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مقدمه 
ــعه  ــد توس ــر فرآین ــکاری ب ــل ان ــار غیرقاب ــت در اقتصــاد، آث ــه دول ــزار مداخل ــن اب ــوان مهم تری ــه عن ــی ب ــه عموم مالی
ــدف  ــه ه ــا س ــاد ب ــر اقتص ــا در ه ــح دولت ه ــه و صحی ــالت عاقالن ــوری دارد. مداخ ــر کش ــی ه ــادی و اجتماع اقتص
ــرد. در  ــه اقتصــاد کالن« صــورت می گی ــات بخشــی ب ــد« و »ثب ــع درآم ــود توزی ــی اقتصــادی«، »بهب ــای کارای »ارتق
واقــع دولــت بایــد سیاســت هایی را در پیــش بگیــرد کــه نــه تنهــا وضعیــت مناســب بودجــه و پایــداری بلندمــدت آن را 
ــا تمرکــز بــر برابــری فرصت هــا، بــر کاهــش  تضمیــن نمایــد بلکــه مقــوم ظرفیت هــای تولیــدی توســعه گرا بــوده و ب
ــه  ــزء از مالی ــن ج ــوان مهم تری ــه عن ــی ب ــت های مالیات ــان، سیاس ــن می ــام ورزد. در ای ــدی اهتم ــای درآم نابرابری ه
عمومــی، نقــش پررنگــی در تحقــق یــا انحــراف از اهــداف مذکــور ایفــا می کنــد. بررســی الیحــه بودجــه ســال 1402، 
حاکــی از آن اســت کــه الیحــه حاضــر شــامل ملغمــه ای از بندهــای مالیاتــی بــا اهــداف متناقــض و دارای 

پیامــی جــدی بــرای تولیــد و بخــش خصوصــی اســت.
ــام  ــای نظ ــره ای از کژکارکردی ه ــو در چمب ــک س ــمی از ی ــدی رس ــای تولی ــه فعالیت ه ــاد ک ــی اقتص ــرایط فعل در ش
ــرژی )خصوصــًا  ــژه افزایــش قیمــت ان ــه وی ــدی ب ــی کلی ــی متغیرهــای قیمت ــر، بی ثبات ــود تقاضــای مؤث ــی، کمب مالیات
قیمــت گازطبیعــی در صنایــع انرژی بــر(، نــرخ ارز و نــرخ بهــره، کمبــود نقدینگــی و ســرمایه در گــردش، قطعــی مکــرر 
ــات  ــزان مالی ــدی می ــد 128 درص ــا رش ــار شــده اند، ب ــرق در تابســتان و ... گرفت ــی در زمســتان و ب گاز طبیع
اشــخاص حقوقــی غیردولتــی در الیحــه بودجــه ســال 1402 نســبت بــه قانــون بودجــه ســال 1401، قــرار اســت 
تولیــد بیــش از پیــش در خــط مقــدم مالیات ســتانی قــرار گیــرد و بــا توجــه بــه اینکــه ایــن نــوع مالیــات بیشــترین ســهم 
ر ا از میــان ســایر انــواع مالیات هــا از کل درآمدهــای مالیاتــی الیحــه بودجــه دارد )30.9%(؛ فشــار اصلــی بــرای تامیــن 
منابــع عمومــی دولــت از ناحیــه درآمدهــای مالیاتــی، بــر دوش بخــش خصوصــی اســت. ایــن رشــد در حالــی پیش بینــی 
شــده اســت کــه برخــی مولفه هــای بودجــه ای مهــم و موثــر بــر میــزان مالیــات بــر درآمــد اشــخاص حقوقــی در الیحــه 

بودجــه بــه ترتیــب ذیــل، ارائــه شــده اند:  

• ــی دارای 	 ــخاص حقوق ــتقیم اش ــای مس ــون مالیات ه ــاده )105(  قان ــوع م ــات موض ــرخ مالی ــش ن کاه

پروانــه بهره بــرداری در فعالیت هــای تولیــدی حداکثــر تــا معــادل هفــت واحــد درصــد )7%( در راســتای 

ــور،  ــادی کش ــرایط اقتص ــی ش ــا پیش بین ــب ب ــد و متناس ــت از تولی ــت های حمای سیاس

• مشــمول مالیــات شــدن بــا نــرخ صفــر ســودهای تقســیم نشــده شــرکت های پذیرفتــه شــده در بــورس 	

فرابورس، و 

• ــون 	 ــاده 131 قان ــره م ــم تبص ــاده ) 105( و  حک ــره )7( م ــم تبص ــرای حک ــودن اج ــرا نم موقوف االج

مالیات هــای مســتقیم )کاهــش یــک درصــد )1 %( تــا پنــج درصــد )5 %( نــرخ مالیــات بــه ازای هــر ده 

درصــد )10 %( افزایــش درآمــد ابــرازی مشــمول اشــخاص حقیقــی و حقوقــی مرتبــط نســبت بــه درآمــد 

ســال گذشــته(،
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• مشــمول مالیــات و عــوارض صادراتــی نمــودن درآمــد حاصــل از صــادرات مــواد و محصــوالت معدنــی 	

ــره  ــان و توســعه زنجی ــد دانش بنی ــا هــدف تحقــق جهــش تولی ــزی ب ــزی و غیرفل ــی فل و صنایــع معدن

ــی، ــور از خام فروش ــد و عب ارزش تولی

• ــی 	 ــت مالیات ــزان معافی ــعه )می ــم توس ــه پنج ــون برنام ــاده 159 قان ــد ب م ــت بن ــودن معافی ــاری ب ج

ــده در  ــور ش ــای منظ ــقف معافیت ه ــا س ــعه یافته ت ــر توس ــق کمت ــی مناط ــی و معدن ــای صنعت واحده

ــه  ــی ک ــی و معدن ــای صنعت ــرای واحده ــاً ب ــد.( صرف ــش می یاب ــی افزای ــاری و صنعت ــق آزاد تج مناط

ــد. ــده باش ــادر ش ــور ص ــون مذک ــرای قان ــی دوره اج ــا ط ــتخراج آنه ــرارداد اس ــا ق ــرداری ی ــه بهره ب پروان

ــرمایه گذاری در  ــویق س ــتای تش ــد دوم؛ در راس ــد؛ و بن ــت از تولی ــتای حمای ــد اول؛ در راس ــه بن ــت ک ــح اس واض
ــی را  ــد اشــخاص حقوق ــر درآم ــات ب ــزان مالی ــش می ــورس؛ کاه ــورس و فراب ــده در ب ــه ش شــرکت های پذیرفت
ــا از طریــق محــدود کــردن معافیت هــا، منجــر  ــه صــورت مســتقیم و ی ــا ب رقــم خواهنــد زد ولــی ســایر بندهــا ی
بــه افزایــش میــزان مالیــات بــر درآمدهــا و لــذا فشــاری مضاعــف بــر تولیــد و بخــش خصوصــی خواهنــد شــد کــه 
رشــد 128 درصــدی میــزان مالیــات اشــخاص حقوقــی غیردولتــی در الیحــه بودجــه ســال 1402 نســبت بــه قانــون 

بودجــه ســال 1401، حاصــل برآینــد ایــن تصمیمــات اســت. 

کلیات مباحث مالیاتی
درآمدهــای مالیاتــی در الیحــه بودجــه 1402 نســبت بــه قانــون بودجــه ســال 1401، 47 درصــد رشــد داشــته 
اســت و در حــدود 42 درصــد از کل منابــع عمومــی بودجــه و 84.5 درصــد از  کل درآمدهــا را تشــکیل داده 

اســت )جــدول 1( و بــه ایــن ترتیــب عمده تریــن جــزء درآمــدی دولــت بــه حســاب می آیــد. 

جدول 1. درآمدها در الیحه بودجه 1402 )ارقام به هزار میلیارد تومان(

شرح
الیحه 1402قانون 1401

رشد
سهمرقمسهمرقم

39.8-978.19-699.60درآمدها
 561.7080.3826.2984.547.1درآمدهاي مالیاتي	

 87.4712.596.029.89.8درآمدهاي حاصل از مالکیت دولت	
 سایر )فروش کاال، جرایم و خسارت، 	

متفرقه(
50.43755.885.710.79

ــدی و  ــهم 54.68 درص ــروت( س ــد و ث ــی، درآم ــخاص حقوق ــر اش ــات ب ــامل مالی ــتقیم )ش ــای مس مالیات ه
مالیات هــای غیرمســتقیم )شــامل مالیــات بــر واردات و مالیــات بــر کاالهــا و خدمــات( ســهم 45.32 درصــدی 
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از درآمدهــای مالیاتــی را در الیحــه پیشــنهادی بــه خــود اختصــاص داده انــد. 

افزایــش حــدود 128 درصــدی مالیــات بــر اشــخاص حقوقــی غیردولتــی )شــرکت ها( در الیحــه بودجــه 
نســبت بــه ارقــام قانــون بودجــه 1401 از ویژگی هــای الیحــه بودجــه 1402 اســت. 

 مالیــات بــر کاالهــا و خدمــات در ایــن الیحــه بودجــه نســبت بــه رقــم متناظــر در  قانــون بودجــه 1401، 
رشــد بیــش از 18.7 درصــدی را ثبــت کــرده اســت و مالیــات بــر ارزش افــزوده کــه 64 درصــد از منابــع 
ایــن پایــه مالیاتــی را تشــکیل می دهــد نیــز حــدود 6.3 درصــد نســبت بــه رقــم متناظــر  قانــون بودجــه 1401 رشــد 
داشــته اســت و رقــم آن از 149هــزار میلیــارد تومــان در  قانــون بودجــه 1401 بــه حــدود 159 هــزار میلیــارد تومــان در 

الیحــه 1402 افزایــش یافتــه اســت.

جدول 2. درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه 1402 )ارقام به هزار میلیارد تومان(

 شرح

رشدالیحه بودجه 1402قانون 1401 
 نسبت 
به قانون

رشد
 نسبت به 

عملکرد سهم رقم
پیش بینی 

عملکرد
درصد 
تحقق

سهمرقم

47.1163.9-50489.7826.29-561.70درآمدهای مالیاتی 

یم
ستق

ی م
ها

ت 
لیا

ما

133.623.8169126.5293.735.5119.873.8مالیات اشخاص حقوقی

مالیات شرکت های 
غیردولتی

112.120.0 255.530.9128.0 

مالیات عملکرد 
شرکت های دولتی

11.62.1 20.42.576.3 

84.215.087103.3120.814.643.538.9مالیات بر درآمدها

27.54.91658.237.34.535.5133.1مالیات بر ثروت

245.3543.68271110.5451.7954.6884.1466.7جمع

یم
ستق

رم
غی

ی 
ها

ت 
لیا

107.219.14642.9126.2915.317.8174.5مالیات بر وارداتما
مالیات بر کاالها و 

خدمات
209.137.218689.0248.2130.018.733.4

 158.7419.26.3 149.426.6مالیات بر ارزش افزوده

316.3456.3223373.7374.5045.3218.3960.7جمع

ــون  ــرد قان ــه عملک ــبت ب ــد نس ــدود  175 درص ــدی در ح ــر واردات رش ــات ب ــرای مالی ــر ب ــه حاض در الیح
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بودجــه ســال 1401، پیش بینــی شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه ایــن پایــه مالیاتــی بــا 42.9 درصــد تحقــق، 
ــت.  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــال 1401 را ب ــی در س ــه مالیات ــرد پای ــن عملک ضعیف تری

الف. مهم ترین سیاست های مالیاتی الیحه بودجه سال 1402
ــه  ــی در الیحــه بودجــه 1402 در جــدول شــماره )3( ارائ ــن بندهــا و تبصره هــای مالیات ــه اختصــار مهمتری در ادامــه ب

خواهــد شــد.
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جدول 3. مهم  ترین سیاست های مالیاتی الیحه بودجه سال 1402

تی
لیا

 ما
ی

ها
مد

درآ

سیاست های مالیاتی بندتبصره
نظر اتاق 

ایران

2

بند ) ه(

ــه  ــا ب ــب آنه ــورس و ترغی ــورس و فراب ــه شــده در ب تشــویق ســرمایه گذاری در شــرکت های پذیرفت
عــدم تقســیم بخــش بیشــتری از ســود اکتســابی و اســتفاده از منابــع حاصــل بــرای افزایــش ســرمایه 
ــال  1402 از  ــغلی در س ــد ش ــای جدی ــاد فرصت ه ــدی و ایج ــای تولی ــعه بخش ه ــه توس و در نتیج
طریــق مشــمول نــرخ صفــر نمــودن مالیــات درآمــد آن بخــش از ســود تقســیم نشــده شــرکت های 

مذکــور کــه بــه حســاب ســرمایه انتقــال می یابــد. 

موافق

بند )ح(

ــر کاال از  ــی ب ــای مبتن ــالت ابزاره ــهیل معام ــن تس ــی و همچنی ــای مال ــعه ابزاره ــت از توس حمای
طریــق مشــمول نــرخ صفــر نمــودن مالیــات بــر ارزش افــزوده کلیــه کاالهایــی کــه در قالــب گواهــی 
ــک از  ــر ی ــه در ه ــی ک ــوند، مادام ــرش می ش ــور پذی ــی کش ــای کاالی ــی در بورس ه ــپرده کاالی س

ــد.  ــرار می گیرن ــه ق ــورد مبادل ــی م ــای کاالی بورس ه
موافق

6

بند )ز(

ــنه،  ــای قرض الحس ــاری، صندوق ه ــا، موسســات اعتب ــه بانک ه ــزی، کلی ــک مرک ــدن بان ــف ش مکل
ــوص راه  ــور در خص ــالک کش ــناد و ام ــت  اس ــازمان  ثب ــا و س ــور فراج ــس راه ــهرداری ها، پلی ش
انــدازی خدمــات برخــط )وب ســرویس(، در راســتای در اختیــار قــرار دادن اطالعــات مــورد درخواســت 

ســازمان امــور مالیاتــی. 

موافق

بند )ط(

مشــمول مالیــات بــا نــرخ  صفــر نمــودن و بخشــودگی جرائــم ســال های قبــل ناشــی از عــدم تســلیم 
ــات و  ــد وزارت ارتباط ــورد تایی ــی م ــکوهای داخل ــال در س ــی فع ــب وکارهای حقیق ــه کس اظهارنام
فنــاوری اطالعــات کــه فاقــد پرونــده مالیاتــی هســتند بــا هــدف حمایــت از توســعه اقتصــاد دیجیتــال 

و تشــویق کســب وکارهای اینترنتــی بــه اســتفاده از ســکوهای داخلــی. 

نیاز به 
اصالح

بند )ل(

ــون  موقوف االجــرا نمــودن اجــرای حکــم تبصــره )7( مــاده ) 105( و  حکــم تبصــره مــاده 131 قان
مالیات هــای مســتقیم )کاهــش یــک درصــد )1 %( تــا پنــج درصــد )5 %( نــرخ مالیــات بــه ازای هــر 
ده درصــد )10 %( افزایــش درآمــد ابــرازی مشــمول اشــخاص حقیقــی و حقوقــی مرتبــط نســبت بــه 

درآمــد ســال گذشــته(.

مخالف

بند )ن(

مشــمول مالیــات و عــوارض صادراتــی نمــودن درآمــد حاصــل از صــادرات مــواد و محصــوالت معدنی 
و صنایــع معدنــی فلــزی و غیرفلــزی بــا هــدف تحقــق جهــش تولیــد دانش بنیــان و توســعه زنجیــره 

ارزش تولیــد و عبــور از خام فروشــی. 

نیاز به 
اصالح

بند )ع(
واریــز مالیــات و عــوارض ارزش افــزوده دریافتــی از واحدهــای تولیــدی و پیمانــکاران طــرح )پــروژه(

هــای واقــع در اســتان بــه حســاب اســتان محــل اســتقرار واحــد تولیــدی 
نیاز به 
اصالح

بند )ت(

کاهــش نــرخ مالیــات موضــوع مــاده )105(  قانــون مالیات هــای مســتقیم اشــخاص حقوقــی دارای 
ــد )7%( در  ــد درص ــت واح ــادل هف ــا مع ــر ت ــدی حداکث ــای تولی ــرداری در فعالیت ه ــه بهره ب پروان

ــور.  ــادی کش ــرایط اقتص ــی ش ــا پیش بین ــب ب ــد و متناس ــت از تولی ــت های حمای ــتای سیاس راس
موافق

بند )ث(
جزء 1

جایگزینــی سیاســت اعتبــار مالیاتــی و گمرکــی بــا نــرخ صفــر به جــای معافیت هــای مالیاتــی مصــرح 
ــای  ــازی معافیت ه ــتای هدفمندس ــی در راس ــور گمرک ــون ام ــتقیم و قان ــای مس ــون مالیات ه در قان

ــی.  ــای مال ــازی حمایت ه ــی و شفاف س ــی و گمرک مالیات
موافق

بند )ث(
جزء 6

ــی  ــت مالیات ــزان معافی ــعه )می ــم توس ــه پنج ــون برنام ــاده 159قان ــد ب م ــت بن ــودن معافی ــاری ب ج
ــده در  ــور ش ــای منظ ــقف معافیت ه ــا س ــعه یافته ت ــر توس ــق کمت ــی مناط ــی و معدن ــای صنعت واحده
ــه  ــی ک ــی و معدن ــای صنعت ــرای واحده ــاً ب ــد.( صرف ــش می یاب ــی افزای مناطــق آزاد تجــاری و صنعت
پروانــه بهره بــرداری یــا قــرارداد اســتخراج آنهــا طــی دوره اجــرای قانــون مذکــور صــادر شــده باشــد. 

مخالف
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ب. نکات مهم مالیاتی الیحه و اثرات آن بر بخش خصوصی

ــش . 1 ــر از بی ــال 1402، صرف نظ ــه س ــه بودج ــده در الیح ــی ش ــی پیش بین ــای مالیات ــالم درآمده ــی اق برخ
بــرآوردی، دارای آثــار نامطلــوب بــر نظــام تولیــدی کشــور هســتند. مهمتریــن ایــن اقــالم، مالیــات اشــخاص 
ــون  ــه قان ــبت ب ــال 1402 نس ــه س ــه بودج ــزان آن در الیح ــه می ــت ک ــرکت ها( اس ــی )ش ــی غیردولت حقوق
بودجــه ســال 1401، در حــدود 128 درصــد رشــد کــرده اســت. از آنجــا کــه ایــن نــوع پایــه مالیاتــی بــا 
ســهمی در حــدود 30.9 %، نســبت بــه ســایر انــواع مالیات هــا، بیشــترین ســهم از کل درآمدهــای مالیاتــی 
ــر ایــن اســاس نتیجــه گرفــت فشــار  ــوان ب ــه خــود اختصــاص داده اســت بنابرایــن می ت الیحــه حاضــر را ب
اصلــی بــرای تامیــن منابــع عمومــی دولــت در بخــش درآمدهــای مالیاتــی، بــر دوش بخــش خصوصــی خواهــد 

بــود. 

بخشــی از رشــد 128 درصــدی مــورد اشــاره، ناشــی از نــرخ تــورم بــاالی اقتصــاد در ســال جــاری اســت امــا . 2
آنچــه الزم اســت مــورد توجــه ویــژه قــرار بگیــرد ایــن اســت کــه اخــذ "مالیــات تورمــی" تــوان تجهیــز واقعــی 
بنگاه هــای اقتصــادی را کاهــش خواهــد داد و ایــن مــورد در کنــار افزایــش قیمــت نهاده هــای وارداتــی )بــه 
ــه دلیــل تــورم(، کاهــش تــوان تولیــدی  دلیــل افزایــش قیمــت ارز( و افزایــش قیمــت نهاده هــای داخلــی )ب
بنگاه هــا را رقــم خواهــد زد. بــه ایــن ترتیــب بــا تخلیــه ایــن منابــع بــه دلیــل مالیات ســتانی، نیــاز بــه تامیــن 

منابــع بــا اســتقراض از بانک هــا )کــه وضعیــت مطلوبــی ندارنــد( افزایــش خواهــد یافــت. 

ــال . 3 ــدی می ســازد و آن اعم ــه مشــکل دیگــری را هــم متوجــه بنگاه هــای تولی ــا البت ــرآوردی مالیات ه بیش ب
ــط  ــدن محی ــب تر ش ــی  و نامناس ــش خصوص ــر بخ ــات ب ــول مالی ــوران وص ــوی مأم ــف از س ــار مضاع فش
کســب وکار اســت. معمــواًل ســازمان امــور مالیاتــی تحــت فشــار دولــت بــرای تحقــق منابــع پیش بینــی شــده 
اســت. لــذا بــا توجــه بــه عــدم گســترش پایه هــای مالیاتــی و کاهــش معافیت هــای مالیاتــی در قوانیــن مرتبــط 
در ســال های اخیــر و عــدم تــوان جلوگیــری از فــرار مالیاتــی بدلیــل عــدم ایجــاد زیرســاخت مناســب اطالعاتــی 
ــر در  ــی موردنظ ــای مالیات ــش درآمده ــاره و افزای ــورد اش ــدی م ــد 128 درص ــادی ؛ رش ــای اقتص از فعالیت ه
ــر پایه هــای اقتصــادی و مودیــان شناســنامه دار و  ــد نشــان از فشــار مالیاتــی ب الیحــه بودجــه، صرفــا می توان
شــفاف فعلــی بــه انــواع و اقســام روش هــا، توســط مامــوران وصــول مالیاتــی باشــد کــه بــه مفهــوم تنگنــای 

اقتصــادی بیشــتر بــرای فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی آن هــم در شــرایط رکــود اقتصــادی اســت. 

فشــارهای مالیاتــی مــورد اشــاره بــر تولیدکننــدگان بخــش خصوصــی در حالــی صــورت پذیرفتــه اســت کــه بــر . 4
اســاس الیحــه بودجــه پیشــنهادی قــرار اســت در راســتای حمایــت از تولیــد و متناســب بــا شــرایط اقتصــادی 
ــرخ مالیــات موضــوع مــاده 105 قانــون مالیات هــای مســتقیم مطابــق بنــد )ت( تبصــره 6 الیحــه،   کشــور، ن
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ــون بودجــه ســال 1401،  از  ــرخ در قان ــه 18 درصــد برســد. ایــن ن ــا هفــت واحــد کاهــش پیــدا کــرده و ب ت
25 درصــد بــه 20 درصــد کاهــش پیــدا کــرده بــود. بــا توجــه بــه شــرایط رکــودی حاکــم بــر فضــای تولیــد، 
بخــش خصوصــی ایــن پیشــنهاد را در راســتای کاهــش هزینــه تولیــد و ایجــاد رونــق نســبی در تولیــد می دانــد 
و در طــول دوره بررســی بودجــه در کمیســیون محتــرم تلفیــق مکــررا مســئوالن دولــت دربــاره اثــر ایــن بنــد 
ــت اجــرا و نحــوه  ــز ابهــام در ضمان ــور نی ــد مذک ــوای بن ــه محت ــا توجــه ب ــه ب ــد. البت ــد کردن ــد تاکی ــر تولی ب
تخصیــص آن وجــود دارد؛ بدیــن مفهــوم کــه در بنــد "ت" تبصــره 6 بــه دولــت اجــازه داده شــده اســت کــه 
نــرخ مالیــات موضــوع مــاده 105 قانــون مالیات هــای مســتقیم را حداکثــر تــا نــرخ 7 درصــد کاهــش دهــد؛ 
کــه اوال بــا توجــه بــه عــدم تکلیــف دولــت بــه ایــن اقــدام ضمانــت اجــرای مناســبی بــر ایــن بنــد، متصــور 
ــع مختلــف مشــخص نیســت و  ــه بخــش هــا و صنای ــای تخصیــص ایــن تخفیــف هــا ب ــا مبن نیســت و ثانی
همیــن موضــوع ابهــام و عــدم شــفافیت ایجــاد کــرده )بــروز فســاد هــم قابــل تصــور اســت( و اگــر قــرار باشــد 
بــه موجــب آئیــن نامــه هــم تعییــن شــوند نحــوه تخصیــص هــا، محــل تفســیر خواهــد بــود. در ضمــن بایــد 
بــه ایــن نکتــه مهــم توجــه کــرد کــه برخــی بندهــای دیگــر در همیــن الیحــه وجــود دارنــد کــه عمــال باعــث 
خنثــی ســازی اثــر کاهــش نــرخ مالیــات هــای مســتقیم، موضــوع بنــد ت تبصــره 6 الیحــه بــر تولیــد شــده 
ــه برخــی از  ــه ب ــد کــرد کــه در ادام ــی مواجــه خواهن ــه مالیات ــا افزایــش هزین ــال اقتصــادی را ب و عمــال فع

ــم. ــن موضــوع می پردازی ــن بندهــا در خصــوص ای مهمتری

بــر اســاس بنــد )ل( تبصــره 6  ایــن الیحــه اجــرای حکــم تبصــره )7( مــاده ) 105( )کاهــش یــک . 5
واحــد درصــدی )1%( تــا پنــج واحــد درصــدی )5 %( نــرخ مالیــات بــه ازای هــر ده درصــد )10 %( افزایــش 
ــاده  ــره م ــته( و تبص ــد ســال گذش ــه درآم ــی نســبت ب ــات اشــخاص حقوق ــرازی مشــمول مالی ــد اب درآم
ــا پنــج واحــد درصــد  ــر ت ــون مالیات هــای مســتقیم )کاهــش یــک واحــد درصــد و حداکث )131( قان
ــات  ــرازی مشــمول مالی ــد اب ــش درآم ــر ده درصــد )10 %( افزای ــه ازای ه ــاده 131 ب ــی م ــای مالیات از نرخ ه
اشــخاص حقیقــی موضــوع ایــن مــاده(، متوقــف خواهــد شــد. ایــن توقــف بــه معنــای اصــالح قوانیــن دائمــی 
ــه شــده در  ــد در نظــر داشــت کــه حــذف معافیت هــای مالیاتــی در نظــر گرفت در بودجــه یکســاله اســت. بای
ــال  ــای فع ــزی بنگاه ه ــترده در برنامه ری ــر گس ــث تغیی ــاالنه باع ــه س ــن بودج ــی قوانی ــتی، ط ــن باالدس قوانی
در بخــش خصوصــی و کاهــش پیش بینی پذیــری اقتصــاد می شــود کــه ریســک های ســرمایه گذاری را 
ــوازی  ــای م ــی بازاره ــی را راه ــرمایه و نقدینگ ــی از س ــدی را خال ــد تولی ــای مول ــد و بازاره ــش می ده افزای
ــود  ــه نمی ش ــه توصی ــا به هیچ وج ــون مالیات ه ــاره قان ــژه درب ــی به وی ــن اقدامات ــد. چنی ــد می نمای و غیرمول
ــاره  ــت درب ــت های دول ــه سیاس ــی ب ــادی اطمینان ــای اقتص ــا بنگاه ه ــد ت ــد ش ــب خواه ــل موج ــرا در عم زی
ــوق  ــاد مش ــور ایج ــره به منظ ــر دو تبص ــه ه ــن آنک ــند. ضم ــته باش ــا نداش ــد مالیات ه ــی مانن ــوع مهم موض
بــرای بنگاه هــا در جهــت بهبــود  درآمــد بــوده اســت و عمــاًل بــا متوقــف کــردن آنهــا ایــن انگیــزه کم رنــگ 
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می گــردد. بــه عــالوه  بــه ایــن ترتیــب بخشــی از سیاســت اعــالم شــده دولــت دربــاره کاهــش 7 درصــدی 
مالیــات  بــر ســود شــرکت ها در عمــل خنثــی و بــی اثــر خواهــد شــد.

در جــزء 6 بنــد )ث( تبصــره 6  کــه بــه محــدود کــردن برخــورداری واحدهــای صنعتــی و . 6
ــد؛  ــد ش ــج خواه ــعه یافته منت ــر توس ــق کمت ــرمایه گذاری در مناط ــت س ــی از معافی معدن
ــی  ــای صنعت ــی واحده ــت مالیات ــزان معافی ــعه )می ــم توس ــه پنج ــون برنام ــاده 159 قان ــد ب م ــت بن معافی
ــاری و  ــق آزاد تج ــده در مناط ــور ش ــای منظ ــقف معافیت ه ــا س ــعه یافته ت ــر توس ــق کمت ــی مناط و معدن
ــا  ــرداری ی ــه بهره ب ــه پروان ــی ک ــی و معدن ــای صنعت ــرای واحده ــًا ب ــد.(، را صرف ــش می یاب ــی افزای صنعت
قــرارداد اســتخراج آنهــا طــی دوره اجــرای قانــون مذکــور صــادر شــده باشــد؛ جــاری دانســته اســت. بنــد ب 
مــاده 159 قانــون برنامــه پنجــم توســعه در راســتای حمایــت از ســرمایه گذاری در مناطــق کمتــر 
ــن شــده  ــه ای تدوی ــادل منطق ــن مناطــق و در جهــت ایجــاد تع ــد در ای توســعه یافته و ایجــاد اشــتغال و تولی
اســت و اثــر انگیزشــی بــر ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در ایــن مناطــق داشــته اســت. در حــال حاضــر 
هــر فــردی کــه در مناطــق کمتــر توســعه یافته ســرمایه گذاری کــرده و پروانــه بهــره بــرداری می گیــرد و یــا 
در طــی ســال های اخیــر اقــدام بــه ســرمایه گذاری نمــوده اســت بــر اســاس بنــد موردنظــر مشــمول معافیــت 
مالیاتــی اســت و ایــن موضــوع بهتریــن مشــوق بــرای تولیــد و ایجــاد اشــتغال در ایــن مناطــق اســت. امــا 
دولــت بــا محــدود کــردن ایــن حکــم بــه ســال های مربــوط بــه برنامــه پنجــم؛ بــا فــرض 
افزایــش درآمــد مالیاتــی، موجــب عــدم تمایــل بــرای تولیــد و ســرمایه گذاری در مناطــق یــاد شــده مــی شــود 
و چنیــن انگیــزه مهمــی را از فعــال اقتصــادی می گیــرد کــه اثــر ســوء بــر گســترش مناطــق محــروم و کمتــر 

ــت. ــد داش ــعه یافته خواه توس
ــام؛  . 7 ــام و نیمه خ ــواد خ ــدگان م ــی صادرکنن ــت مالیات ــذف معافی ــد ن تبصــره 6 موضــوع ح بن

ــد،  ــه بیانجام ــری بودج ــش کس ــه کاه ــد ب ــد و می توان ــش می ده ــت را افزای ــی دول ــای مالیات ــًا درآمده طبع
ــد  ــرای تولی ــه ب ــواد اولی ــن م ــا حــدی کاهــش داده و مشــکل تأمی ــرای خام فروشــی را ت ــزه ب ــن انگی همچنی
ــی تعــدد آرا  ــد توجــه داشــت کــه مســأله اصل ــا بای ــد. ام ــی و تکمیــل زنجیره هــای ارزش را رفــع  کن داخل
ــاره تعریــف مــواد خــام و نیمه خــام و احصــاء لیســت اقــالم مشــمول ایــن  و نظــرات درب
حکــم اســت. آنچــه در ســنوات گذشــته در خصــوص حکــم حاضــر، صــورت پذیرفتــه اســت، در نظــر گرفتــن 
ــرای  ــر اج ــب ب ــات مترت ــه مالحظ ــه ب ــدون توج ــام، ب ــام و نیمه خ ــواد خ ــوان م ــالم به عن ــه ای از اق مجموع
ــرآورده و محصــول  ــره ف ــه در زم ــی ک ــای نفت ــه موجــب شــده برخــی از فرآورده ه ــی اســت ک ــن اقدام چنی
ــن  ــاالن ای ــه فع ــده اســت ک ــبب ش ــرد س ــن رویک ــوند. ای ــم ش ــن حک ــد، مشــمول ای ــرار می گیرن ــی ق نهای
ــه دوم و  ــه مصادیقــی همچــون روغــن تصفی ــوان ب حــوزه، دچــار ســردرگمی شــوند. در ایــن خصــوص می ت
ــه آنهــا پرداخــت  ــوط ب ــات مرب ــار عــوارض و مالی ــا ســیمان اشــاره نمــود کــه یک ب ــن  ی ــرآورده پارافی ــا ف ی
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ــم شــده اســت،  ــن حکــم در بودجــه ســال 1401، تنظی ــرای ای ــه ای کــه ب ــب آیین نام شــده و مجــددا در قال
مشــمول حکــم حاضــر می شــوند. البتــه بــه ایــن نکتــه بدیهــی هــم بایــد توجــه اشــت کــه ایجــاد موانــع بــر 
ــر تنگناهــای ارزی اضافــه می شــود موجــب تشــدید  ــه ویــژه در شــرایطی کــه هــر روز ب ســر راه صــادرات ب
نابســامانی های بــازار ارز شــده و ایــن موضــوع نیــز از کانــال افزایــش قیمــت نهاده هــا و کاالهــای ســرمایه ای 
ــه  ــع ب ــا افــت مناب ــه تولیــد آســیب خواهــد زد. ضمــن آنکــه کاهــش درآمدهــای ارزی متــرادف ب وارداتــی ب

دســت آمــده از طریــق وضــع مالیــات بــر واردات خواهــد شــد.

در خصــوص رشــد 175 درصــدی مالیــات بــر واردات در الیحــه بودجــه 1402 نســبت بــه قانــون بودجــه 1401 . 8
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه بــا توجــه بــه تشــدید موانــع صادراتــی بــه موجــب بنــد )ن( تبصــره 6 
الیحــه بودجــه 1402 کــه متــرادف بــا کاهــش درآمدهــای ارزی کشــور اســت، مشــخص نیســت بــا اعمــال 
ایــن موانــع، چگونــه قــرار اســت رشــد 175 درصــدی مالیــات بــر واردات در ســال 1402 نســبت بــه پیش بینــی 
ــی  ــه مالیات ــرد پای ــن عملک ــر واردات ضعیف تری ــات ب ــه، مالی ــم آنک ــه مه ــود. نکت ــق ش ــرد 1401 محق عملک
در ســال 1401 را بــه خــود اختصــاص داده اســت و بــا وضــع عــوارض گمرکــی روی صــادرات برخــی اقــالم 
از یک ســو و غیراقتصــادی نمــودن فعالیــت برخــی واحدهــای تولیــدی بــه دلیــل افزایــش قیمــت گازطبیعــی 
ــل مالحظــه 175  ــول و الفینی ســاز، ســیمان و ...(، رشــد قاب ــژه شــرکت های پتروشــیمی متان ــه وی ــع )ب صنای

درصــدی در ایــن پایــه مالیاتــی، بســیار دور از ذهــن اســت.
بنــد )ع( الیحــه بودجــه 1402، عــالوه بــر مخــدوش نمــودن اصــل جامعیــت بودجــه، ماهیــت »ضــد توســعه  . 9

ــای  ــی از واحده ــزوده دریافت ــوارض ارزش اف ــات و ع ــد، "مالی ــن بن ــب ای ــه موج ــه ای« دارد. ب ــوازن منطق مت
تولیــدی و پیمانــکاران طرح هــای واقــع در اســتان بــه حســاب اســتان محــل اســتقرار واحــد تولیــدی" واریــز 
ــعه یافتگی  ــطوح توس ــه در س ــع ک ــوردار از مناب ــتان های برخ ــهرها و اس ــب، کالنش ــن ترتی ــود. بدی می ش
باالتــری قــرار دارنــد مجــدداً از منابــع مالــی بیشــتری برخــوردار خواهنــد بــود. در حالی کــه اســتان های مــرزی 
ــات و  ــچ ســهمی از مالی ــد هی ــج می برن ــدی رن ــع و واحدهــای تولی ــوازن اســتقرار صنای ــه از الگوهــای نامت ک
ــرد. وضــع چنیــن قوانینــی ضمــن تشــدید واگرایی هــای منطقــه ای، مــوج  عــوارض ارزش افــزوده نخواهنــد ب
جدیــدی از احســاس بی عدالتی هــا را ایجــاد نمــوده و تأثیــر مخربــی بــر فضــای کســب و کار ایــن اســتان ها 

خواهــد گذاشــت.
نکتــه آخــر ایــن کــه بایــد دربــاره افزایــش درآمدهــای مالیاتــی در الیحــه بودجــه ســال 1402 مــد نظر قــرار داد . 10

ایــن اســت کــه در حــال حاضــر چنیــن اســتدالل می شــود کــه افزایــش درآمدهــای مالیاتــی بــه منظــور تغییــر 
ترکیــب منابــع دولــت بــه ســمت منابــع پایــدار بــه یــک ضــرورت تبدیــل شــده اســت. امــا بایــد توجــه داشــت 
ایــن موضــوع زمانــی بــه نتیجــه خواهــد رســید کــه اراده کافــی بــرای کنتــرل ســمت هزینه هــای دولــت و 
کوچک ســازی آن وجــود داشــته باشــد. در غیــر ایــن صــورت در مســابقه بیــن افزایــش مالیات هــا و افزایــش 
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ــت از درآمدهــای  ــودن هزینه هــای جــاری دول ــی )بیشــتر ب ــراز عملیات ــت همــواره کســری ت هزینه هــای دول
ــه رغــم  دولــت( تــداوم خواهــد داشــت. البتــه ایــن اتفــاق در الیحــه بودجــه 1402 نیــز روی داده اســت و ب
ــراز  ــت موجــب افزایــش کســری ت افزایــش شــدید مالیات هــا، رشــد در حــدود 48 درصــدی هزینه هــای دول
ــت   ــای دول ــرل هزینه ه ــا، کنت ــش مالیات ه ــرای اثربخشــی افزای ــی ب ــذا شــرط کاف ــی شــده اســت. ل عملیات

اســت کــه در الیحــه پیشــنهادی بــه آن توجــه نشــده اســت. 

ــده در  ــی ش ــی پیش بین ــع مالیات ــت وصــول مناب ــاره قابلی ــورای اســالمی درب ــس ش ــود مجل ــنهاد می ش ــان پیش در پای
ــد.  ــای الزم را انجــام ده ــوزه،  بررســی ها و تعدیل ه ــن ح ــات اتخــاذ شــده در ای ــار تصمیم الیحــه و آث


