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تحليل حقوقی نظام مالياتی مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسالمی ايران


آرین پتفت - 1ولی رستمی
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دریافت-7931/4/93:پذیرش7930/79/90:

چکيده

مناطق ویژه اقتصادی در ایران با رویکرد تسهیل مبادالت بازرگانی و ترویج
سرمایهگذاریداخلیوخارجیبرایرشدورونقاقتصادیمناطقوکشورتشکیلشدند.از
آنهاستکهباترویج
جملهمهمترینمسائلحقوقیدرارتباطبااینمناطق،وضعیتمالیاتی 
و جذب سرمایهگذاری و تقویت ویژگیهای اختصاصی این مناطق برای رونق اقتصادی
ارتباطمستقیمی دارد و لذا میبایست تحت نظام حقوقی خاص ضوابط مالیاتی قرار بگیرد.
در این پژوهش ،تالش میشود تا ضمن بررسی دقیق نظام مالیاتی حاکم بر این مناطق از
رهگذر مطالعه مبنایی و تطبیقی با مداقه بر قوانین کشور ،فعالیتهای مشمول مالیات و
معافیتهای آن تبیین ارزیابی مناسبی دربارهآن شود.در این پژوهش این نتیجه حاصله شد
که معافیتهای مالیاتی مناطق ،در بیشتر موارد نسبت به مالیاتهای غیرمستقیم ـ به ویژه
فعالیتهای اقتصادی فراملیـ برقراراست و فقدان چشمگیر معافیت و امتیازات نسبت به
مالیاتهای مستقیم و نیز مالیات غیرمستقیم در ارتباط با مبادالت بازرگانی با قلمرو گمرکی
کشور از یکسو و پراکنده بودن ضوابط و احکام قانونی مالیاتی از سوی دیگر ،از اهم
اشکاالت نظام مالیاتی ایران در این مورد به نظر میرسد که نوعاً ضوابط بازدارنده برای
یشوند.
سرمایهگذارانتلقیم 

واژگان کليدي :مناطق ویژه اقتصادی ،مالیات مستقیم ،مالیات غیرمستقیم ،معافیت مالیاتی،
مقرراتگذاریمالیاتی
.7استادیارحقوقعمومیدانشگاهمراغه(نویسندهمسئول)
.9دانشیارحقوقعمومیدانشگاهتهران 
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مقدمه
امروزه با گسترش روزافزون مبادالت بازرگانی میان اقشار مختلف تجاری بهخصوص
سرمایهداران فعال در عرصه فراملی ،اهمیت بازیگران اقتصادی بسیار افزایش یافته است .از

همینرو،نواحیخاصیازهرکشورکهدرارتقایسطحتوسعهاقتصادیورونقصنعتموقعیتی
ویژه دارند بیش از سایر نواحی مورد توجه قرار میگیرند و برای جذب سرمایهگذاران جهت
فعالیت در این مناطق ،امتیازات و امکانات ویژهای در هر نظام حقوقی در نظر گرفته میشود.از
مترین این نواحی ،مناطق ویژه اقتصادی هر کشور هستند که با مدرنیزاسیون و صنعتی
جمله مه 
کردن بعضی روستاها آغاز شده و نهایتاً با رسیدن به کمال خودگردانی تجاری ،به یک مناطق
میشوند.
مستقلخودفرماناقتصادیمبدل 
در ایران نمونههای متعددی از مناطق ویژه اقتصادی وجود دارد که مبتنی بر قوانین مختلفی
هستندونظامحقوقیخاصخودهستندرادارند.اینمناطقبهدلیلاهمیتبهسزاییکهدرعرصه
سرمایهگذاری ملی و فراملی در جهت ارتقای سطح اقتصادی مناطق و کشور دارند ،از ویژگی-

های خاص قانونی مالیاتی برخوردارند که مستلزم بررسی حقوقی اختصاصی است.این درحالی
استکهادبیاتپژوهشیدرخورتوجهیدراینزمینهوجودنداردواینمسئلهموجبتعارضات
و ابهامات بسیاری در حوزه مبادالت تجاری در مناطق شده است.این پژوهش در صدد است تا
عالوهبرتدویناثرحقوقیمؤثردراینزمینه،چارچوبومبانینظاممالیاتیمناطقویژهاقتصادی
در ایران را بهخوبی ترسیم کند و در راستای رفع ابهامات موجود گام مؤثری بردارد .این اثر
همچنینمیتواندبرایتنقیحقوانینمربوطبهمسئلهنیزبسیارمفیدواقعشود.
سؤال اصلی در این زمینه این است که چارچوب نظام مالیاتی حاکم بر فعالیتهای
مناطقمناطق ویژه اقتصادی چیست و موارد معافیتهای آن کدامند؟ و اینکه نقاط قوت و ضعف
اینگونه مناطق
این نظام مالیاتی خاص نسبت به شاخصهای کشورهای پیشرو در عرصه اداره  
چیستند؟ در وهله اول آنچه بهعنوان فرضیه به ذهن متبادر میشود ،موارد حقوقی مقرر در قانون
مالیاتهای مستقیم و شمول کلی احکام مقررات صادرات و واردات و قانون مالیات بر
ارزشافزودهاستکهمشتملبردستهمعینیازمالیاتهایبردرآمد،دارایی،گمرکیوعوارض

هستند و بهنظر میرسد با توجه به نامدون بودن و پراکندگی احکام قانونی در این مورد ،نظام
مالیاتینسبتبهموضوعسرمایهگذاریدراینمناطقتاحدودیبازدارندهاست.
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برای پاسخ به سؤال این پژوهش و نیز نیل به اهداف آن ،ابتدا میبایست نگاه کوتاه و
مختصری بر ماهیت و چرایی مناطق ویژه اقتصادی داشته (گفتار نخست)و شاخصهای تنظیمی
(رگوالتورییاوضعمقررات)موجوددرنظامهایحقوقیپیشرفتهدربارهاینمناطقمطالعهشود
(گفتاردوم)وسپس،وضعیتاحکاممالیاتیدربارهاینمناطقدرایرانراتبیینکنیم(گفتارسوم
وچهارم)ودرنهایتباتحلیلموضوع،بهنتایجموردتوجهیدستبیابیم(نتیجهگیری).

گفتار نخست :جستاري بر صنعتیسازي روستايی و تشکيل مناطق ويژه اقتصادي
در راستای توسعه اقتصادی کشور ،دو مسئله بسیار حائز اهمیت است:صنعتی شدن روستایی
در چارچوب طرح جامع ملی و افزایش نرخ صادرات در جهت ایجاد تعادل در تراز پرداختها.
بیتعادلی بین
اینموضوع،خودبه سه هدف عمده اصالح درآمد سرانه ،کاهش بیکاری و کاهش 
منطقهای منتهی میشود (طاهرخانی94-99:7936 ،؛ .)Jothi, 2012: 52صنعتیشدن موجب رونق
میشود و با ایجاد فضایی فعال ،خودگردانی اقتصادی راایجادمیکند (
اقتصادی  

Misra, 1990:

صنعتیکردن روستا فرایندی در راستای تنوع و نوسازی اقتصاد روستایی و

15؛.)Hare, 1992: 22
ایجاد انعطاف در راهبردهای توسعه اقتصادی و مدرنیزاسیون است (ماستری فراهانی1:7934 ،؛
 .)Xiaozi, 2007: 560استقرار نواحی صنعتی افزایش و ثبات درآمد و در نتیجه ،کاهش بیکاری
موجبافزایشفرصتهایشغلیمیشود ( )Curran, 1993: 2-37; Rizwanul, 1994: 1643که
خود میتواند عامل مهمی برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و تمایل به ماندگاری
درمحلاقامت خودو همچنین جذب سرمایهگذاریباشد( Guidry, 1997: 3-15; Semai, 1979:

 .)15اصوالً صنایع روستایی به دلیل نیاز کم به زمان برای فرآهم کردن مقدمات استقرار ،از
اشتغالزاییبیشترینسبتبهصنایعدیگربرخورداراست(دربانآستانه.)49:7939،
آغاز صنعتی شدن مناطقروستاییوشهری مستلزم وجود منبع مالی و تزریق آن در توسعه
صنعتی است که موجبات دسترسی به وجوه سرمایهگذاری را فرآهم میآورد (
215

Safari et all,

 .)2011:از مهمترین اقدامات صورت گرفته در راستای صنعتی شدن روستاها ،تأسیس و

راهاندازی«مناطقویژهاقتصادی»7است.مناطقویژهاقتصادی،کهزینپسبهاختصارمناطقگفته

میشودبهدلیلکثرتفعالیتهایتجاریملیوفراملی،اهمیتبسیاردرعرصهاقتصادیدارندو
لذاوضعیتونظام حقوقی خاصینسبتبهدیگرنواحیسرزمینیدارند(.)Farole, 2012: 23-25
1. Special Economic Zone.

161

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالبیستم،شماره،06پاییز79


نتایج موردی نشان میدهد که مناطق باعث افزایش درآمد ،افزایش فرصتهای شغلی ،افزایش
انگیزهماندگاریروستاییانوحتیمهاجرپذیرشدنایننواحیشدهاست(بذرافشان-43:7939،
09؛.)Krusekopf, 2010: 84
میشود که
در حقیقت ،مناطق به محدوده جغرافیایی مشخص از سرزمین کشورها اطالق 
قوانین تجاری حاکم برآن در قیاس با دیگر نواحی آن کشور شدت و محدودیت کمتری دارد
(.)Nallathiga, 2008: 47-49; Farole, 2011: 165-171اینمناطق درراستایصنعتیکردنروستاها
بینالمللی و تحرك در
و بهمنظور پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری 
منطقهای تأسیس میشوند  ( .)Gupta, 2008: 165; Warr, 2015: 1-3بهطور معمول ،ایجاد

اقتصاد
منطقهبهمنظور بهرهبرداری از یکموقعیت ویژهباشرایطخاصصورتمیگیردکه نظیر آن در
نقلوانتقاالت امکانات و منابع انسانی و فیزیکی بهآن مناطق یا از آن
جای دیگری وجود نداردو 
مناطق با هزینههای مهمی مواجه

است (2016: 23

 .)Tantri,در ایران نیز بهمنظور پشتیبانی از

بینالمللی و تحرك در اقتصاد ،ایجاد اشتغال و
فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری  
سرمایهگذاری داخلی و خارجی ،دولت در شهرستانهایی مناطق را تشکیل

جلب و تشویق 
میدهدکهاستعدادوتوانالزمبرایتحققاهدافمذکوررادارند.7



گفتار دوم :وضع مقررات مالياتی در کشورهاي پيشرو در عرصه اداره مناطق ويژه
اقتصادي
مطابق تحوالت عرصه جهانی شدن و اقتصاد فراملی ،مناطق ویژه اقتصادی عمدتأ برای
آمادهسازی اقتصاد ملی جهت پیوستن به اقتصاد جهانی تشکیل شدهاند .نمونههای موفقی همچون

مناطقویژهاقتصادی هنگکنگ،کرهجنوبی ،سنگاپور و تایوان دراقتصاد ملی خود اثر زیادی به
جا گذاشتهاند و در این راستا اصلیترین هدف فعالیت خود را جذب سرمایهگذاران تعیین
کردهاند ( .)Majumdar, 2009: 31-38; Zeng, 2015: 3-4با توجه به قوانین خاصی که بر مناطق

هنگکنگ حاکم است ،اینمناطق امکانجذب و رشد را برای سرمایه گذاری فراهمآوردهو

موجبرونقوتوسعهاقتصادیمحلوکشوردرسطحکالنشده است.برخیازاینقوانین
فعالیتها درمناطق ،مستثنی

شاملمعافیت از عوارض معمول داخل کشور ،صدور مجوز تمامی
.7ماده 7قانونتشکیلوادارهمناطقویژهاقتصادیجمهوریاسالمیایرانمصوب(7934ق.ت.ا.م)امرمذکورپیشتردر
قوانینبرنامهتوسعهتأکیدشدهبود(تبصره96قانونبرنامهاولتوسعه؛بنددتبصره91قانونبرنامهدومتوسعه).
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بودن مبادالت بازرگانی با خارج از کشور از مقررات صادرات و واردات و محاسبه ارزشافزوده
کاالهای تولید شده در مناطق برای ورود به سایر نقاط کشور میشوند که از جمله مشخصههای
شازپیش در کشورهای
اصلی حقوقی فعالیت در این مناطق هستند.لذا مناطق ویژه اقتصادی بی 
پیشرفتهدرعرصهاقتصادهمچونچیناهمیتیافتهاست(.)Pak, 1997: 51-65
یکی از وظایف اصلی دولت در بازار و اقتصاد مناطق ،هدایتگری است .از جمله این وظایف
میتوان به پیریزی سیاستهایی اشاره کرد که پویایی و رونق اقتصادی مناطق را تسهیل و با
مقرراتگذاری شایسته در چارچوب ضوابط و اهداف این سیاستها ،روابط میان بازیگران
اقتصادیراجهتدهی،تنظیموهدایتکند(توکلی14-16،7936،؛Ding, 1997: 595-613؛ Zhu,

 .)1994, 1611-1623البته در این نوع «سیاستگذاری» 7و «رگوالتوری (وضع مقررات)» 9مسلماً
میگیردکهسیاستگذاربارویکردیجامعنسبتبهمالحظاتمرتبط
تحلیلهزینه-فایدهصورت 
راوضعمیکندBrent, 1997: 5(.؛ساگدن.)979:7333،

باموضوعتصمیمخود،مقرره
هر منطقه ویژه اقتصادی دارای قابلیتی مانند قابلیتهای صنعتی ،نفت و انرژی ،گردشگری،
تجاری و معدنی است که مورد توجهویژهکشورها قرارگرفته و برمبنایمقتضیات حاکمبرآن
منطقه ،تصمیمگیری ومقرراتگذاریمیشود(.)Reddy, 2012: 6مهمترینوظیفهرگوالتورهای
دستوپاگیردرارتباط
منطقه،تسهیلگردشمسائلتجاریوحذففرآیندهاوتشریفاتقانونی 
سرمایهگذارن از پرداخت عوارض و

با فعالیتها در منطقه است که بخش اصلی آنرا معافیت 
مالیاتهایمرسومدرمنطقهسرزمینیکشورهاتشکیلمیدهد( .)Dolli, 2012: 270-278دراغلب
کشورهای فعال در عرصه اداره مناطق ویژه اقتصادی همچون بنگالدش ،سریالنکا و هندوستان،
مطالعاتبهخوبینشانمیدهند کهمنطقه دارای مزیتی برتر و استثنایی است وغالب  مقررات و
دستوپاگیراستیاسرمایهگذارانرابهفعالیتاقتصادیترغیب
قوانین داخلی کشورکهعموماً 
نمیکند،نسبتبهفعالیتهایمنطقهلغوشده()Shah, 2008: 1-27یابعضاًدرکشورهاییهمچون

فیلیپینباوضعمقرراتخاص،جایگزینمیشوند(.)IBP, 2014: 202
منطقه ،موقعیت مناسبی برای رشد و توسعه خصوصیسازی و اقتصاد غیردولتی است.امروزه
خصوصیسازیصحیح،کارهارابهبخشخصوصی

کشورهایتوسعهیافتهدرزمینهاقتصادی،با
هانظارتمیکند و از


تنظیموبرآن
واگذار میکند و خود ،رفتارهای اشخاص را در این عرصه 
1. Policy [Making].
2. Regulation.
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دخالت مستقیم در اقتصاد خودداری میکنند.لذا در اقتصاد کشورهای توسعه یافته ،دولت غالباً
نقش مقرراتگذار را ایفا مینماید .البته بنا بر این نیست که دولت به شیوه محافظهکارانه کالً
دست خویش را از اقتصاد کوتاه  ;knYبلکه باید دولت با شیوه تنظیمگری صحیح تنها در صدد
رفع نقایص بازار برآید ( .)Samuelson, 1998: 34; Baldwin, 2012: 329عرصه جهانی شدن و
پیدایشروزافزونبازیگرانفراملیاقتصادیونواحیتجاریخاصهمچونمناطقویژهاقتصادی
ومناطقآزادتجاریدرجهانموجبشدهاست()Jordana, 2011: 1345کهحتیدولتهاگامی
سمتوسوی خودفرمانی اقتصادی حرکت کنند.
فراتر از نظام خودگردانی اقتصادی برداشته و به  
خودفرمانی به معنای نظام اقتصادی است که عالوه بر فعالیت روزافزون بخش خصوصی و
گسترش آن ،بهطور غالب رفتارهای بازیگران اقتصادی با نهادهای مقرراتگذار مستقل از بدنه
دولت تنظیم میشوند که رگوالتورهای خود فرمان نام دارند (پتفت .)966-731 ،7934 ،اگرچه
مگروسیاستگذاراصلیو
اینموضوععموماًدرآمدهایمالیاتیکشورراشاملنمیشودوتنظی 
مگرهایدولتیهستند.
انحصاریدراینمسائل،دربیشترموارددولتوتنظی 
اقتصاد امروز جهان به سمت تسهیل فعالیتهای تجاریبینالمللی حرکتکرده و سعی دارد با
دستوپاگیر قانونی(مقرراتزدایی)7وتعیینمعافیتهایاستثناییمالیاتی

حذف تشریفاتزائدو
برای فعالیت سرمایهگذاران در مناطق ،شرایط را برای ترغیب سرمایهگذاری و رقابت اقتصادی
جهت تحقق اهداف اقتصاد مناطقای ملی و فراملی فراهم آورد (.)Trebilcock, 2014: 756-759
گرفتهاند(روزنامهآوایخراسانجنوبی،

مناطق ویژه اقتصادی در ایران نیز با همین رویکردشکل
.)1:7939
بدونشک،یکیازعواملتحققنظاممالیاتیمطلوب،کاراییاقتصادیمالیاتاست(توکلی،
 )977 :7936که مبتنی بر همان مقرراتگذاری کارآمد و پاسخگوست (2009: 147

.)Lodge,

علیالقاعده،اتخاذتصمیمنسبتبهاخذمالیاتبایدمبتنیبرمالحظاتاصلیتوسعهاقتصادیباشد.

مالیاتگذاری انگیزه سرمایهگذاری را تحتتأثیر قرار میدهد و لذا وضع مالیات در خارج از
ضوابط مورد اعتنا نسبت به تسهیل اقتصادی ،با کاهش تمایل به سرمایهگذاری و کار و تالش،
ناکاراییمنجرمیشود.ازاینرومنظقهدرکشورهایمختلف،اغلببامعافیتهایمتعددمالیاتیو
مقرراتخاص،مواجهاست.نظاممالیاتیکشورماندراینزمینهمیبایستبررسیشودتانسبتبه
استانداردهاوشاخصهایمناطقویژهاقتصادیپیشرودرجهان،موردسنجشوارزیابیقرارگیرد.
1. Deregulation.
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مبندی متداول حقوقی به دو دسته کلی شامل
از آنجا که مالیاتهای دریافتی دولت بر اساس تقسی 
مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم تقسیم میشوند (رستمی ) 777 ، 7936،؛ لذا در دوگفتارآتی
پژوهشحاضر ،هریک از این مالیاتها به طور خاص در منطقه ویژه اقتصادی موردبررسیقرار
گرفتهوقواعدحقوقیمالیاتیحاکمبرمنطقه(نظمهنجاری)تبیینمیشود.

گفتار سوم :نظام مالياتهاي مستقيم حاکم بر مناطق ويژه اقتصادي
درایننوعمالیات،فشارمالیاتیبدونامکانانتقالبهدیگری،مستقیمبهدوشمؤدیمیباشد
وخودمشتملبرمالیاتبردرآمدومالیاتبرداراییاست(عزیزی.)799:7936،ایننوعمالیات
در کشورمان بهطور کلی مطابق قانون مالیاتها مستقیم مصوب  7900بااصالحات بعدی آن اخذ
قانونگذارموارداستثناتعیینکردهوقواعدحقوقیخاصیبرآنحاکمسازد.
میشود؛مگراینکه 
در زمینه نظام حقوقی حاکم بر مناطق ،قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری
اسالمیایراندرسال7934بهتصویبمجلسشورایاسالمیرسیدهاست،امااینقانون،نسبت
به مالیاتهای مستقیم حاکم بر فعالیتهای مناطق ،مسکوت است و مطابق ماده  97آن« ،فعالیت-
هایدرونهرمنطقهبهاستثنایمواردیکهدراینقانونبهآناشارهشدهاستتابعسایرقوانینو
مقررات جمهوری اسالمی ایران است» .لذا امور مالیاتی مالیاتهای مستقیم به دلیل اشاره نشدن
آنها در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران ،مشمول قانون

مالیاتهای مستقیم و اصالحات بعدی آن است که بعضاً مشوقهای مالیاتی برای این مناطق در

فعالیتهایمناطقبررسی

اینروقواعدحقوقیقانوناخیرالذکررادرارتباطبا
نظرگرفتهاست؛از 
وتحلیلمیکنیم.

 .3-1ماليات بر درآمد

ازشمولکلیحکممادهیکقانونمالیاتهایمستقیمچنینبرمیآیدکهتمامیدرآمدهای
تحصیلشدهدرایرانیاخارجازایرانتوسطاشخاصحقیقیایرانیمقیمایرانیاحقوقیایرانی
در منطقه مشمول این مالیات میشود .همچنین ،اشخاص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران و
اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی درقبالِتمامی درآمدهایی که در مناطق تحصیل میکنند
مالیاتهای مستقیم که منبعد ق.م.م نامیده

مشمول این مالیات هستند (بندهای  9-1ماده 7قانون 
میشود).
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آنهابهوسیله
مؤسسههایدولتی،دستگاههاییکهبودجه 

الزمبهذکراستکهوزارتخانههاو
دولت تأمین میشود ،شهرداریها و بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی دارای مجوز معافیت از
طرف امام خمینی(ره) و آیهالهخامنهایمشمولپرداختمالیاتمستقیمنیستند؛اماازدرآمدهای
فعالیتهایصنعتی،معدنی،تجارتی،خدماتیوسایر

حاصلازفعالیتاقتصادیدرمناطقازقبیل
میشودو
فعالیتهایتولیدیبرایاشخاصمذکورکه بهنحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل 
آنهامتعلقبه
هاآنهاکهتمامیاقسمتیازسرمایه 
آن 
نیزسهمدرآمدیاسودشرکتهایوابستهبه 
اشخاصمذکوراست،مالیاتبردرآمداخذمیشود(ماده9ق.م.موتبصرههای7و9آن).
مالیاتهایمستقیم،انواعمالیاتبردرآمددرمناطقموردبحث،شاملمواردزیر

مطابققانون
است:


 .3-1-1ماليات بر درآمد اشخاص حقوقی

جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی ازفعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی در مناطق
ویژهاقتصادیپس از وضع زیآنهای حاصل از منابع غیرمعاف وکسر معافیتهای مقرر به استثنای
بیستوپنج درصد

مواردی که طبق قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد ،مشمول مالیات به نرخ
هستند(ماده761ق.م.م) .
مالیات اشخاص حقوقی غیرایرانی و مؤسسات مقیم خارج از ایران نسبت بهدرآمدهاییکهدر
ساختمانها و تأسیساتوامثالهم 7در تمام

منطقهیاازمنطقهتحصیلمیکننددرموارد تهیه طرح
چهلدرصدکل دریافتی ساالنه
موارد وبابتواگذاری امتیازات و سایر حقوق خود به مأخذ ده تا 
میباشد 9و در موارد بهرهبرداری از سرمایه و سایر فعالیتهایی که اشخاص مزبور بهوسیله
نمایندگی درمنطقه انجام میدهند،مالیاتبراساس میزان سوددهی فعالیتآنهاتعیینمیشود.9
مطابقحکمماده4799درفصلمعافیتهایمالیاتیقانونمالیاتهایمستقیم،درآمد مشمول
مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوثی غیردولتی در واحدهای
ذیربط برای
تولیدییا معدنی که از تاریخ اجرایاینماده(1)7931/7/7از طرف وزارتخانههای 
کمکهای فنی،انتقال دانش فنیو سایر خدمات.

نقشهکشی ،نظارت و محاسبات فنی ،دادن تعلیمات و
نقشهبرداری ،
 .7
.9ماده761ق.م.ماصالحی.7934/4/97
.9تبصره4ماده761وماده760ق.م.ماصالحی.7934/4/97
قانونرفعموانعتولیدرقابتپذیروارتقاینظاممالیکشورمصوب.7934/9/7

.4اصالحی(جایگزین)بهموجبماده97
ولیدرقابتپذیروارتقاینظاممالیکشورمصوب

 .1بهموجبتبصره7ماده799ق.م.مموضوعماده97قانونرفعموانعت
.7934/9/7
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بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای
آنها پروانه  

خدماتیبیمارستانها ،هتلهاومراکزاقامتیگردشگریاشخاصیادشدهکهاز تاریخمذکوراز
میشودازتاریخشروع
بهرهبرداری یامجوزصادر 
ذیربطبرایآنها پروانه 
طرفمراجعقانونی 
دهسال
سعهیافتهبه مدت 
بهرهبردارییا استخراجیافعالیتبه مدت پنج سال و درمناطق کمتر تو 

بانرخصفر مشمولمالیات است.
بند «پ» این ماده ،دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی
شهركهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی را به مدت دو سال و در صورت

مذکور واقع در 
توسعهیافتهرابهمدتسهسال

استقرارشهركهایصنعتییامناطقویژهاقتصادیدرمناطقکمتر
افزایشدادهاست.
سرمایهگذاریهایاقتصادیدرواحدهایموضوع

بند"ث"اینمادهبهمنظورتشویقوافزایش
سرمایهگذاری درمناطق

اینماده عالوهبر دوره حمایت از طریقمالیاتبانرخصفر حسبمورد،
کمترتوسعهیافتهوسایرمناطقرابهشرحمذکوردرذیلاینمادهموردحمایتقراردادهاست.
البته بهموجب بند «د» ماده مذکور نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل
درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصدوبیست کیلومتری مرکز استان تهران و
انها و شهرهای دارای بیش
پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایراست 
معالوصف در
از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمیشود .
یکند که واحدهای
این خصوص حکم ارفاقی برای مناطق ویژه اقتصادی قائل شده و مقرر م 
تولیدیفناوریاطالعاتباتأییدوزارتخانههایذیربطومعاونتعلمیوفناوریرئیسجمهور
درهرحالازامتیازاینمادهبرخوردارهستندوهمچنینمالیاتواحدهایتولیدیومعدنیمستقر
در تمامی مناطق ویژه اقتصادی و شهركهای صنعتی بهاستثنای مناطق ویژه اقتصادی و
شهركهای مستقر در شعاع یکصدوبیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه
یشودوازمشوقهایمالیاتیموضوعاینمادهبرخوردارهستند.
م 
درخصوصمناطقویژهاقتصادیوشهركهایصنعتییاواحدهای تولیدی کهدرمحدوده
دو یا چند استان یا شهر قرار میگیرند ،مالك تعیین محدوده بهموجب آییننامهای است که
حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون باپیشنهاد مشترك وزارتخانههای صنعت ،معدن و
تجارتواموراقتصادیودارایی،سازمانمدیریتوبرنامهریزیکشوروسازمانحفاظتمحیط
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یرسد.
زیستتهیهوبهتصویبهیئتوزیرانم 
براساسقانون،سازمان ثبت اسناد و امالك کشور موظف است بر اساس درخواست سازمان
منطقه،نسبتبه ثبت شرکت یا شعب نمایندگی شرکتهایی که قصد فعالیت در منطقه را دارند و
همچنین ثبت مالکیتهای مادی و معنوی،اقدامنماید.7


 .3-1-2ماليات بر درآمد حقوق

درآمدیکه شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعمازحقیقیوحقوقی)در قبال تسلیم
نیروی کار خود بابت اشتغال در مناطق تحصیل میکند مشمول مالیات بردرآمد حقوق است9.
میزانمعافیتمالیاتبر درآمدساالنهمشمولمالیاتحقوقازیکیاچندمنبع،هرسالهدرقانون
یشود9.قانونگذاربهطوراستثنادرمواردیهمچونحقوقبازنشستگی،
بودجهسنواتیمشخصم 
وظیفه ،مستمری ،فوقالعاده و هزینه سفر ،وجوه حاصل از بیمه ،عیدی ساالنه و هزینه معالجه
کارکنان،معافیتکاملمالیاتیقائلشدهاست.4


 .3-1-3ماليات بر درآمد مشاغل

درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا بهعناوین مشابه دیگر،غیر از موارد
لیاتهایمستقیم ،در منطقه تحصیل کند پس از کسر معافیتهای مقرر در
خاصمقرردرقانونما 
قانون و همچنین درآمد شرکتهای مدنی و درآمدهای ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی
که عامل (مضارب)یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد در منطقه ،مشمول مالیات بردرآمد
مشاغل میباشد1.


 .3-1-4ماليات بر درآمد امالك

درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به امالك واقع در
مناطقپسازکسرمعافیتهایمقرردرقانونمالیاتهایمستقیممشمولمالیاتبردرآمدامالك
است .0واگذاری حقوق نسبت به امالك ممکن است بهصورت واگذاری حقوق مربوط بهعین
 .7ماده71ق.ت.ا.م .
 .9مواد39و39ق.م.م .
.9ماده34ق.م.ماصالحی .7934/4/97
.4بندهای1الی77ماده37ق.م.م.
.1ماده39وتبصرهآن،ق.م.م.
 .0ماده19ق.م.م.
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(نقلوانتقالملک)یامنافع(اجارهملک)یاحقکسبوپیشهیارهنباشد(رستمی.)771:7936،
قانونمالیاتهایمستقیمدرمواردی(مواد19الی)11معافیتهایخاصیبرایمالیاتبردرآمد
اجارهامالكمعینکردهاست.
الزمبهذکر استبهموجب قانون،تفکیک امالك و مستغالت واقع در مناطق با نظر سازمان
میپذیرد.7
ذیربط با رعایت قوانین جاری کشورصورت 
مناطق و صدور اسناد مالکیتتفکیکی 
ذکر این نکته حائز اهمیت است که بهموجب ماده  97قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه
اقتصادی جمهوری اسالمی ایران« ،سازمان مسئول دولتی میتواند مستحدثات و اراضی متعلق به
خود در منطقه را بر اساس قیمت کارشناسی واگذار کند» و چون مطابق قانون مذکور ،این
یشودوطبقماده9قانونمالیاتهایمستقیم،شرکتدولتیاز
سازمان،شرکتدولتیمحسوبم 
پرداختمالیاتمستثنینمیباشد،لذا ایننوعواگذاریمقرردر قانوندرچنینمواردیمشمول
مالیاتبردرآمدامالكمیشود.


 .3-1-5ماليات بر درآمد اتفاقی

درآمد شخص حقیقی یا حقوقی بهصورت بالعوض یا از طریق معامالت محاباتی یا بهعنوان
جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید درآمد اتفاقی محسوب شده و مشمول
میباشد 9.البته مواردی چون کمکهای بالعوض نهادهای خیریه و دستگاههای دولتی و
مالیات 
خسارتدیدگان و نیز جوایز تشویقی

شهرداری به اشخاص حقوقی ،کمکهای مالی اهدایی به 
دولت برای کشاورزی از شمول این نوع مالیات معاف میباشند 9.همچنین در موارد خاص مقرر
در قانون مالیاتهای مستقیم ،موقوفات ،نذورات ،پذیره ،کمکها و هدایای دریافتی نقدی و
غیرنقدی4ونیزسودوجوایز1،معافازمالیاتمیباشند.


 .3-2ماليات بر دارايی

مالیات بر دارایی ،مالیاتی است که به مایملک اشخاص تعلق میگیرد .کلیه مالکین اعم از
اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا امالك خود واقع در مناطق ویژه اقتصادی ایران،
 .7ماده71ق.ت.ا.م.
 .9ماده773ق.م.م.
 .9ماده791ق.م.م.
 .4ماده793ق.م.م.
 .1ماده741ق.م.م.
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میباشند 7.بهطور کلی سه نوع مالیات بر دارایی در قانون مقرر شده
مشمول مالیات بر دارایی  
است:مالیاتبرارث،مالیاتحقتمبرومالیاتبراراضیبایرباکاربریمسکونیکهبهتفکیک
بررسیمیشوند.

 .3-2-1ماليات بر ارث

این نوع مالیات شامل مالیات بر ماترك و مالیات بر سهماالرث است.در قانون مالیاتهای
مستقیممصوب7900مالیاتبرماتركحذف شدوسپسبهموجبماده71اصالحیاینقانون
مصوب 7934/4/97مالیات بر سهماالرث حذف و مالیات بر ماترك جایگزین آن شد.باتوجه به
مادهمذکور،اموالوداراییهاییکهدرنتیجهفوتشخصاعمازواقعییافرضیدرمنطقهانتقال
مییابدبهشرحزیراینمادهمشمولمالیاتاست.بایدتوجهشودکهقانونمالیاتهایمستقیمدر
مواردخاصمصرحدربندهای7تا4ماده94ونیزماده،91معافیتهایمالیاتیمالیاتبرارثرا
مقررکردهاست.

 .3-2-2ماليات حق تمبر

ایننوعمالیاتازطریقالصاقوابطالتمبربراسناد،اوراقومداركضمنرسمیتبخشیدن
و قانونی کردن آنها تحصیل میشود .این مالیات شامل حق تمبر برگ چک ،سفته ،برات،
گواهینامه ،پالك ترانزیت وسیله نقلیه ،پروانه مشاغل ،قرارداد وام و دیگر مواردی است که مواد
آنها
44تا43قانونمالیاتمستقیمآنهارابهطورتفصیلیمشخصکردهاستوشاملاستفادهاز 
درمناطقویژهاقتصادیاست.

 .3-2-3ماليات براراضی بايربا کاربري مسکونی

ایننوعمالیاتدرق.م.مصوب7900وجودداشتکهدراصالحیهمصوب7936حذفشد
وسپسبهموجبماده71قانونساماندهیوحمایتازتولیدوعرضهمسکنمصوب7931تحت
این عنوان مجدداً برقرار شد.طبق این ماده اراضی مذکور در محدوده شهرهایی که دولت تعیین
میکند ساالنه مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد برماخذ ارزش معامالتی است.البته باتوجه به
یرسدشاملاینمناطقنمیشود.
محدودهمناطقویژهاقتصادیبهنظرم 
.7بند7ماده7ق.م.م.

تحلیلحقوقینظاممالیاتیمناطقویژهاقتصاديجمهورياسالمیایران 161

گفتار چهارم :نظام مالياتهاي غيرمستقيم حاکم بر مناطق ويژه اقتصادي
مالیات غیرمستقیم مالیاتی است که پرداختکننده آن مشخص و معین نبوده و تحقق مالیات
بستگی به یک قسمت از فعالیتهای اقتصادی و عملیات افراد داشته و قابلیت انتقال آنها بسیار
اینگونهمالیاتهاقبالًمتعاقبقوانینپراکندهایاخذمیشدوتحتشمولیکقانون
زیاداست .
ارزشافزوده

واحد قرار نمیگرفت؛ اما در نظام حقوقی کشورمان با تصویب قانون مالیات بر 
مصوب  ،7931در حقیقت قانون جامع مالیاتهای غیرمستقیم ایران وضع شده است
ارزشافزوده،مشتملبرمقرراتحقوقو

(رستمی.)793:7936،قانونمذکورعالوهبرمالیاتبر
مالیاتهای غیرمستقیم است.

عوارض گمرکی (حقوق ورودی) ،عوارض ملی و محلی و دیگر 
عبارتاند از :مالیات بر واردات و صادرات (حقوق ورودی)و مالیات بر

مالیاتهای غیرمستقیم 
ارزشافزوده).

معامالت(مالیاتبر


 .4-1ماليات بر واردات و صادرات (حقوق ورودي)

مالیاتبروارداتوصادراتراحقوقوعوارضگمرکی تشکیلمیدهدکهبهموجبماده
ارزشافزودهوبند«دد»ماده7قانونامورگمرکیمصوب7936/3/99حقوق

47قانونمالیاتبر
میکند« :حقوق ورودی:حقوق گمرکی
ورودی نامیده شده است.این بند در تعریف آن مقرر  
معدل چهار درصد ()% 4اررزش گمرکی کاال به اضافه سود بازرگانی که طبق قوانین مربوط
توسط هیئت وزیران تعیین میشود .به عالوه وجوهی که بهموجب قانون گمرك مسئول وصول
میشود».کاالهای
آناستوبهوارداتقطعیکاالتعلقمیگیرد،ولیشاملهزینههایخدماتن 
موضوعحقوقگمرکیدرراستایتحصیلدرآمدیاحمایتازمحصوالتداخلیدرمقابلنوع
خارجیآن،برحسبمشخصاتویابرحسبقیمت،مشمولمالیاتقرارمیگیرند(امامی:7937،
هیچگونه مالیات،
 .)769-769در حال حاضر در نظام مالیاتی ایران بهمنظورحمایت از صادرات  
یشود.7
حقوقوعوارض(بجزدرموارداندکیمانندکاالهاینفتی)ازصادراتدریافتنم 
در نظام حقوقی کشورمان نیز حسب هدفی که مناطق ویژه اقتصادی دنبال میکند،جذب
سرمایهگذاری خصوصاً بینالمللی برای توسعه و رونق اقتصادی ،قانونگذار مواردی از
فعالیاتهایمناطقراازپرداختمالیاتوارداتوصادراتمعافکردهاست.
بهطور کلی حقوق ورودی تحت شمول ضوابط قانون مقررات صادرات و واردات ایران
 .7ماده79قانونمالیاتبرارزشافزودهوقانونمعافیتصادراتکاالوخدماتازپرداختعوارضمصوب.7913
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مصوب7919قرارمیگیردو«مقرراتصادراتووارداتکاالوانجامخدماتمربوطهنسبتبه
کلیه صادرکنندگان ،واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است
همانطور که از فلسفه وجودی مناطق ویژه اقتصادی
بهموجب این قانون تعیین ...میگردد»7؛ اما  
پیداست،اینمناطقدربعضیمواردوارداتصادراتازشمولقانونمذکورخارجاست.مطابق
قانون« ،مبادالت بازرگانی مناطق با خارج از کشور یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد
تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرك از حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و تمامی عوارض
ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیتها و ممنوعیتهای مقررات
واردات و صادرات بهاستثنای محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی و شرعی نمیشود و مبادالت
بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور بهاستثنای مناطق یادشده در فوق تابع مقررات صادارات و
میباشد» 9.تصریح عبارت «تحت هر عنوان معاف بوده» بیانگر این نکته است که تم
واردات  
مبادالت بازرگانی منطقه با «خارج از قلمرو گمرکی کشور» ،از مالیات بر واردات و صادرات
معافاست:الف-مناطقباخارجازکشور؛ب-منطقهبامنطقهویژهاقتصادیدیگر؛پ-منطقه
هیچگونه
اینگونه مبادالت مستلزم ارائه اظهارنامه گمرکی بدون  
تجاریصنعتی  .

با منطقه آزاد 
میباشد .9این امر به این دلیل است که در اصل ،محدوده منطقه ،جزو قلمرو
تشریفات دیگر  
گمرکی ایرانمحسوبنمیشودوگمركمکلفاستبا رعایتایناحکام ،درمبادیورودی
آنهابهمنظوراعمالمقرراتمربوطبهصادراتووارداتاستقراریابد.4
وخروجی 
منطقه ،فراخور فعالیتهای خود نیازمند کاالهای مصرفی است که بعضاً از نقاط مختلف
کشور کاالهایی وارد میکند.این دسته از کاالها که برای بهکارگیری و مصرف از سایر نقاط
نقلوانتقالداخلیکشورمحسوبمیشوندومشمول
کشوربهمناطقحملمیگردند،ازموارد 
آنهاازمناطقبهخارجازکشور
نمیگیرند؛اماصادرات 
عوارضگمركکاالهایخارجیقرار 
اینگونه کاالهایی که از سایر نقاط کشور
مشمول مالیات صادرات و واردات میباشد .1البته  
بهمنظورتعمیریاتکمیلبهمنطقهواردوپسازتکمیلیاتعمیربهکشوراعادهمیشوند،بهمیزان
ارزشقطعاتوموادتعویضیااضافهشدهکهمنشأخارجیداشتهباشند،مشمولمالیاتصادرات
 .7ماده7قانونمقرراتصادراتووارداتایران(ق.م.ص.و).
 .9ماده3ق.ت.ا.م.
 .9ماده 3آئیننامهاجرائیقانونتشکیلوادارهمناطقویژهاقتصادیجمهوریاسالمیایران(آ.ق.ت.ا.م).
 .4ماده96ق.ت.ا.م.
 .1تبصره7ماده3ق.ت.ا.م.

تحلیلحقوقینظاممالیاتیمناطقویژهاقتصاديجمهورياسالمیایران 111

ووارداتهستند7.
همچنینمواد اولیهوقطعات خارجیواردشدهبهمناطق کهجهتپردازش ،تبدیل ،تکمیلیا
تعمیر به داخل کشور وارد میشود تابع مقررات «ورود موقت» بوده ،پس از انجام امور مذکور
(پردازش تبدیل ،تکمیل یا تعمیر)جهت استفاده در مناطق با حداقل تشریفات گمرکی یا حتی
بدونتنظیماظهارنامهوپروانهصادراتیبهمناطقمرجوعوتسویهمیگردد9واساساً«وارداتقبل
بستهبندی کاالهای
آمادهسازی و  
از صادرات مواد و کاالهای مورد مصرف در تولید ،تکمیل  ،
صادراتی بهصورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرك از پرداخت کلیه وجوه
متعلقه به واردات ،جز آنچهکه جنبه هزینه یاکارمزد دارد ،معاف است» .9ضوابط و تشریفات
قانونی حاکم بر «ورود موقت مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به منطقه» تابع شمول کلی
حکم ماده  94قانون مقررات صادرات و واردات ایران قرار میگیرد که شرایط صدور مجوز
وارداتومهلتآنومسائلمربوطبهتعهداتوسفتهمربوطهدرچندبندمقررشدهاست.
بهموجبقانونتشکیلوادارهمناطقویژهاقتصادیوقانونبرنامهپنجمتوسعه،کاالهایتولید
ارزشافزوده و ارزش

پردازششده در مناطق هنگام ورود به کلیه نقاط کشور به میزان مجموع 

یا 
مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی بهکاررفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب شده و از
پرداختحقوقورودی(مالیاتوارداتوصادرات)معافمیباشد.4درموردکاالهاییکهمواد
اولیهوقطعاتخارجیدرآنهابهکاررفتهاست،مشروطبهپرداختحقوقورودی،مجازودر
میباشد.1مواداولـیهوقطعاتخارجـیبهکاررفتهدرکاالهـای
حکممواداولیهوقطعاتداخلی 
پردازششدهدرمناطقکهدرگذشتهازسایرنقاطکشوربهآنارسالشدهودرتولیدیا

تولیدیا
یشود ،به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی
پردازش محصولی که به کشور وارد م 
یگردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است 0.در ارتباط با خودرو و قطعات منفصله آن،
م 
بهموجب قانون ،حداقل سود بازرگانی به میزان شصت درصد برای مجموعه قطعات وارداتی و
حداقلدهدرصدباپنجاهدرصدساختداخلی،درحقوقورودیمنظورمیگردد.1
 .7ماده3آ.ق.ت.ا.م.
 .9تبصره9ماده3ق.ت.ا.موماده77آ.ق.ت.ا.م.
.9ماده79ق.م.ص.و .
.4ماده77ق.ت.ا.موبندبماده779قانونبرنامهپنجمتوسعه.
.1تبصره9ماده77ق.ت.ا.موتصره7ماده79آ.ق.ت.ا.موتبصره7بندبماده779قانونبرنامهپنجمتوسعه.
.0تبصره9بندبماده779قانونبرنامهپنجمتوسعه .
.1مستفادازتبصره9ماده77ق.ت.ا.موتبصره9ماده19قانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولتمصوب. 7936
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 .4-2ماليات بر معامالت (ماليات برارزشافزوده )

مالیات بر فروش و مصرف کلیه کاالهایی است که در جریان توزیع قرار دارند ،مالیات بر
ارزشافزوده ،مهمترین و پیشرفتهترین مالیات بر معامالت است

معامالت است .مالیات بر 
(موسیزاده .)766:7933 ،ارزشافزوده ،مابهالتفاوت ارزش یک کاال در جریان دادوستد است7
(سیدنورایی907-906:7931 ،؛ نادران)91:7934 ،که مالیات آن شامل پرداختی به عوامل تولید
درهرمرحلهازتولیدیاتفاضلدادوستدهامیباشد(نادران09:7936،؛ریچارد7919،؛.)0-4به
ارزشافزوده مالیاتی است که بر ارزش افزوده ایجاد شده توسط

عبارتی سادهتر ،مالیات بر 
تولیدکنندگان در هریک از مراحل تولید ،وضع میشود و از آن به مالیات بر تولید ناخالص ملی
میشود (کمیجانی .)19:7914 ،این نوع مالیات در کشور ما بهطور کلی بر اساس احکام
نیز یاد  
قانونمالیاتبرارزشافزودهمصوب7931اخذمیشود.9
بهموجب قانون ،سازمان هر مناطق میتواند عالوه بر خدماتی که دستگاههای اجرایی ارائه
میکند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیالت مواصالتی ،انبارداری،

تخلیه ،بارگیری ،بهداشتی ،فرهنگی ارتباطات ،آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت کند 9که
البتهتعرفهوجوهمذکورمتناسبباخدماتمربوطهوباهدفحفظموقعیترقابتیهرمناطقمی-
باشد.4اینوجوهنوعیمالیاتبرمصرفخدمت1یاعوارضتلقیمیشود.درغیرازاینموارد،
تمامیفعالیتهای اشخاصحقیقیوحقوقیدرمنقهبه تولیدکاالوخدمات،از شمولپرداخت
هرگونه عوارض معمول در کشور خارج هستند.بدین معنا که پرداخت عوارض توسط فعاالن
تولیدکاالوخدماتدرمناطقبهغیرازوجوهیکهبهسازمانودستگاههایدولتیبابتخدمات
مذکور پرداخت میکنند ،از پرداخت هرگونه عوارض مرسوم در نظام مالیاتی کشور معاف
هستند.اینوضع،بهدلیلتسهیلوتشویقفعالیتبیشتردرمناطقاستکهازاهدافآناست.
بهطور کلی ،عرضه کاالها (انتقال کاال از طریق هر نوع معامله )0و ارائه خدمات در ایران
.7مطابقماده  9ق.م.ا.ا،ارزشافزودهتفاوتبینارزشکاالهاوخدماتعرضهشدهباارزشکاالهاوخدماتخریداری
یاتحصیلشدهدریکدورهمعینمیباشد.
 .9ماده7ق.م.ا.ا.
 .9ماده4ق.ت.ا.م.
 .4ماده0آ.ق.ت.ا.م.
 .1عوارضدرحقیقتنوعیمالیاتبرمصرفخدمتاستکهاستفادهکنندهازاینخدمات،وجهآنرابهدولت(ارائه
کنندهخدمات)پرداختمیکند.

 .0ماده4ق.م.ا.ا.
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(انجامخدمتبرایغیردرقبالمابهازاء)7وهمچنین«وارداتوصادرات»آنهامشمولمقررات
ارزشافزوده بوده 9و اشخاصی که به این فعالیتها مبادرت میورزند مؤدی

قانون مالیات بر 
شناخته میشوند 9.با توجه به تعریفی که از صادرات و واردات در قانون مذکور ارائه شده،4
مشخص میشود که مبادالت بازرگانی مناطق با خارج از قلمرو گمرکی کشور از مالیاتهای
غیرمستقیم،اعمازمالیاتبرصادراتووارداتومالیاتبرمعامالت،معافاست.قانونمذکور
الزماالجرا شدن این قانون...،قوانینومقررات خاصو عام
درماده19مقررمیکند«:از تاریخ 
مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کاالها و ارائه
خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از
ارائهدهندگانخدماتممنوعمیباشد»....ودربندچهارم
تولیدکنندگانوواردکنندگانکاالهاو 
ماده مقرر میکند که «...قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران
مصوب ...7934/3/1از شمول حکم این قانون مستثنی میباشد»؛ لذا مناطق مذکور تحت احکام
قانونمالیاتبرارزشافزودهقرارنمیگیرند(ابراهیمی.)746:7937،
بایدبهایننکتهتوجه کنیمکهقانونگذار،معافیتمالیاتیرابرایاشخاص حقیقیوحقوقی
که در منطقه به کار تولید کاال و خدمات فعالیت دارند ،برای فعالیتها در محدوده منطقه ،مجاز
دانستهاستوفعالیتآنانبااشخاصقلمروگمرکیمشمولاینمعافیتنیست.درواقع،معافیت
مذکوربرایمبادالتفیمابیناشخاصدرمناطقمدنظرقانونگذاربودهاست.بهعبارتیروشن-
تر،معافیتمذکورچندشرطدارد:الف-اشتغالبهکارتولیدکاالوخدمات؛ب-انجاماینکار
درمحدودهمنطقه؛ج-مبادالتبازرگانیباخارجازقلمروگمرکیایران.
ارزشافزوده

لذا مبادالت اشخاص منطقه با قلمرو گمرکی مشمول احکام قانون مالیات بر 
است .این موضوضع در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تأییدوبرآنتأکیدشده
است...« :بهموجب ماده  4قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی ج.ا.ا اشخاص حقیقی و
حقوقی کهدرمنطقهبه کارتولیدکاالو خدماتفعالیتدارند ،برایفعالیت درمحدودهمنقه از
 .7ماده1ق.م.ا.ا.
 .9ماده7ق.م.ا.ا.
. .9ماده3ق.م.ا.ا.
« .4ماده-0وارداتدراینقانون،ورود کاالیاخدمتازخارجازکشوریاازمناطقآزادتجاریصنعتیومناطقویژه
اقتصادیبهقلمروگمرکیکشورمیباشد؛ماده  -1صادراتدراینقانون،صدورکاالیاخدمتبهخارجازکشوریابه
مناطقآزادتجاریصنعتیومناطقویژهاقتصادیمیباشد».
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پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف میباشند .نظر به اینکه فعالیت در محدوده
مناطق مذکور با اقامت اشخاص در مناطق مالزمه دارد و این اقامت منصرف از اقامت موضوع
ماده  136قانون تجارت است؛ بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ
ذیصالح به فعالیت مبادرت میورزند مقیم محسوب میشوند»...و با توجه به
مجوز از مراجع  
آنچهکهدرارتباطبامالیاتبروارداتصادراتبیانشد«...وارداتکاالوخدماتازمناطق...
بهقلمروگمرکیکشورمشمولپرداختمالیاتوعوارضمیباشند7.»...البتهذکرایننکتهحائز
اهمیت است که صادرات کاالها و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی،
مشمول مالیات بر ارزشافزوده نمیباشند و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه
خروجیصادرهتوسطگمرك(درموردکاال)واسنادومداركمثبته،مستردمیگردد9.

نتيجهگيري
بهترتیبیکهگذشت،دریافتیمکهبهمنظور پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط
سرمایهگذاری

بینالمللی ،تحرك در اقتصاد منطقهای ،ایجاد اشتغال و جلب و تشویق 
تجاری  
داخلی و خارجی ،مناطق ویژه اقتصادی تأسیس و در اغلب کشورهای پیشرو در عرصه پویایی و
شدهاند.معافیت از عوارض معمول داخل کشور ،صدور مجوز تمامی
توسعهاقتصادی،راهاندازی 
فعالیتها درمناطق ،مستثنی بودن مبادالت بازرگانی با خارج از کشور از مقررات صادرات و
واردات و محاسبهارزشافزوده کاالهایتولید شده در منطقه برای ورود به سایر نقاط کشوراز
جمله مشخصههایاصلیحقوقی فعالیت در این مناطق هستند؛لذایکیازوظایفاصلیدولتدر
مگری کارآمد و پاسخگو است.تجربه کشورهای موفق
بازار و اقتصاد مناطق ،هدایتگری و تنظی 
در عرصه اداره مناطق ویژه اقتصادی و جذب سرمایهگذاری ملی و فراملی در این مناطق نشان
میدهدکهمهمترینمسئلهتنظیمگریدرمنطقه،تسهیلگردشکارهایتجاری،حذففرآیندها
دستوپاگیر ونیزتعیینمعافیتهای استثنایی مالیاتیدر ارتباطبافعالیتها در
وتشریفات قانونی 
سرمایهدارانازپرداختعوارضومالیاتهایمرسوم

منطقهاستکهبخشاصلیآنرامعافیت
در مناطق سرزمینی کشورها تشکیل میدهد .علیالقاعده ،اتخاذ تصمیم جهت اخذ مالیات باید
مبتنیبرمالحظاتاصلیتوسعهاقتصادیباشد.مالیاتگذاریانگیزهسرمایهگذاریراتحتتأثیر
 .7رایهیاتعمومیدیوانعدالتاداری؛شمارهدادنامه079:تاریخ.7939/63/64کالسهپرونده.933/39:
 .9ماده79ق.م.ا.ا.
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قرارمیدهدولذا،وضعمالیاتدرخارجازضوابطتسهیلاقتصادی،باکاهشتمایلبهسرمایه-
گذاریوکاروتالش،بهناکاراییمنجرمیشود.
مالیاتهایمقرردرقبالِفعالیتهایمنطقه،دردودستهکلیمالیاتهایمستقیموغیرمستقیم
یگیرد .در ارتباط با مالیاتهای ستقیم ،شمول کلی احکام قانون مالیاتهای مستقیم
قرار م 
مجموعه درآمدهای اشخاص حقوقی ،مقرری و مزایای اشخاص حقیقی یا درآمد شغلی آنها،
نقلوانتقالامالكوهمچنیندرآمدهایاتفاقیونیزمجموعهداراییهای
درآمدناشیازاجاره ،
اشخاصاعماز ارثوحق تمبر را شاملمیشود.قانونگذاراز حیثمعافیتو امتیازاتمالیاتی
در مورد مالیاتهای مستقیم ،تفاوتی میان اشخاص فعال در مناطق و نواحی سرزمینی قائل نشده
است و این خود ،جای نقد دارد .البته اخیرا بهموجب ماده  97قانون رفع برخی موانع تولید
رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  7934که جایگزین ماده 799ق.م.م شده است،

امتیازاتاندکیبهصورتافزایشدورهمعافیتمالیاتیبرایاشخاصحقوقیفعالدرمناطقویژه
درنظرگرفتهاستکهدرخورتوجهاست.بدیهیاستکهپویاییوتحركاقتصادیدرمناطق
مستلزماین است کهنوعیمزیتهایحداقلیبرایترغیب افراد وسرمایهداران جهتفعالیت در
این مناطق در نظر گرفته شود.نبود تفاوت وضعیت حقوقی مناطق با سایر نواحی کشور نسبت به
احکام مالیاتهای مستقیم ،از نقاط ضعف نظام حقوقی اقتصادی ایران به شمار میرود .مسلماً
سرمایهگذاریافعالدرحوزهاقتصادوحتیکارکنانراغببهفعالیتشغلی،باوجودمعافیتهای
اینگونهمناطقخواهندداشت.
مالیاتیاستثناییدرمناطق،تمایلافزونتریبهفعالیتدر 
احکام قانون مقررات صادرات و واردات در ارتباط با مالیات واردات صادرات (حقوق
ورودی یا گمرکی) و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در
ارتباطبامالیاتبرمصرفوفروش،وضعیتمالیاتهایغیرمستقیممرتبطبافعالیتهایمنطقهرا
اینگونه فعالیتها در موارد مراودات اقتصادی با منطقه سرزمینی (قلمرو
مشخص میکند که  
ارزشافزودهنیزقرارمیگیرند.بخشمهممعافیت-

گمرکی)تحتشمولاحکامقانونمالیاتبر
های مالیاتی واردات و صادرات در این موارد را مبادالت بازرگانی منطقه با خارج از قلمرو
گمرکیکشور،یعنیباخارجازکشور،مناطقویژهاقتصادیدیگریامنطقهآزادتجاریصنعتی،
تشکیلمیدهد.قانونگذار،معافیتمالیاتیمصرفوفروشرادرمبادالتبازرگانیباخارجاز
قلمرو گمرکی ایران مشروط به کار تولید کاال و خدمات در محدوده منطقه کرده است .این
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مگری مالیاتی فعالیتهای منطقه است؛ چراکه عموماً بستر
معافیتها محل خرسندی درقبالِ تنظی 
مهمیبرای ترغیبو ترویجسرمایهگذاریفراملیو تسهیلورودبهعرصهتجارت جهانیایجاد
اینگونه معافیتها نسبت به مبادالت بازرگانی با قلمرو
کرده است .اگرچه مشمول نبودن  
گمرکی،اینمهمرابرایفعالیتهایاقتصادیداخلیچندانمیسرنکردهاست.
در مجموع آنچه مشخص است ،معافیتهای مالیاتی مناطق بیشتر نسبت به مالیاتهای
قابلتوجه معافیت و
آنهم به فعالیتهای اقتصادی فراملی بازمیگردد و فقدان  
غیرمستقیم  ،
امتیازات نسبت به مالیاتهای مستقیم و نیز مالیات غیرمستقیم در ارتباط با مبادالت بازرگانی با
قلمرو گمرکی کشور ،از اشکاالت نظام مالیاتی بهنظر میرسد؛ چراکه نوعی ضوابط بازدارنده
سرمایهگذاران تلقی میشود.عالوه بر این ،مطابق آنچه که در فرضیه نیز کمابیش دریافته

برای 
شده بود ،پراکنده بودن ضوابط و احکام قانونی مالیاتی نسبت به فعالیت منطقه نیز محل اشکال
همانطور که مناطق از حیثیتهای مختلفی ویژه تلقی میشود ،بهتر است نظام مالیاتی آن
است .
هم خاص و مدون باشد و ترجیحاً در سند جامع واحدی ،قواعد حقوقی آن مقرر شده باشد.امر
تحتتأثیر قرار دهد؛ زیرا اصوالً قوانین پراکنده و
اخیر میتواند سرمایهگذاری در نتطقه را  
دستوپاگیرموجببیرغبتیسرمایهگذارانبهفعالیتمیشود.
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