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  مقدمه   

بستر قوانين و مقررات فراهم كننده نظام اقتصادي و مالي در هر     
دولت به عنوان و تعامل ميان توليد كننده و عرضه كننده از يك طرف 
در ايران به داليل  .ناظر بر فرايند اين فعاليت ها از طرف ديگر است

نيز اجراي آنها  ،فرايند تهيه، تدوين و تصويب قوانين عالوه برمختلف 
با مشكالت عديده اي مواجه ها نامه ها و دستورالعمل در قالب بخش 

 هاي طرفمنافع و غير مستقيم و اين مشكالت به طور مستقيم  است
به شدت تحت تاثير را  )فرايند توليداز جمله (در اين فرايند ذينفع 

       زماني حادتر مي شود كه برخي از  اين معضل .قرار مي دهد
نتيجه چنين مشكالتي  .ن اصلي مي شوندقواني ضناق" عمالها  همبخشنا

تبعات سنگين اقتصادي و مالي است كه طرف هاي ذينفع در اين 
  .فرايند بايد متحمل شوند

تفسير مشكالت در خصوص برخي از اين نوع در اين گزارش      
مالي مقررات  قانون تنظيم بخشي ازقانون الحاق موادي به  ۶۴ماده 

 ،گاني از درآمدهاي اعضاءاتاق بازرسهم دولت در خصوص 
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قانون تنظيم بخشي از  ۴چگونگي اعمال آيين نامه اجرايي ماده 
مقررات تسهيل نوسازي صنايع در خصوص معافيت افزايش سرمايه، 

قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم مشكالت ناشي از پيامدهاي 
   و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توسعه 

يد كنندگان كاال و ارايه دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي تول
، معافيت مالياتي پايان خدمت كارگران، )موسوم به تجميع عوارض(

    قانون  ۱۳۸نقل و انتقال سهام و اصالحيه ماده  زاخذ ماليات ا
اندوخته (يات هاي مستقيم در خصوص معافيت مالياتي ذخيره لما

  .دهايي ارايه شده استبررسي و پيشنها، )شركت ها
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قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي  ۶۴بررسي ماده  -۱
در هزار درآمد مشمول ماليات به عنوان سهم اتاق  ۳موضوع (دولت 

  )معادن  بازرگاني و صنايع و 

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن سهم در هزار  ۳موضوع در مورد      
قانون الحاق  ۶۴آنجا ناشي مي گردد كه بموجب ماده  مشكل از

مالي دولت مصوب  تموادي به قانون تنظيم بخشي از مقررا
مجلس شوراي اسالمي سه در هزار متعلق به اتاق شامل  ۲۱/۱۱/۱۳۸۰

مذكور پرداخت است كه بايد مبلغ  سه در هزار درآمد مشمول ماليات
       نايع و معادن و و فيش واريزي به حساب اتاق بازرگاني و ص

  بايد روشن است كه " مفهوم ماده كامال. اتاق هاي تعاون ارايه گردد
 ۱۳۸۵پرداخت گردد و اين امر تا سال  در هزار درآمد مشمول ماليات ۳

اجرا مي شده است ولي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز 
اي اتاق ها خطاب به روس ۹/۱۲/۸۴مورخ  ۱۷۴۳۱/۳۵طي نامه شماره 

 ۲۶/۱۱/۶۱مورخ  ۹۷۶۲/۲۰۱در استانها با عطف توجه به نامه شماره 
رياست محترم شوراي عالي مالياتي دستور داده است كه مبناي 

ان مورد يدرآمد مشمول ماليات قطعي مودمحاسبه سه در هزار سهم اتاق 
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  و بدين طريق ميزان پرداختي موديان بابت  نظر قبل از معافيت ها است
بيان  الذكر فوق  ۶۴در هزار بيش از مبلغي مي گردد كه در ماده  سه

در  ۳/۲/۱۳۸۶مورخ   ۷۱۱۰در قسمت آخر بخشنامه  .گرديده است
:  آمده استدر هزار سهم اتاق بازرگاني  ۳ارتباط با ماخذ محاسبه 

  ان ذيربط قبل از كسر يدرآمد مشمول ماليات قطعي شده مود«
در حقيقت وزارت ست به اين ترتيب ا» معافيت هاي مقرر قانوني

را به مفاد  »قبل از كسر معافيت هاي قانوني«: اقتصاد و دارايي جمله 
قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي  ۶۴ماده 

است در ماده اين  مغاير" كه اين الحاق كامالكرده است اضافه دولت 
از بايد هزار مورد بحث در  ۳ قيد شده است كه" صراحتااين ماده 

مسئولين و در صورت اصرار اخذ شود » درآمد مشمول ماليات«
  .اصالح شود ۶۴بايد ماده ابتدا  ،ذيربط
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قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل  ۴تبعات آيين نامه اجرايي ماده  -۲
  )ت افزايش سرمايهيمعاف(نوسازي صنايع كشور

شور و تحقق جهش صادراتي، به منظور تسهيل نوسازي صنايع ك     
با عنوان قانون  ۲۶/۵/۱۳۸۲مجلس شوراي اسالمي طي مصوبه مورخ 

 ۱۱۳بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصالح ماده 
قانون برنامه سوم و با عنايت به استراتژي نظام مالياتي كشور و نيز به 

مقرر منظور تشويق شركتهاي صنعتي به اصالح ساختار مالي چنين 
چنانچه طي چهار سال بعد از تاريخ تصويب قانون فوق الذكر داشت كه 

شركتهاي صنعتي مبادرت به افزايش سرمايه نمايند، طي پنج سال معادل افزايش 

    ۶و بموجب ماده  سرمايه از درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد شد
تي قانون مذكور، مقرر گرديده شركتهاي صنع ١آيين نامه اجرايي

متقاضي استفاده از اين مشوق بايد در پايان اولين سال مالي و 
سالهاي بعد از اولين سال افزايش سرمايه، تاييديه يكي از حسابرسان 
... :قانون تنظيم) ۴(آيين نامه اجرايي ماده  ۶ماده  -۱                                            ايه پرداخت شدهميزان افزايش سرم -الف     :ارايه نمايند) اداره كل امور مالياتي ذي ربط شركت(مالياتي كشور ايران را كه مستند به گزارش حسابرسي شركت باشد در مورد زير دريافت و به سازمان امور و سالهاي بعد از اولين افزايش سرمايه، تاييديه يكي از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي ي شركتهاي صنعتي متقاضي استفاده از مشوق موضوع اين آيين نامه، بايد در پايان اولين سال مال  و اعالم ميزان سرمايه             ) سي درصد(رعايت حداقل نصاب نسبت سرمايه به بدهي  -ب      تهمان شركصرف منابع حاصل از افزايش سرمايه در سرمايه گذاري ثابت و يا سرمايه در گردش  - ج      )پايان سال مالي شركت(پرداخت شده و بدهيهاي شركت در تاريخ ترازنامه  عدم كاهش سرمايه -د       
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عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را كه مستند به گزارش 
ه سازمان امور مالياتي كشور ارايه نمايد و بحسابرسي شركت باشد، 

قانون مزبور بوده است كه  ۴رعايت ذيل ماده " اعلت اين امر هم لزوم
% ۳۰مقرر مي دارد شركتهايي كه نسبت سرمايه به بدهي آنها كمتر از 

باشد و همچنين شركتهايي كه پس از افزايش سرمايه نسبت به كاهش 
آن اقدام نمايند، از تاريخ تصويب كاهش سرمايه، از اين مشوق 

  .برخوردار نخواهند بود

رعايت موازين قانون فوق الذكر، شركتهاي صنعتي كه در جهت      
افزايش سرمايه داده اند و به منظور دقت در ثبت و ضبط و نگهداري 
حسابها طبق موازين حسابداري حرفه اي و قانوني، از حسابداران 
رسمي جهت اين امر استفاده نموده اند و بر روال اينكه مهلت و 

پرداخت ماليات به تبع آن و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه 
چهار ماه شمسي پس از  ٢قانون مالياتهاي مستقيم ۱۵۵بموجب ماده 

                                           
سال مالياتي عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال  -  ۱۵۵ماده  -۲

شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم مي شود ليكن در مورد اشخاص حقوقي مشمول 
سال مالي آنها ماليات كه سال مالي آنها به موجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نمي كند درآمد 

به جاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرار مي گيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و 
.سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آنها چهار ماه شمسي پس از سال مالي مي باشد حساب  
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پايان سال مالي است، تاييديه حسابرسي رسمي خود را قبل از 
قطعيت پرونده مالياتي به ادارات امور مالياتي مربوطه تسليم نموده اند 

قانون ) ۴(ايي ماده آيين نامه اجر ۶ولي ادارات مالياتي به استناد ماده 
مزبور كه اشعار مي دارد براي استفاده از تسهيالت اين مشوق  
شركتهاي متقاضي بايد تاييديه حسابرس عضو جامعه حسابرسان كه 
مستند به گزارش حسابرسي باشد را در پايان اولين سال و سالهاي 
بعد از اولين سال افزايش سرمايه تسليم ادارات مذكور نمايند، از 

ل كسر مبلغ افزايش سرمايه گذاري از درآمد مشمول ماليات قبو
   هدف اصلي قانون مزبور را " خودداري مي نمايد كه اين امر عمال

  .بال موضوع كرده است
لذا پيشنهاد مي شود به منظور عملي ساختن اجراي قانون تسهيل نوسازي      

ي افزايش دهنده صنايع كشور ضمن قبول گزارش تاييد حسابداران رسمي شركتها
سرمايه جهت نوسازي صنايع كه در موعد قانوني قبل از قطعيت پرونده مالياتي 

كاربرد و همخواني با نظر به طور عملي  ليتسليم ادارات امور مالياتي نگرديده و
قانونگذاران تسهيل نوسازي صنايع كشور دارد ترتيبي داده شود كه هر ساله موعد 

    داران رسمي در خصوص احراز شرايط مقرر در تسليم تاييديه گزارش حساب
آيين نامه مربوطه در تاريخ ترازنامه همان موعد قبل از قطعيت پرونده  ۶ماده 
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باشد تا از اين راه مشكالت شركتهايي كه در سال مالي گذشته مبادرت به افزايش 
    ر سرمايه براي نوسازي صنايع  نموده اند و در تاريخ ترازنامه شرايط مقرر د

اقدام به " آيين نامه مربوطه را دارا بوده اند برطرف و شركتهايي كه بعدا ۶ماده 
  .افزايش سرمايه به همين منظور مي نمايند مطمئن سازد

  
قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم و چگونگي آثار منفي برخي   -۳

                برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كاال و 
  ارايه دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي 

قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم و چگونگي برقراري و «     
وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كاال و ارايه دهندگان 

كه به قانون تجميع عوارض معروف » خدمات و كاالهاي وارداتي
توليد كنندگان به وجود آورده كه توجه به گشته، مشكالتي را براي 

  .ي استآن ضرور
هيات وزيران كه فهرست  ۲۸/۱۲/۱۳۸۱مصوبه مورخ پيرو  -الف    

كاالهاي توليدي را كه امكان استفاده از آنها به عنوان محصول نهايي 
وجود دارد، پاره اي از كاالها با روح قانون و تعريف علمي كاالهاي 

طبق تعريف علمي بين المللي كه مورد . داردمحصول نهايي مغايرت 
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قبول سازمان ملل، بانك جهاني و صندوق بين المللي پول است و 
تمام كشورها نيز طبق آن عمل مي كنند كاالي نهايي آن كااليي است 

در فرايند توليد قرار نمي گيرد بلكه، توسط مصرف " كه مجددا
) ار، و صادراتخانوارها، دولت، بخش كسب و ك(كنندگان نهايي 

  .خريداري مي شود
بق استانداردهاي علمي موجود در جهان چند نوع طبقه بندي از ط     

بر اساس  ،كاالها و خدمات وجود دارد كه يكي از اين طبقه بندي ها
است كه مورد نظر قانونگذار در قانون تجميع  هاكاالاز هدف استفاده 

   ها به مصرفي، در اين طبقه بندي كاال .استهم بوده عوارض 
آن كاال  ،به اعتبار خريدارو  سرمايه اي و واسطه اي تقسيم مي شوند

      يا خدمت نهايي مصرفي، نهايي سرمايه اي و يا واسطه اي نام 
       در اين ارتباط مشكالت  .مي گيرد و نه به اعتبار فروشنده آن

اي پيش آمده در خصوص اخذ ماليات و عوارض از كاالهاي واسطه 
به عنوان مثال فهرست مصوب تمامي كاالهاي مورد مصرف . است

انواع گچ و سيمان ساختماني، ( از جمله رديف هايبخش ساختمان، 
انواع سنگهاي ساختماني و تزئيني، انواع لوله و ورقهاي ايرانيت، 
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كاالهاي واسطه اي براي ...) و كيانواع لوله و اتصاالت پالست
درصدي از اين كاالها براي تعمير و يا و اگر هم ساختمان هستند 

تعويض توسط خانوارها خريداري مي شوند سهم چنداني در توليد 
مشمول اخذ ماليات و عوارض نمي شوند و اگر مقرر د و لذا نندار

است از اين كاالها ماليات و عوارض اخذ گردد يا بايد از بهاي 
ر اولين مبداء ساختمان در هنگام اخذ پايان كار دريافت گردد، يا د

توليد كه مواد خام كاالهاي مذكور را توليد مي كند، اخذ شود و يا 
ارزش افزوده هر فروشنده بتواند ماليات و عوارض بر همانند ماليات 

حال  درپرداختي را از ماليات و عوارض دريافتي كسر نمايد كه 
       .ي چنين روشي آماده نشده استياجراحاضر محمل قانوني و 

طبق اين فهرست چند مشكل جدي حال دريافت ماليات و عوارض بهر
  :بوجود آورده است
اين ماليات و عوارض به ضرر واحدهايي شده  -۱

و هستند  مداراي صورتحساب هاي منظاست كه 
حال آنكه واحدهايي كه فاقد سيستم حسابداري 

به نوعي منظم هستند مالياتي پرداخت نمي كنند و 
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          " اصطالحا. مي شودفرار مالياتي تشويق 
" توليد كنندگان زير پله اي و سازمان نيافته كه عموما
به كاالهاي غير استاندارد و نامرغوب توليد مي كنند 

قرار گرفته اند كه خود مشوق تشويق نوعي مورد 
به خصوص آنكه توليد . اقتصاد زيرزميني شده است

ته اي پاره اي از مصالح ساختماني، تكنولوژي پيشرف
را طلب نمي كند و زير پله اي ها به سادگي آن را 

و عوارضي  مالياتبدون اينكه توليد مي كنند 
 .پرداخت كنند

به قيمت " از آنجا كه خريداران در بازار معموال -۲
توجه دارند و به كيفيت به خصوص در مورد مصالح 
مورد مصرف در بخش ساختمان چندان توجهي 

نيز درصد ماليات و عوارض  ۳پرداخت ندارند آماده 

   كنندگان واقعي در شرايط افزايش نيستند و توليد 
روز افزون رقابت مجبورند كاالي توليدي خود را به 

  .قيمت رقابتي به فروش رسانند
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بدون اخذ به نظر مي رسد تهيه فهرست مورد نظر  -۳
نظرات تشكلها و انجمن هاي ذيربط و كارشناسان 

هاي واسطه اي، مصرفي و ذيصالح در تشخيص كاال
شده است و كاالهايي در فهرست انجام  سرمايه اي

  " وارد گرديده كه كاالهاي واسطه اي يا بعضا
    سرمايه اي هستند كه در هر دو مورد انگيزه 
سرمايه گذاري را كاهش مي دهد و اشتغال زايي را 
با مشكل مواجه مي كند و واحدهاي سازمان يافته و 

ضمن . وز را با زيان مواجه مي سازدبا مديريت ر
نكه در كمتر كشوري به اين كاالها ماليات و آ

  .عوارض تعلق مي گيرد
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  عافيت مالياتي پايان خدمت كارگرانم -۴

در مورد  ۹/۱۱/۷۷مورخ ۴/۳۰-۸۳۲۴۵/۱۱۷۱۹بخشنامه شماره     
با قرارداد موقت كه لغو معافيت مالياتي پايان خدمت كارگران 

ماده  ۵بند در راستاي موضوع قراردادشان تمديد يا تجديد مي گردد 
 ۹۱ماده  ۵اين بخشنامه مغاير با بند واقع قانون مالياتهاست در  ۹۱

هر گاه كه اينكه اين تفسير وجود دارد " مضافا ٣قانون مالياتها است
رارداد بعدي قرارداد كار موقت لغو و قرارداد جديدي منعقد گردد؛ ق

دايم بوده و مبلغ پرداختي مزاياي پايان خدمت محسوب نمي گردد 
اگر وظايف مجلس شوراي اسالمي است، اين تفسير در حوزه البته 
" آن موضوع را  كامال ۲٤قانون كار و تبصره  ۷ماده بخش نامه چه 

  .روشن كرده و نيازي به تفسير ندارد

                                           
  :درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است:  ۹۱ماده   -۳

حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد  -۵بند 
  خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث

قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال  -  ۷ماده  -۴
  . فرما انجام مي دهد دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غير موقت براي كار

 حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت كارو - ۱تبصره 
  . و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد تهيه اجتماعي امور

دركارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر  - ۲تبصره 
  رارداد دائمي تلقي مي شودنشود ، ق



 

 15

ن مالياتهاي مستقيم، مزاياي قانو ۹۱ماده  ۵بند طبق نص صريح      
پايان خدمت بدون هيچگونه قيد و شرطي از پرداخت ماليات معاف 

چنانچه شخصي  ،٥قانون كار ۲۴بنابراين با توجه به ماده . ده استش
ده باشد مستحق دريافت يك ماه حقوق پايان كرسال كار  براي يك

ين اگر چه ا .از ماليات معاف است" خدمت خواهد بود كه الزاما
  .قرارداد به كرات تمديد يا تجديد گردد

  
  اخذ ماليات از نقل و انتقال سهام -۵

 ۲۹۰۸۸/۶۸۸۹/۴/۳۰شماره مقررات وضع شده در بخشنامه   
          دارايي در خصوص دريافت و وزارت امور اقتصادي  ۱۸/۶/۷۵مورخ 

علي الحساب ماليات نقل و انتقال سهام در بورس و خارج از بورس، 
 ۱۶۳به عنوان مثال استناد بخشنامه مزبور به ماده . ر ابهاماتي استدچا

        براي دريافت ) ۱۳۶۶مصوب سال (قانون مالياتهاي مستقيم 
                                           

در صورت خاتمه قرارداد كار ، كار معين يا مدت موقت ، كارفرما مكلف است  - ۲۴ماده  -۵
به كارگري كه مطابق قرارداد ، يكسال يا بيشتر ، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه 

حقوق به عنوان مزاياي اعم از متوالي يا متناوب بر اساس آخرين حقوقي مبلغي معادل يكماه 
 .پايان كار به وي پرداخت نمايد 
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علي الحساب ماليات نقل و انتقال سهام به ميزاني كه تعيين شده يا هر 
ماده مزبور چندان مطابقتي ندارد زيرا ماده مزبور  مفادميزان ديگر، با 

يافت علي الحساب را فقط در صورت احراز شرايط خاصي اجازه در
داده است كه بر اساس ماليات به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده 

ي از حجم فعاليت قابل محاسبه و تخمين باشد و تسنوات قبل يا نسب
حال آن كه در مورد تعيين ماليات سهام هيچ يك از دو شرط مزبور 

      قانون  ۱۴۳ي نيز تبصره ذيل ماده از طرف. قابل تحقق نيست
ماليات قطعي نقل و انتقال سهام در " مستقيم صراحتا هاي ماليات

بورس را به ماخذ نيم درصد ارزش فروش سهام تعيين نموده و 
از هر نقل بنابراين . مطالبه وجه ديگري را از اين بابت منع كرده است

طبق ) هر عنوان ديگر چه به عنوان حق تقدم و چه به(و انتقال سهام
صراحت اين ماده، مطالبه ماليات ديگري با مفاد ماده مزبور مغايرت 

دارايي بر اين امور اقتصادي و لذا پيشنهاد اين است كه چنانچه وزارت . دارد

ماليات بيشتري از نقل و انتقال سهام دريافت شود تنها راه بايد اعتقاد است كه 
  .ثابتي براي اين گونه نقل و انتقاالت استممكن اصالح قانون و تعيين نرخ 
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    ٦)۲۷/۱۱/۱۳۸۰(قانون مالياتهاي مستقيم ۱۳۸اصالحيه ماده  -۶

كه ) قبل از اصالحيه اخير(قانون مالياتهاي مستقيم  ۱۳۸ماده      
سود ابرازي ) اندوخته(معافيت مالياتي موضوع آن، ناظر بر ذخيره 

عه، نوسازي، بازسازي و طرحهاي توسبراي اجراي شركتهاي توليدي 
تكميل صنايع موجود يا ايجاد واحدهاي صنعتي جديد بوده از زمان 

تا اصالحيه ) ۱۳۴۵مصوب سال (اجراي قانون مالياتهاي مستقيم 
، يكي از موثرترين اهرمها و ساز و كارهاي مالياتي براي ۲۷/۱۱/۸۰

  .تحقق اهداف موضوع آن به شمار مي رفت
اين ماده، با مقررات و ) ۲۷/۱۱/۸۰(حي در مقايسه متن اصال     

  :قابل ذكر است" نارساييهاي زير مشخصا   ضوابط متن قبل از آن،

                                           
آن قسمت از سود ابرازي ) : ۲۷/۱۱/۱۳۸۰(قانون مالياتهاي مستقيم ) ۱۳۸(اصالحيه ماده  -۶

شركتهاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تكميل واحدهاي موجود 
عتي يا معدني در آن مصرف گردد از پنجاه صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صن

اين قانون معاف خواهد بود مشروط بر اينكه ) ۱۰۵(ماليات متعلق موضوع ماده %) ۵۰(درصد 
اجازه توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي يا معدني جديد در قالب طرح سرمايه گذاري " قبال

هزينه اجراي طرح يا طرحهايي ياد  در صورتي كه. معين از وزارتخانه ذيربط تحصيل شده باشد
شده در هر سال مازاد بر سود ابرازي همان سال باشد و يا از هزينه طرح سرمايه گذاري كمتر 
باشد شركت مي تواند از معافيت مذكور در محاسبه ماليات سود ابرازي سالهاي بعد حداكثر به 

  .جرا يا تكميل طرح بهره مند شودمدت سه سال و به ميزان مازاد مذكور و يا باقيمانده هزينه ا
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در متن قبل از اصالحيه اخير، صددرصد سود ابرازي  -١
حاصل از فعاليت صنعتي و معدني كه براي طرح هاي 

گرديد، از  مي) اندوخته(موضوع اين ماده ذخيره 
ل آن كه در متن اصالحي حا پرداخت ماليات معاف بود

ماليات متعلق به آن قسمت «درصد  ۵۰ماده مورد نظر، 
االشاره مصرف  از سود ابرازي كه براي طرح هاي صدر

 .، معاف از ماليات خواهد بود»گردد

اين در شرايطي است كه ايجاد محدوديت هاي فوق و 
كاهش انگيزه سرمايه گذاران براي استفاده از اين 

بحراني كنوني سرمايه گذاري در وضع  معافيت، در
نقض غرض قانونگذار " صنعت، طي اصالحيه اخير دقيقا

  .است و متوليان طراحي اهداف كالن سياستهاي مالياتي
قيد شده است " دستورالعمل اجرايي، موكدا) ۲-۱(در بند  -۲

مجوز طرح بايد قبل از اجراي طرح و منظور «: كه 
كه حالي است  اين در» نمودن هزينه اخذ شده باشد

" ، چنين شرطي در متن ماده ذكر نگرديده و ثانيا"اوال
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  آن در دستورالعمل اجرايي، اكثر » سليقه اي«قيد 
اران را در بهره مندي از معافيت موضوع ماده ذسرمايه گ

بدين معني كه شرط . ساخته استمواجه با مشكل 
اخذ «مقيد و ملزم به را سرمايه گذار " مزبور، عمال

       قبل از تدوين و تصميم به شروع طرحي  مجوز،
قبل از  –همانند گذشته " (و معموال" مي سازد كه عرفا
ر تدوين و موخر ب، »اخذ مجوز«، )اصالح اين ماده

شروع به طرح بود و نتيجه اين شرط خارج از متن 
قانون، بروز اين اشكال است كه سرمايه گذار، در مقطع 

ير خود، با وجود تدوين و تسليم اظهارنامه عملكرد اخ
كه (شروع طرح، بدليل عدم اخذ مجوز در سال قبل 

معلوم نيست شركت در پايان عملكرد سود يا " اصوال
  از مزاياي محدود معافيت " عمال) زيان داشته باشد

بيني شده محروم مي گردد و اين در حالي است پيش 
اصالحي، چنين قيد و  ۱۳۸در ماده " اصوال كه

  .پيش بيني و تصريح نگرديده است محدوديتي
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دستورالعمل ) ۲-۴(تا ) ۲-۲(به همين نحو، در بندهاي  -۳
نيز، قيود و شروط محدود كننده اي بر متن ماده اجرايي 

     تحميل گرديده، كه هريك به تنهايي مي تواند 
تعبير و تفسيرهاي مجريان قانون «سرمايه گذار را بر اثر 

مندي از معافيت مالياتي از بهره » از شروط مزبور
  .مخارج انجام شده در راستاي طرح، محروم سازد

        لذا به منظور رفع محدوديت هاي فوق و تسهيل اجراي 
طرح هاي توسعه به طور اعم در صنايع مشمول 
معافيت، پيشنهاد مي شود متناسب با شرايط فعلي 

صد  ميزان معافيت به حد صد در«صنايع و افزايش 
  .باز گردد» ه اندوختهذخير«بر اساس ، »قبلي
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  :ندي و نتيجه گيريجمع ب

در هزار مي توان گفت كه  ۳در مورد مشكالت ناشي از سهم      
           در ارتباط با ماخذ محاسبه ۳/۲/۱۳۸۶مورخ  ۷۱۱۰بخشنامه 

قانون الحاق موادي  ۶۴ماده مغاير با در هزار سهم اتاق بازرگاني  ۳
 ۲۱/۱۱/۱۳۸۰نظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب به قانون ت

در هزار مورد  ۳بخشنامه، ذكر شده است كه اين است چرا كه در 
ذيربط قبل از بحث بايد از درآمد مشمول ماليات قطعي شده موديان 

ذكر  ۶۴نوني اخذ شود در حاليكه در ماده كسر معافيتهاي مقرر قا
كه در اين يات اخذ شود از درآمد مشمول مالشده است كه بايد 

  .بايد اصالح شود ۶۴اگر قرار بر اصالح باشد ابتدا ماده مورد، 
اصالح موادي از قانون برنامه سوم و چگونگي در مورد قانون 

برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كاال و 
، بيشترين ابهام در ارايه دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي

و نهايي كيك كاالهاي توليدي و كاالهاي و واسطه اي خصوص تف
است كه الزم است در فهرست كاالهاي مشمول به اين امر نيز توجه 

  .شود
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پيشنهاد مي شود به منظور عملي ساختن اجراي قانون تسهيل 
نوسازي صنايع كشور ضمن قبول گزارش تاييد حسابداران رسمي 

ي صنايع كه در موعد شركتهاي افزايش دهنده سرمايه جهت نوساز
قانوني قبل از قطعيت پرونده مالياتي تسليم ادارات امور مالياتي 

كاربرد و همخواني با نظر قانونگذاران تسهيل " نگرديده و عمال
نوسازي صنايع كشور دارد ترتيبي داده شود كه هر ساله موعد تسليم 
تاييديه گزارش حسابداران رسمي در خصوص احراز شرايط مقرر در 

آيين نامه مربوطه در تاريخ ترازنامه همان موعد قبل از قطعيت  ۶ماده 
پرونده باشد تا از اين راه مشكالت شركتهايي كه در سال مالي 
گذشته مبادرت به افزايش سرمايه براي نوسازي صنايع نموده اند و 

آيين نامه مربوطه را دارا  ۶در تاريخ ترازنامه شرايط مقرر در ماده 
اقدام به افزايش سرمايه به " رطرف و شركتهايي كه بعدااند ب بوده

  .همين منظور مي نمايند مطمئن سازد
در خصوص دريافت علي الحساب ماليات نقل و انتقال سهام در      

غير از موارد ذكر بورس و خارج از بورس، مطالبه ماليات ديگري 
با اين  مغايرمستقيم، قانون مالياتهاي  ۱۴۳شده در تبصره ذيل ماده 
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لذا پيشنهاد اين است كه چنانچه وزارت امور اقتصادي و . ماده است
دارايي بر اين اعتقاد است كه ماليات بيشتري از نقل و انتقال سهام 
دريافت شود تنها راه ممكن اصالح قانون و تعيين نرخ ثابتي براي 

  .اين گونه نقل و انتقاالت است
    پيشنهاد نيز  مالياتهاي مستقيم قانون ۱۳۸ماده در مورد اصالحيه      

و تسهيل اجراي  پيش آمدهبه منظور رفع محدوديت هاي  مي شود
طرح هاي توسعه به طور اعم در صنايع مشمول معافيت، متناسب با 

صد  ميزان معافيت به حد صد در«شرايط فعلي صنايع و افزايش 
  .باز گردد، »ذخيره اندوخته«، بر اساس »قبلي
معافيت مالياتي پايان خدمت كارگران مي توان گفت  در مورد     

قانون مالياتهاي مستقيم، مزاياي پايان  ۹۱ماده  ۵طبق نص صريح بند 
خدمت بدون هيچگونه قيد و شرطي از پرداخت ماليات معاف شده 

قانون كار، چنانچه شخصي براي  ۲۴بنابراين با توجه به ماده . است
افت يك ماه حقوق پايان خدمت يك سال كار كرده باشد مستحق دري

اگر چه اين قرارداد به . از ماليات معاف است" خواهد بود كه الزاما
 گ/.كرات تمديد يا تجديد گردد




