکین مودیان میها و به تبع آن افزایش هزینهمالیاتی شرکت

 .ها می باشندی برای اصالح مالیات بر شرکتاصل

 مالحظات مربوط به رشد اقتصادی  (۵-۴

مهمی که در طراحی یک سیاست مالیاتی بایستی مورد توجه قرار  که اشاره شد، یکی از مسائل بسیارهمانطور 

مطالعات . ای که به رشد تولید ناخالص داخلی کمک نمایدگیرد، نحوه طراحی ساختارهای مالیاتی است به گونه

ها مضرترین نوع مالیات برای رشد اقتصادی است و بعد از آن مالیات بر دهد که مالیات بر شرکتنشان می

های در تبیین دالیل این امر، بر تفاوت مشخصه. های بعدی قرار دارنداشخاص، مالیات بر مصرف در رتبهدرآمد 

ها دارند، هایی که اثرات منفی کمتری بر تصمیمات افراد و بنگاهمالیات. شودها اشاره میکارایی انواع مالیات

منفی ها اثرات بر درآمد در قیاس با سایر مالیات به طورکلی، مالیات. اثرات منفی کمتری بر رشد اقتصادی دارند

های رفاهی زیان (فرض ثابت بودن سایر شرایطبا  )ها دارد و به تبع آنبیشتری بر تصمیمات افراد و بنگاه

 . کندبزرگتری نیز ایجاد می

در گذاران یهها، باعث کاهش انگیزه سرما مالیات بر درآمد شرکت اتکای بیش از حد به ،دهدمطالعات نشان می

. باشندمیشود که برای رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت  می( وری افزایش سرمایه و ارتقاء بهره)های بنگاه فعالیت

شوند  ها می ها مقررات زیادی دارند که باعث جلوگیری از برخی فعالیت شرکتی های مالیات به عالوه، اغلب نظام

با این حال، کاهش نرخ مالیات بر . کنند پتانسیل رشد دارند، دور می که هایی و به ویژه آنکه منابع را از بخش

تر از نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی باعث به مخاطره افتادن یکپارچگی  ها به میزانی بسیار پایین شرکت

ها  کتاندازهای خود را در شر کنند تا پس چراکه اشخاص حقیقی با درآمد باال تالش می ،شود نظام مالیاتی می

 .انباشت کنند

  



 

11 
 

 ها رویکردهای اصالح مالیات بر شرکت (۶

به طور کلی دو . ، اهداف و رویکردهای آن به عوامل متعددی بستگی داردهااصالح نظام مالیات بر شرکت

ای از ها وجود دارد و انتخاب هرکدام از آنها تابع مجموعهرویکرد کلی برای اصالح نظام مالیات بر شرکت

نظام مالیات بر جمع درآمد در  ، اصالحات رویکرد جامعدر . شودی است که دنبال میهمچنین اهدافعوامل و 

شحصی  پشتیبانی از نظام مالیات بر جمع درآمد با هدف حمایت وها کنار یک سیستم مالیاتی برای شرکت

و  اجرای سیستم سازی کامل مالیات بر درآمد، سیستم جامع مالیات بر مشاغل یکپارچه. شودمعرفی می

جامع  دیگر های کوچک و متوسط از رویکردهایها و بنگاهجریان وجوه برای شرکت حسابداری مبتنی بر

رویکرد . شوندمی انجامهای تمکین هاست که با هدف افزایش کارایی و کاهش هزینهاصالح مالیات بر شرکت

های مالیاتی و غیره ها، اصالح نظام مشوقهای قانونی مالیات بر شرکتجزئی اصالحات نیز شامل کاهش نرخ

 :باشدمیگذاری افزایش رشد اقتصادی و سرمایه ،کنار افزایش کارایی  هدف آن درباشد که می

 رویکرد جامع اصالحات (۶-1

 بر درآمدمالیات  یکپارچه سازی کامل، 

  اجرای سیستم مالیات بر درآمد دو گانه (DIT) ، 

 کسب و کار یا مشاغل سیستم جامع مالیات بر درآمد (CBIT)، 

  سیستم حسابداری مبتنی بر جریان وجوه یا نقدی،  

نظیر سود سهام توزیع شده،  -هادر این سیستم، تمام عواید و دریافتی شرکت: ادغام یا یکپارچه سازی کامل

ت و بر اساس و دارندگان اوراق قرضه یا اوراق مشارک به سهامدارن -های بهرهو پرداخت توزیع نشدهسودهای 

در یک اقتصاد بسته تمام عواید دریافتی . شوندمی( شخص حقیقی)های مقرر مشمول مالیات شخصینرخ

این روش مالیات ستانی، تفاوت بین بدهی و سهام، بین  در .ول مالیات شوندمها بایستی به همین نحو مششرکت

منافع یا عواید )و سهام داخلی( سهام جدیداً منتشر شده)بین سهام خارجی همچنین توزیع سود و نگهداری سود و

 یا کانلی ها به عنوان گذرگاههای مالیاتی مبتنی بر ادغام کامل، شرکتدر سیستم. روداز بین می( نگهداری شده

شده و سودهای توزیع  ستانی ازای مالیاتیک سیستم یکپارچه مالیات بر شرکت بر از طریق آن هستند که

سهام در سطح  عایدی ستانی ازای مالیاتسیستم مالیات بر درآمد شخصی بریک  سودهای توزیع نشده و

پیش  ابزاری برای ها تنها به عنواندر این حالت، مالیات بر شرکت. شودمی اندازیپیاده و راه ،سهامدارن

 . گیردیمورد استفاده قرار م ،سهام در سطح سهامدار عایدی پرداخت مالیات بر
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سودهای توزیع شده پرداخت  در قالبکه قبالً  هاییدر سیستم یکپارچه، سهامداران بابت مالیات بر شرکت

در این جا به منظور جلوگیری از مالیات مضاعف بر سودهای . دریافت خواهند کرد اعتبار مالیاتی اند،نموده

سهام خود را به میزان خالص سود توزیع نشده و  شود تا ارزش اولیه، به سهامدارن اجازه داده میتوزیع نشده

در نتیجه در این سیستم مالیاتی، مالیات بر عایدی سرمایه تنها به آن . پرداختی، افزایش دهند (بر شرکت )مالیات

به . گرددها شده، وضع میاست و قبالً مشمول مالیات بر شرکت توزیع نشدهبخش از عایدی که مازاد بر سود 

گر واحد کسب و کار متحمل ضرر و زیان شود و یا سود سهام مربوط به عوایدی از قبل ذخیره شده همین نحو، ا

 .را توزیع نماید، پایه مشمول مالیات را کاهش می دهد

خود سیستمی  است که در آن یک مالیات تناسبی  ناباین سیستم در شکل بسیار  :سیستم مالیات دو گانه درآمد

بعد ( در برخی کشورها)شامل حقوق و دستمزد، عایدی سرمایه، درآمد مستمریبر خالص درآمد اشخاص که 

عالوه بر نرخ مقطوع، . شودهمان نرخ مالیاتی بر درآمد شرکت نیز استفاده می. شوداز کسورات، وضع می

این مالیات را . شوددرآمد ناخالص حقوق و مستمری بعد از یک حد آستانه مشمول نرخهای تصاعدی می

 .اضافی می نامند مالیات

یک نرخ  ها نیز وجود دارد که دارایدر سیستم دوگانه مالیات بر درآمد، یک سیستم مالیات بر درآمد شرکت

به دلیل اینکه عایدی . اجرا می شود OECDاین سیستم در بسیاری از کشورهای . عمومی یا استاندرد می باشد

های بهره که از درآمد مالیات شده، برخالف پرداخت ها مشمولسهام قبالً به نرخ مالیات بر درآمد شرکت

بر آن مالیات وضع می شود، با اجرای یک کسر است و لذا تنها در سطح شخص  مشمول مالیات شرکتها قابل

به سهامداران در هنگام . شودسیستم مالیاتی جامع، از مالیات بر مضاعف بر سودهای توزیع شده، جلوگیری می

ها رآمد شخصی، بابت مالیات سود سهام پرداختی که در هنگام محاسبه مالیات بر شرکتمحاسبه مالیات بر د

شود تا در سیستم مالیات دوگانه درآمد، به سهامداران اجازه داده می. پرداخت شده، اعتبار مالیاتی داده می شود

این امر مانع از . ول مالیاتی که در شرکت نگهداری می شود، پایه سهام خود را افزایش دهندممعادل درآمد مش

سودهای در این صورت مالیات بر عایدی سرمایه تنها بر عوایدی که مازاد بر . وضع مالیات مضاعف می شود

این سیستم نیز  .62(2221سورنسن، )خواهد شد آن مالیات بر شرکت اخذ شده، وضع ازتوزیع نشده بوده و قبالً 

 69.دارای یک سری مشکالت است که پرداختن به آنها از حوصله این گزارش خارج است
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 Sorensen 
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در دفتر پژوهش و برنامه ریزی در حال ( مالیات بر جمع درآمد شخصی)در خصوص مالیات بر درآمد شخصیالزم به ذکر است که گزارش مستقلی   

 .تهیه است
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در این سیستم مالیاتی، ضرورت ادغام و یکپارچه  (:CBIT)سیستم جامع مالیات بر درآمد کسب و کار یا مشاغل

داختی و کل عایدی یا بازدهی سازی مالیات سهام در سطح شرکتها و در سطح اشخاص به دلیل اینکه بهره پر

در نتیجه . سهام در سطح شرکت و در قالب مالیات بر درآمد شرکت مشمول مالیاتی می شود، مرتفع شده است

دیگر از درآمدهای شرکت قابل کسر نیستند و لذا دیگر در سطح شخصی مشمول مالیاتی  ،پرداختهای بهره

هی، انتشار سهام جدید و استفاده از عواید یا سود توزیع نشده بین بد CBITبنابراین شرکت در سیستم . شوندنمی

مالیات ستانی از درآمد بهره در منبع، اثرات . گذاری خود، بی تفاوت استبرای تامین مالی پروژه های سرمایه

گذاری از محل بابت سرمایه ندها مجبورگذاران خارجی که عالوه بر مالیات بر شرکتقوی زیادی بر سرمایه

 .گذاری از طریق استقراض مالیات پرداخت نمایندبابت عواید حاصل از سرمایه ومالیات بر شرکت  ،انتشار سهام

های تمکین باالیی های کوچک که دارای هزینهها و شرکتاین سیستم برای بنگاه :سیستم حسابداری نقدی

در سیستم مالیاتی . باشدرکتها، مفید میهای تمکین اینگونه شهستند، روش بسیار مناسبی است و در کاهش هزینه

، R64پایه . باشدهای مالیاتی مختلفی قابل وضع میباشد، مالیات بر پایهها که مبتنی بر حسابداری نقدی میشرکت

 Rدر پایه . دنباشرایج و مورد استفاده در سیستم حسابداری نقدی می های مالیاتیاز پایه S61و پایه  R+F65پایه 

شوند که شامل تفاوت بین فروش کاالها و خدمات واقعی و ت واقعی در پایه معامالتی لحاظ میتنها معامال

عالوه بر پایه  R+Fپایه  در .است های مربوط به خرید کاال و خدمات واقعی مورد استفاده در جریان تولیدهزینه

 اضافه می پایه مالیاتی بهگذاری یک بنگاه نیز ، معامالت سهام جهت تامین مالی پروژه های سرمایهRواقعی یا 

شامل سود سهام پرداختی، خریدهای سهام، )، خالص جریان شرکت به سهامدارانشSسرانجام در پایه . شوند

 .مشمول مالیات می شود( سهام منتشر شده

 رویکرد جزئی اصالحات (۶-2

زمان  بهگیرد،  در برخی کشورها صورت می اقتصادی تغییرات در سیاست مالیاتی که در راستای افزایش رشد

وضعیت اولیه اشاره به شرایطی دارد . در آن قرار داریم، بستگی دارد که 67اییا وضعیت اولیه شروع اصالحات

از لحاظ نظام مالیاتی هم  این مسئله (.رکود، رونق)که در زمان شروع اصالحات، اقتصاد با آن مواجه است

که طی آنها عملکرد ( وری گذاری یا رشد بهره ، سرمایهاشتغالمانند )ای مختلف امره از لحاظ حیطه همکنونی و 

اصالحات . شده و وضعیت رکودی بر اقتصاد حاکم است، حائز اهمیت استتلقی نامطلوب کنونی اقتصادی 
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برای  یک ابزار مالیاتی باپایۀ درآمدی صرفاً  که طی آنمزبور را باید تغییرات مالیاتی کوچکی تلقی کرد 

 .شودمی بزرگتر تر،  حصول رشد بیش

 ها با هدف رشد اقتصادیح مالیات بر درآمد شرکت راهبردهای اصال (۶-2-1

اقداماتی که . باشدها میو گسترش پایه مالیاتی شرکت گرا، کاهش نرخ-الحات مالیاتی رشدراهبرد اصلی اص

ها در راستای گسترش پایه مالیات بر شرکت OECDدر برخی از کشورهای جهان بویژه درکشورهای عضو 

ها را بر درآمدهای مالیاتی، جبران انجام شده است، توانسته بخشی از اثرات منفی کاهش نرخ مالیات شرکت

با . اندشد، به این مهم دست یافتهاین کشورها با کاهش میزان ارفاقات استهالک مالیاتی که قبالً اعطا می. نماید

بدون کاهش نرخ استهالک مالیاتی به  ،دهد که تداوم استراتژی گسترش پایه مالیاتیه نشان میاین وجود، تجرب

عالوه بر این، در کنار این . پذیر نیستها، امکانتر از نرخ استهالک اقتصادی بسیاری از داراییسطحی پایین

در این ارتباط بحثی که . استفاده شودسیاست، بایستی از سایر اقدامات برای گسترش پایه مالیات بر شرکتها نیز 

 :وجود دارد این است که

 سطح دارندگان شخصی  ها بهاوالاً کشورها بایستی به تدریج بخشی از بار مالیاتی را از سطح شرکت

 .اوراق یا سهامداران انتقال دهند

   ثانیاً، نتایج مطالعاتی که در اغلب کشورهای توسعه یافته بویژه کشورهای عضوOECD  انجام شده

های کوچک و متوسط را ها که بنگاهحاکی از این است که سیاست کاهش نرخ مالیات بر شرکت

این نتیجه به نوبه خود بیانگر . هدف قرار داده باشد، در ایجاد رشد اقتصادی چندان موثر نبوده است

فاده از کوچک و متوسط و همزمان استی هالزوم کنارگذاشتن سیاست کاهش نرخ مالیات شرکت

کاهش نرخ قانونی مالیات بر  جبران اثرات درآمدی شود برایدرآمدی که از این محل ایجاد می

با  .به احتمال زیاد به افزایش رشد اقتصادی کمک خواهد کرد پیگیری سیاست اخیر. باشدمی هاشرکت

های کوچک و متوسط که در گذشته این وجود، افزایش نرخ مالیات بر درآمد بنگاه

 .اند، به لحاظ سیاسی بسیار مشکل استهش یافتهکا

  به عنوان هزینه قابل )ول مالیاتماز درآمد مشدریافتی  هایکردن سیاست کسر بهره وام ثالثاا، محدود

حذف کامل قابلیت کسر بهره . باشدمی هابرای گسترش پایه مالیات بر شرکتمناسبی  راهبرد( قبول

های زودگذر و موقتی زیادی دارد و نباشد زیرا این سیاست هزینه های دریافتی شاید سیاست خوبیوام

 (.OECD,2010)آتی چنین اصالح مالیاتی را خنثی نماید تواند منافع کاراییمی
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 بررسی میزان تعدیل، اثرات احتمالی در کوتاه مدت و )هاتعدیل نرخ مالیات بر شرکت

 ..(بلندمدت و

 ها، حذف معافیتبازنگری در امتیازات و معافیت) ها از طریقگسترش پایه مالیات بر شرکت-

ها، بازنگری در برخی کسورات و های مالیاتی غیرضرور، بازنگری در استهالک دارایی

 . ..ها وهای تامین مالی بنگاهها و روشارفاقات مالیاتی، اصالح رفتار مالیاتی با بهره وام

 ترکیب مالیات ها و رشد اقتصادی (۶-2-2

به طورکلی، میزان و نوع . ای از عوامل اقتصادی و نهادی بستگی دارددی هر کشوری به مجموعهرشد اقتصا

پذیری بازار کار، دستمزد نیروی کار برای گذاری، سطح مهارت و تحرک نیروی کار، انعطافسرمایه

های زیرساختکارفرمایان، سطح دسترسی به نیروی کار ماهر، مقررات مربوط به تنظیم بازار محصول، 

و قیمت و میزان صادرات نفت  بویژه برای کشورهایی با اقتصاد باز) های تجاریاقتصادی، رشد اقتصادی طرف

های ها، ظرفیتکنندگان و شرکتهای قانونی و سطح اطمینان مصرفو همچنین حمایت( در اقتصاد ایران

از عواملی هستند که  ...کت افراد در بازار کار و ها و انگیزه مشارمیزان عمق بازار سرمایه و فرصت تکنولوژیک،

 . بر رشد اقتصادی تاثیر دارند

در این خصوص نظام مالیاتی به دلیل تاثیری که بر بسیاری از عوامل مذکور دارد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم 

ات، کیفیت دستگاه هایی که وصول می شود، ترکیب مالیمیزان مالیات. نقش بسیار مهمی در این فرآیند دارد

بینی بودن های تمکین، درجه اطمینان و قابل پیشوصول مالیات، پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی، هزینه

جزو  های مالیاتی همگیهای مالیاتی، گستردگی انواع پایهها، وجود مشوقها برای خانوارها و بنگاهمالیات

 .بر رشد اقتصادی کشور تاثیر داشته باشند اتیاز طریق نظام مالی توانندمی عواملی هستند که

در طراحی یک سیاست مالیاتی مورد توجه قرار گیرد، بایستی همانطور که اشاره شد، یکی از مسائل مهمی که 

مطالعات نشان . ای که به رشد تولید ناخالص داخلی کمک نمایدنحوه طراحی ساختارهای مالیاتی است به گونه

در تبیین دالیل . دارد رشد اقتصادی تاثیر منفی زیادی بر هادر قیاس با سایر مالیات هاتمالیات بر شرک دهدمی

هایی که اثرات منفی کمتری بر مالیات. شودها اشاره میهای کارایی انواع مالیاتاین امر، بر تفاوت مشخصه

بر درآمد در  به طورکلی، مالیات. ها دارند، اثرات منفی کمتری بر رشد اقتصادی دارندتصمیمات افراد و بنگاه

فرض ثابت بودن سایر  ها دارد و به تبع آن باها اثرات بیشتری بر تصمیمات افراد و بنگاهقیاس با سایر مالیات

 . کندهای رفاهی بزرگتری نیز ایجاد مییا زیان شرایط اثرات
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برای افزایش )گذاراننگیزه سرمایهها، باعث کاهش ا تاکید بیش از حد به مالیات بر درآمد شرکت بنابراین،

های  به عالوه، اغلب نظام. شود که برای رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت هستند می( وری سرمایه و ارتقاء بهره

شوند و به ویژه منابع را از  ها می ها مقررات زیادی دارند که باعث جلوگیری از برخی فعالیت مالیات بر شرکت

تر  ها به میزانی بسیار پایین با این حال، کاهش نرخ مالیات بر شرکت. کنند د، دور میرش دارای ظرفیت های بخش

شود چراکه  از نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی باعث به مخاطره افتادن یکپارچگی نظام مالیاتی می

 .ها انباشت کنند اندازهای خود را در شرکت کنند تا پس اشخاص حقیقی با درآمد باال تالش می

گرا بایستی بخشی از بار مالیاتی را از درآمد به مصرف یا امالک -بنابراین یک برنامه اصالح مالیاتی رشد

 .منتقل نماید( غیرمنقول اموال) مسکونی

توان از طریق در رابطه با مالیات بر امالک، مالیات مصرف و مالیات بر درآمد اشخاص، به طرق مختلف می

به استثنای ) غیرهدفمند مالیاتی ها و امتیازاتمشوقحذف  و با ده، با نرخ پایینمعرفی یک پایه مالیاتی گستر

این اصالحات شامل حرکت به . به رشد اقتصادی کمک کرد( جاهایی که عوامل بیرونی منفی وجود باشد

 ترها با یک پایه گستردهسمت یک سیستم مالیات بر ارزش افزوده تک نرخی و وضع مالیات بر درآمد شرکت

ای از حمایت مالیاتی از بخش تحقیق و توسعه با البته در این فرآیند به درجه. باشدتر می به همراه یک نرخ پایین

 (.OECD,2008)شود دارای مطلوبیت اجتماعی، تاکید می هایهدف افزایش مخارج بخش خصوصی در بخش

 :ردتوان به صورت زیر خالصه کمیرا  گرا-های مالیاتی رشدسایر سیاست 

 مترقبه بر تشکیل سرمایه انسانی و های غیرهای نهایی مالیات بر درآمد اشخاص که از زیاناصالح نرخ

 کند،کارآفرینی جلوگیری می

  های مالیاتی برای سطوح پایین درآمدی و همچنین برای تصحیح عوامل بیرونی منفی اعطای مشوق 

گذاری کمک نماید شامل یک رژیم مالیاتی که بتواند به رشد اقتصادی و سرمایه اتپس بنابراین برنامه اصالح

تر و همچنین رژیم مالیاتی اصالح کننده عوامل بیرونی منفی از طریق مالیاتی با پایه گسترده و نرخ مالیاتی پایین

 .باشدمیهدفمند های مالیاتی اعطای مشوق

طراحی و اجرای یک برنامه اصالح نظام مالیاتی با هدف تسهیل و یا  گذاران درموانع اصلی که بر سر راه سیاست

توجه  که بایستی مورد هستند ، از نکاتیچنین نحوه مواجه و رفع این موانعدارد و هم قرارافزایش رشد اقتصادی 

 ر نظر گرفته شوند؛های مالیاتی موارد زیر بایستی دهنگام اصالح سیستم. دنقرار گیر

 داف مختلفی که سیستم مالیاتی در صدد دستیابی به آنهاست؛ ارزیابی مجدد اه .6
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 بستانی بین انواع اهداف مورد نظر؛ -انجام بده  .2

 ایجاد توازن بین اهداف کارایی و اهداف شتاب دهنده رشد اقتصادی؛  .9

 ارزیابی اثرات توزیعی برنامه اصالح هم از منظر عدالت افقی و هم عدالت عمودی؛ .4

 ح مالیاتی بر درآمدهای مالیاتی،بررسی اثرات این اصال .5

 بررسی اثرات اصالح مالیاتی بر اجتناب و فرار مالیاتی، .1

 های وصول و تمکین،بررسی اثرات اصالح مالیاتی بر هزینه .7

 .بندی اجرایی آن های انتقالی تغییر سیستم مالیاتی و مسائل پیچیده زمانمالحظات مربوط به هزینه .3

از  (نظام بروکراسی مرتبط با نظام مالیاتی) پیچیدگی اجرا، مسائل قانونی و اداری عالوه بر این، مسائل مربوط به

طراحی و اجرای برنامه اصالح مالیاتی از چارچوب . دیگر مواردی هستند که مواجهه با آنها اجتناب ناپذیر است

اد سیاسی نیز بر نتایج عوامل مربوط به اقتص. نهادی که این اصالح در آن اتفاق خواهد افتاد، متاثر خواهد شد

از این رو برای تضمین موفقیت اصالحات مالیاتی با هدف . فرآیند اصالح نظام مالیاتی تاثیر خواهد گذاشت

 .تحریک رشد اقتصادی، الزم است عوامل مختلف اداری، نهادی و محیط سیاسی در نظر گرفته شوند

 کاهش نرخ مالیات بر شرکتها و اثرات احتمالی آن (۶-2-3

ها روی رشد اقتصادی به طور عالوه بر مواردی که در باال در خصوص نحوه تاثیر کاهش نرخ مالیات بر شرکت

ها از طریق کاهش نرخ مختصر مورد اشاره قرار گرفتند، در ادامه برخی از جنبه اصالح سیستم مالیات بر شرکت

 :شودمالیاتی مربوط بررسی می

 گذاری افزایش سرمایه -1

گذاری به نحوی از انحاء  ها و حذف معافیت ویژه مالیاتی باعث افزایش سرمایه مالیات شرکتکاهش نرخ 

 .گردد می

 گذاری و همچنین جذب  دهندة سطح سرمایه اگر هدف اصلی کاهش اختالل یا تحریفات کاهش

تری نسبت به  ها ارجحیت بیش گذاری مستقیم خارجی باشد، کاهش نرخ مالیات بر شرکت سرمایه

 .ت بر درآمد سود سهام و عایدی سرمایه داردمالیا

 گذاری در  شواهد تجربی در اغلب کشورها حاکی از این است که رفتار مساعد مالیاتی با سرمایه

 . گذاری ندارد های کوچک، تاثیر چندانی در افزایش کل سرمایه بنگاه
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 گذاری  د کیفیت سرمایهآمیز مالیاتی باعث بهبو ها و حذف رفتار تبعیض کاهش نرخ مالیات بر شرکت

 .دهد ها کاهش می های منتج از مالیات را در انتخاب بین دارایی شود و اختالل می

 تر  گذاری بیش و به تبع آن سرمایهبینی  ها به افزایش اطمینان و قابلیت پیشتکاهش نرخ مالیات بر شرک

 .بخشد بهبود می در میان مدت انجامد، این مسئله به نوبۀ خود عملکرد رشد اقتصادی را می

 افزایش بهره وری -2

منجر ه تبع آن رشد اقتصادی وری و بتواند به افزایش بهرهها به چند طریق میکاهش نرخ مالیات بر شرکت

 .که در ادامه به برخی از این مکانیسم ها اشاره شده است شود

  وری در آن دسته از به افزایش بهره ها منجرکاهش نرخ قانونی مالیات بر شرکت،دهدمطالعات نشان می

ها البته مالیات بر شرکت. شوداقتصادی میهای بزرگ و پیشرو شرکتهای پویا و سودآور نظیر بنگاه

ها زیرا این بنگاه ،های کوچک اثر معکوس داردها تازه تاسیس و بنگاهها به جز بنگاهدر همه بنگاه

های کوچک در قیاس با مالیاتی یا کاهش نرخ قانونی شرکتبنابراین معافیت . اغلب سودآور نیستند

. ها داردوری این بنگاهها، تاثیر کمتری بر افزایش بهرهکاهش عمومی در نرخ قانونی مالیات بر شرکت

ها که بر اساس های اعطا شده به بنگاهتوان با کاهش معافیتاثرات درآمدی این کاهش نرخ را می

اثرات مثبتی بر رشد اقتصادی داشته  کهها بدون اینده تامین کرد زیرا این بنگاهها اعطا شاندازه بنگاه

 .باشند، منابع را هدر می دهند

 های نوآورانه بخش خصوصی از طریق هایی که کاربرد وسیعی دارد، تحریک فعالیتیکی از سیاست

دهد که نشان می OECD (2223)نتایج مطالعات . اعطای مشوق مالیاتی به مخارج تحقیق و توسعه است

هایی که به لحاظ ساختاری است اما برای شرکت در مجموع خوبوری ها بر بهرهتاثیر این گونه مشوق

-با این وجود، نتایج این مطالعات نشان می. است این مقدار قابل توجه وابسته به تحقیق و توسعه هستند،

 .باشدهای مستقیم میتوسعه بیشتر از کمکهای مالیاتی بر مخارج تحقیق و دهد که تاثیر مشوق

 گذاری خارجی و به ها و مالیات بر حقوق و دستمزد در جذب سرمایهنرخهای پایین مالیات بر شرکت

بینی که از مدیریت های مالیاتی با ثبات، قابل پیشبعالوه سیستم. وری تاثیر دارندتبع آن بر افزایش بهره

 .های چند ملیتی جذابیت زیادی دارندند برای شرکتکارآ و شفافیت باالیی برخوردار
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 گرایی-اصالح مالیات بر شرکت ها در ایران با رویکرد رشد( ۷

همان طور که اشاره شد، هر برنامه اصالح مالیاتی بدون در نظر گرفتن وضعیت اولیه اقتصاد از حیث شرایط 

و در صورت باز بودن اقتصاد کشور میزان گذاری، وضعیت اشتغال و بیکاری، وضعیت سرمایهرکود یا رونق، 

اقتصاد کشور از . های مالیاتی کشورهای منطقه، میزان کسری بودجه و غیره با شکست همراه خواهد بودنرخ

عمق این . های غرب و کاهش درآمدهای نفتی وارد یک رکود عمیقی شدبدنبال تشدید تحریم  6932سال 

ها وضعیت رکودی در این سال. نرخ رشد منفی به اوج خود رسیدبا تجربه  6932و  6936رکود در سالهای

در چنین وضعیتی اقتصاد وارد . درصد همراه شد 42حاکم بر اقتصاد کشور با نرخ های تورم بسیار باال و نزدیک 

ها برای اقتصاددانان که به لحاظ سیاستگذاری یکی از بدترین دوره ایدوره. رکود تورمی شد یک دوره

در هر صورت دولت در چنین وضعیتی، سیاست مهار تورم را به عنوان یک انتخاب سیاستی . شودیمحسوب م

-اگرچه نشانه. درصد منجر شد 62تداوم این سیاست خوشبختانه به کاهش نرخ تورم به رقمی کمتر از . برگزید

اکنون شرایط برای اتخاذ یک سیاست مالی  رسدبه نظر می اما هایی از خروج اقتصاد از رکود مشاهده می شود،

وضعیت اولیه که در . گذاری فراهم شده استانبساطی جسورانه برای خروج از وضعیت رکودی و رونق سرمایه

که اقتصاد آمادگی پذیرش یک سیاست مالیاتی  اینجا به آن اشاره شد در حقیقت داللت بر این موضوع دارد

اتخاذ یک  ها،تعطیلی بسیاری از بنگاه های مختلف، بیکاری وود حاکم بر بخشبا توجه به رک. داردانبساطی را 

تواند در میان مدت به می ها بیش از هر زمانیسیاست مالیاتی انبساطی از طریق کاهش نرخ مالیات بر شرکت

افزایش تواند به رشد اقتصادی کمک کرده و در یک دوره چندین ساله با افزایش تولید و رونق اقتصاد، می

  .درآمدهای دولت نیز منجر شود

، دولت با کاهش بودخواهد و بطئی  مدت به دلیل اینکه واکنش بخش خصوصی به این سیاست کنداما در کوتاه

رسد برای جبران این کاهش، دولت به نظر می. درآمدهای مالیاتی و به تبع آن با کسری بودجه مواجه خواهد شد

  .امتیازات و مشوقهای مالیاتی غیرضروری اقدام نماید بایستی نسبت به حذف برخی از

هاای ماؤثر و   با توجه به موارد یاد شده و بررسی های انجام شاده در خصاوص سااختار نارخ هاای قاانونی، نارخ       

ها در سایر کشورها و به ویژه مبانی نظری تأثیر اصالحات مالیااتی بار اقتصااد کشاور،     وضعیت مالیات بر شرکت

در قالب دو برنامه کوتاه مدت برنامه اصالحی پیشنهادی نظام مالیاتی با تأکید بر اصالح مالیات بر شارکتها  

 :به شرح زیر پیشنهاد می شودو میان مدت 
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 سیاست اصالحی کوتاه مدت( الف

از نارخ  ( مالیات بر اشاخاص حقاوقی  )هاکاهش نرخ مالیات بر شرکت،مدتهاکوت ادی برای دورهسیاست پیشنه 

ناشای از اجارای ایان    ( کاهش)منظور جبران  بخشی از اثرات درآمدی به. می باشددرصد  22درصد به  25 فعلی

مبارزه  جدی . شودحذف غیر ضرور و ناکارآمد  های مالیاتیزمان برخی از معافیتشود هممی سیاست، پیشنهاد 

مالیاتی  درآمد از کاهش یتواند راهکاری برای جبران بخش دیگرمی با فرار و  همچنین شناسایی مودیان جدید

 .ناشی از اجرای این سیاست باشد

 سیاست اصالحی میان مدت(ب

ی است و با از آنجایی که ساده سازی مالیاتی و شفاف سازی اقتصادی یکی از اهداف اساسی این برنامۀ اصالح 

های اقتصادی که از اعماال ایان   های مالیاتی و عدم شفافیتهای مترتب بر برخی انواع معافیتتوجه به پیچیدگی

گردد، لذا سیاست میان مدت اصالحی مبتنی بر کااهش بیشاتر در نارخ مالیااتی و همزماان      معافیت ها حاصل می

گاذاری و  ویژه معافیت های مالیاتی مشاوق تولیاد و سارمایه   اصالح اساسی در سایر انواع معافیت های مالیاتی به 

های بخشی و منطقه ای، توأم با معرفی نظام مالیات بار جماع درآماد اشاخاص حقیقای باه عناوان مکمال         معافیت

 .ها استمالیات بر در آمد شرکت

 با فرض )مالیات بر شرکتها برآورد اثرات درآمدی کاهش نرخ  و سیاست اصالحی کوتاه مدت( ۷-1

 (آن ایو تدابیر جبرانی بر درصد 22کاهش نرخ به 

تعدیل نرخ مالیات اشخاص )مدنظر در بند الف( کوتاه مدت)مدی اجرای سیاست اصالحیآبرآورد آثار در

از طرف دیگر واکنش مالیات بر . نیازمند مدل منسجم و جامعی است( درصد 22درصدکنونی به  25حقوقی از 

از جمله میزان واکنش بخش تولید به کاهش نرخ، دوره تعدیل،  به عوامل متعددیها به کاهش نرخ، شرکت

میزان کاهش فرار و اجتناب مالیاتی بواسطه کاهش نرخ و همچنین فروض مربوط به نرخ تورم، رشد اقتصادی، 

بررسی تاثیر همزمان عوامل مذکور، نیازمند طراحی یک مدل تعادل عمومی . رشد اشتغال و غیره بستگی دارد

کلیه  در این بررسی جامع، بایستی .سازی استه بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی و انجام شبیهقابل محاسب

وری، فرار و اجتناب مالیاتی، گذاری، اشتغال، بهرهها روی سرمایهاثرات احتمالی اصالح نرخ مالیات بر شرکت

به دلیل  .بینی شودو پیش رشد اقتصادی و همچنین دوره زمانی الزم برای تعدیل اثرات مذکور ارزیابی

سال )زمانی در استفاده از ابزارهای علمی، ساده سازی مدل محاسباتی بر اساس یک سری فروض محدودیت

با فروض اشاره شده، . ، مدنظر بوده است(درصدی 66درصدی و نرخ تورم  1، نرخ رشد اقتصادی 6931اجرای 
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تاه برنامه اصالحی کو)هابر شرکت کاهش نرخ مالیات زیان درآمدی ناشی از 6937در سال  شودبینی میپیش

البته این اثر درآمدی مبتنی بر محاسبات عددی و بدون لحاظ اثرات . باشدمیلیارد ریال  58,441بالغ بر، (مدت

. ها و همچنین اثرات مثبت ناشی از بهبود تمکین مالیاتی استجبرانی ناشی از حذف یا تعدیل برخی از معافیت

های غیرضرور ، حذف برخی از معافیت اثر ناشی از بهبود تمکین و به ویژه اثراتبدیهی است با لحاظ کردن 

-تظار می رود در سالناز طرف دیگر ا. ی خواهد بودوردآبررقم مدهای مالیاتی به مراتب کمتر از آکاهش در

های ا تعدیل رفتار مودیان و کاهش میزان اجتناب و فرار مالیاتی و همچنین رونق بیشتر فعالیتهای بعد ب

ای که در پایان سال چهارم، با رونق تولید و اقتصادی، سرعت تعدیل درآمدهای مالیاتی افزایش یابد به گونه

بر  نرخ مالیات اشی از کاهشنزیان درآمدی . گیرد گذاری، رشد درآمدهای مالیاتی نیز شتاب بیشتریسرمایه

 :درصد به شرح جدول زیر محاسبه شده است 22ها بهشرکت

 6931:سال اجرای سیاست :فروض

  و  درصد 1نرخ رشد اقتصادی 

  درصد 66نرخ تورم 

  22به  2285نرخ تغییر مالیات شرکتهای بورسی از 

  22به  25نرخ تغییر مالیات سایر شرکتها از 

 (ارقام به میلیارد ریال)   13۹۷درصد در سال  2۰ها به کاهش نرخ مالیات بر شرکت درآمدی برآورد اثرات-(۴)جدول

 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 شرح

 5,786,411 4,988,285 4,375,689 3,896,994 4,343,453 3,880,306 2,837,233 2,917,900 هاپایه مالیات بر شرکت

 1,545,094 1,331,978 1,168,402 1,040,580 1,534,892 1,671,384 1,005,412 1,397,460 ارزش افزوده نفت

-هاپایه مالیات بر شرکت

 بدون نفت
1,520,440 1,831,821 2,208,922 2,808,561 2,856,414 3,207,287 3,672,344 4,259,919 

 298,194 325,035 313,212 278,947 240,046 179,969 169,706 157,893 ها وصولیمالیات بر شرکت

 0.075 0.09 0.10 0.10 0.09 0.08 0.09 0.10 نرخ موثر

عدم -هامالیات بر شرکت

 اجرای سیاست
              377,041 

اجرای -هامالیات بر شرکت

               سیاست
318,599 

کاهش درآمد مالیاتی 

               اجرای سیاست-هاشرکت
58,441 

 محاسبات تحقیق: منبع
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 هامدت مالیات بر شرکتمیانسیاستهای اصالحی ( ۷-2

ساازی  ساده در میان مدت برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی مستمر، بایستی که پیشتر اشاره شد، همانطوری

هاای  هزینهها، و فرآیندهای مالیاتی به منظور کاهش مقررات، نرخ سازیشفاف در مفهوم وسیع آن شامل مالیات

های مترتب بر برخای  با توجه به پیچیدگیهمچنین . گیرد های اصالحی قراربرنامۀ تمکین مودیان در دستور کار

 نارخ مالیااتی  در کااهش بیشاتر   سیاسات   ،ناشای از آن های اقتصاادی  های مالیاتی و عدم شفافیتانواع معافیتاز 

-تولید و سرمایه مالیاتیهای مشوقهای مالیاتی به ویژه و همزمان اصالح اساسی در سایر انواع معافیت هاشرکت

نظام مالیات بر جمع درآماد اشاخاص حقیقای باه عناوان مکمال مالیاات بار درآماد           معرفی همچنینو  63گذاری

 .با جدیت پیگیری و دنبال شودها شرکت

تدابیری برای بازنگری و ها، الزم است های درآمدی ناشی از کاهش نرخ مالیات بر شرکتبه منظور جبران زیان

 :های مالیاتی غیرضروری به شرح زیر اتخاذ شودکاهش برخی از امتیازات و مشوق

 649های بورسی موضوع ماده حذف معافیت شرکت -6

 692های مالیاتی موضوع ماده معافیت بازنگری و حذف بخش قابل توجهی از -2

 درصد 63های تعاونی به کاهش نرخ مالیاتی شرکت -9

 الشرکه و افزایش سرمایه های تعاونی از پرداخت مالیات حق تمبر سهام و سهمشرکت حذف معافیت -4

 (م.م.ق 43موضوع ماده )

 محدود کردن معافیت مالیاتی مناطق آزاد به واحدهای تولیدی و صادراتی -5

 692موضوع بند ر ماده )کاهش بخشودگی مالیات بر درآمد ابرازی کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی -1

 .سال 9درصد و  25به ( م.م.ق
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 اما ،بینی شده بود شپیهای مالیاتی ها و مشوقبازنگری معافیت برای درج در الیحه برنامه ششم توسعه،  پیشنهادی از سوی سازمان متندر  

 :امده استبه شرح زیر پیشنهادی متن . دشبرنامه ششم توسعه این پیشنهاد حذف  الیحهمتاسفانه در متن نهانی 

 : الیحه برنامه ششم ۶ماده ( 1)بند 

سازی و الیحه هدفمنداست دولت مکلف . است معافیت مالیاتی جدید طی برنامه ممنوعوضع برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا  -1-1"

 .اسالمی نمایدهای غیر ضرور مالیاتی را تا پایان سال دوم برنامه تقدیم مجلس شورایها و مشوقحذف معافیت

. دولت مکلف است الیحه مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه تقدیم مجلس شورای اسالمی نماید -6-2

 ".امکان پیاده سازی سراسری نظام مالیاتی مذکور از ابتدای سال پنجم برنامه فراهم گرددبه نحوی که 
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گردشگران خارجی یا  درآمد ابرازی دفاترگردشگری و زیارتی که از محل جذب %622حذف معافیت -7

 (م.م.ق 692موضع بند ز ماده ) به عربستان، عراق و سوریه  ئراعزام زا

های نکهای مختلف نزد با انداز و سپرده های پسسود یا جوایز متعلق به حسابحذف معافیت مالیاتی   -3

 (م.م.ق 645ماده  2موضوع بند ) ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز

 نظام مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی(۷-3

ها بایستی به عنوان یک سیستم نظام مالیات بر شرکتمدت، در برنامه اصالحی میانهمانطوری که اشاره شد، 

برای این منظور، در کنار سیاستهای ناظر  .حقیقی عمل نمایدمالیاتی مکمل نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص 

ها، ها، اصالح پایه مالیات بر شرکتبر اصالح مالیات بر شرکتها شامل کاهش بیشتر نرخ مالیات بر شرکت

گذاری، نسبت به بازنگری نظام فعلی مالیات بر های مالیاتی تولید و سرمایهها و مشوقاصالح و بازنگری معافیت

بر اساس بررسی های انجام  .مد اشخاص و معرفی نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی اقدام شوددرآ

شایان ذکر است در خصوص . شده، این نظام مالیاتی هم اکنون در بیش از یکصد کشور جهان در حال اجراست

درآمدهای درصد  24میالدی حدود  2264در سال  (OECD)کشورهای عضو همکاری و توسعه اقتصادی 

نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی به لحاظ ساختار  .مالیاتی از محل این منبع درآمدی وصول می گردد

 :63شونداجرایی، انواع مختلفی دارد که در ذیل به طور اختصار تشریح می

 (منبع محور )مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی  -الف

که مربوط به اشخاص حقوقی نیستند، به صورت جداگانه دارای  در این سیستم هر یک از انواع درآمدهایی

به بیان دیگر برای هر یک از منابع درآمدی اشخاص حقیقی، . باشندقوانین و مقررات مخصوص به خود می

ها و فرآیندهای مستقلی به لحاظ تکالیف مودیان از جمله تسلیم اظهارنامه و رسیدگی توسط نظام مالیاتی و رویه

به لحاظ اداری نیز در این سیستم، عموماً واحدهای مستقلی برای . های مالیاتی وجود داردها و معافیتنیز نرخ

 این سیستماز ( مانند چین)معدود چندین کشوردر حال حاضر به غیر از ایران، . انواع منابع درآمدی وجود دارد

 . برندبهره می

                                                           
19
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 .می باشد انجامدر حال سازمان 
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 (محورانوار یا خ شخص  )نظام مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی -ب

معافیت های پایه ای و  های رسیدگیقوانین و رویه همچنینکننده تکالیف مودیان و مبنای تعیین ،در این نظام

های جمعیتی محوریت اجرای این سیستم بر پایه شخص یا خانوار به سیاست .باشدمییا خانوار  شخص ،مربوط

جمعیت و تشکیل خانواده هستند، محوریت خانوار بر  در کشورهایی که به دنبال افزایش. کشورها بستگی دارد

خانوار معافیت های پایه ایی ( بعد)به عبارت دیگر در اینگونه کشورها متناسب با تعداد  .شخص ارجحیت دارد

 .شودروش متفاوت اجرا می دوالبته این سیستم مالیاتی به . داده می شود

 کجا مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی به صورت ی -1

جمع  ،برای حصول به سود خالص واحد قانونیستانی، کلیه درآمدها پس از کسر کسورات در این نحوه مالیات

 ستانی اقالم درآمدیدر این نحوه مالیات. شودمیاعمال های مالیاتی مقرر این سود واحد نرخ به سپس وزده 

در حال . شونداهمیتی ندارند زیرا کل درآمد شخص حقیقی بدون توجه به ماهیت درآمد تجمیع می هیچگونه

 .رواج نداردجهان چندان حاضر، استفاده از این روش در 

    (DIT)مالیات دوگانه بر درآمد اشخاص حقیقی -2

-این نحوه مالیات. استستانی وجود دارد که با مالحظات خاص اقتصادی مطرح شده نوع دیگری از مالیات

های مختلف درآمد افراد به دو دسته تحت این نظام طبقه. شودستانی با عنوان مالیات دوگانه بر درآمد شناخته می

 . شودو با هر یک از آنها رفتار مالیاتی متفاوتی درنظرگرفته میدرآمد نیروی کار و درآمد سرمایه تقسیم شده 

 :باشدتم مالیاتی عموماً بدین صورت میبندی درآمدها در این سیستقسیم

 ی از تغییرات قیمت سهام و اوراق بهادار، شبهره، سود تقسیمی، عایدی سهام نادرآمد  :درآمد سرمایه

 کسب و کار درآمداجاره، سهم سرمایه از 

 درآمد کار از درآمدکسب و کار حقوق، دستمزد، سهم :درآمد نیروی کار 

به طور خاص، رفتار مالیاتی ( به ویژه درآمد ناشی از سرمایه)هاانواع مالیاتبا البته در این نظام، ممکن است 

 . متفاوتی درنظر گرفته شود

همراه )محورشایان ذکر است در اغلب کشورها، از نظام مالیات بر درآمد دوگانه اشخاص حقیقی به صورت منبع

 . شوداستفاده می( های خاص برای برخی از درآمدهابینی رویهبا پیش
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