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 با ایران اسالمی جمهوری مالیاتی هایمشوق و هامعافیت شناسیآسیب

 تولید از رویکرد حمایت

 1فروشانیمحمدصابر شاهنوش
  *2زادهمحمدرضا رجب
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 چکیده
های مالیاتی در کشورهای منتخب اقتصادی حاکی از اجرای بسیاری از قوانین تشويقی مالیاتی بررسی مشوق

ثیرگذار در توسعه تولید و اقتصاد کشورها است. اين در حالی است که بسیاری از قوانین أاساس متغیرهای تبر 
های مالیاتی در ايران عموماً معافیت کامل و بلندمدت است. آنچه انگیزه تولید و کارايی باالتر را در اقتصاد مشوق

های مالیاتی با پارامترهای تولیدی و توسعه اقتصادی کشور فراهم می آورد ايجاد ارتباط بین مقدار و زمان مشوق
 با الگوبرداری از کشورهای موفق اقتصادی است. 

زدايی های مالیاتی جمهوری اسالمی ايران با رويکرد مانعها و مشوقشناسی معافیتحاضر آسیب مطالعههدف 
ايران و  های مالیاتیات تطبیقی مشوقدر گام اول با مطالع می باشد که در اين راستا، و پشتیبانی از تولید

کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه سريع اقتصادی پرداخته و درگام بعدی با استفاده از پرسشنامه، میزان 
حذف برخی قوانین موجود و اجرای برخی قوانین جديد با توجه به مطالعات  تغییر و موافقت خبرگان را در راستای

مد درآ مالیاتی هایمعافیت نتايج پژوهش نشان می دهد تغییر شد.لفی فازی سنجیده تطبیقی به روش تکنیک د
 و بهادار اوراق تسويه و معامالت های تولیدی و معدنی به مشوق مالیاتی، حذف معافیت مالیاتی خدماتفعالیت

 مالیاتی هایمشوق و اعتبارات امالک مسکونی و همچنین اجرای بورس و از خارج بازارهای و هابورس در کاال
مستغالت و اعتبار مالیات خارجی بیشترين میزان موافقت خبرگان را به همراه  و امالک گذاری سرمايه صندوق

 داشته است. 

 مالیات، مشوق مالیاتی، معافیت مالیاتی، تولید. واژگان کلیدی:
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 مقدمه .1
ين نوع آن از نظر اقتصادی است و به عنوان ترترين و مناسبدر بین انواع درآمدهای دولت، مالیات قابل قبول

ابزاری کارآمد در جهت اهداف کالن اقتصادی مانند افزايش تولید، تثبیت اقتصادی، ايجاد اشتغال، بهبود رفاه 
ها دهد که هر چه سهم مالیاتآيد. مقايسه اين منبع با ساير منابع نشان میاجتماعی و رشد اقتصادی بشمار می

شود. از گیری جلوگیری میمخارج دولت بیشتر باشد، از ايجاد آثار نامطلوب اقتصادی به میزان چشم تأمیندر 
قتصادی گذاری ارو وجود يک نظام مالیاتی کارآمد برای رسیدن به اهداف افزايش تولید از ضروريات سیاستاين

 است.

ور اخیر مسیر صحیح حرکت اقتصاد کش هایتوجه ويژه مقام معظم رهبری به توسعه و شکوفايی تولید در سال
به طور  ۹۹خب حاال چرا در سال »در اين رابطه ايشان فرموده اند: را برای آحاد جامعه مشخص نموده است. 

کامل اين )تحقّق کامل شعار جهش تولید( اتّفاق نیفتاد؟ به خاطر وجود موانع از طرفی، و حمايت نشدن تولید 
های الزم قانونی و حکومتی و هم احتیاج يعنی تولید، هم احتیاج دارد به حمايتی بخشها از طرف ديگر. در همه

 گذاری در امر تولید احتیاج دارد به مشوّق. بايستیسرمايه» «.دارد به اينکه موانع سر راه تولید برداشته بشود
ه نحوی باشد کشور ب وکار درگذاری کنند تشويق بشوند به اين کار و اوضاع کسبتوانند سرمايهکسانی که می

تولید برايشان افزايش پیدا نکند که متأسّفانه  کننده بشود که وارد اين کار بشوند، يا هزينهها تشويقکه برای اين
های اينها اتّفاق نیفتاده؛ يعنی مالحظات الزم انجام نگرفته؛ نه آنچنان مشوّقی وجود داشته و نه در مورد هزينه

رشد و توسعه دهد، نشان میبیانات رهبر انقالب اسالمی . (1/1/1400معظم رهبری، )مقام « تولید فکری شده.
 شود.می مشی اقتصادی کشور محسوبترين خطبخش واقعی اقتصاد يعنی تولید به عنوان مهم

ساير اما ها جهت اعمال حاکمیت است، منابع مالی دولت تأمین از سوی ديگر هرچند نقش اصلی مالیات
های مالیات، مانند اثرات توزيعی و تخصیصی، آنها را تبديل به ابزار مؤثری جهت اعمال سیاست هایکارکرد

الیاتی های مهای اخیر استفاده از امتیازات مالیاتی به عنوان مشوقها کرده است، به طوری که در سالمالی دولت
 (.121، 13۹۵)ايزدی و همکاران، ای پیدا کرده است ای و جغرافیايی شیوع گستردهدولت جهت توسعه منطقه

رخوردار های مالیاتی زيادی بيافته از تعداد مشوقايران در مقايسه با بسیاری از کشورهای درحال توسعه و توسعه
ها قرار گرفته است. فقدان نظام جامع های اقتصادی، تحت حمايت اين مشوقاست و بخش وسیعی از فعالیت

، های وسیع و متنوع مالیاتیمعافیت، های مختلف اقتصادیمالیاتی در بخش هایاطالعات مالیاتی، تعدد نرخ
، هايی از اقتصاد در فرآيند شمول مالیاتیها، ناديده گرفتن بخشاعمال نظرات شخصی در فرآيند وصول مالیات

های فنی بر فرآيندهای تشخیص و وصول مالیات و در پی آن گسترش فساد در برخی ناکافی بودن نظارت
 )ماکیان و شوندهای نظام مالیاتی ايران محسوب میها و کاستیهای مالیاتی از جمله مهمترين آسیبحوزه

ای ه(. همین موضوع سبب شده است که در طی چندسال اخیر، فرار مالیاتی از جمله چالش۵2، 13۹۸همکاران، 
ها از طرفی بخش ودن اين معافیت(. گستردگی و دائمی ب۷1، 13۹۵)ضیائی و همکاران، تلقی گردد مهم کشور 

مهمی از درآمدهای دولت را از بین برده است و از طرف ديگر زمینه ايجاد فرار مالیاتی و فساد را فراهم نموده 
کشور  ثیر قوانین تشويقی مالیاتیأهای داخلی در زمینه تنتايج بسیاری از پژوهشکه  است. اين در حالی است

زايی نشان از عدم کارايی اين قوانین در اقتصاد کشور دارد. ای و اشتغالسعهدر تحقق اهداف تعريف شده تو
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مرزی زيادی دارد، شاهدی بر ضعف در عملکرد اقتصادی ضعیف چند سال اخیر نیز اگرچه داليل برون
 ناسايیهاست. شهای مالیاتی يکی از آنها و معافیتهای راهبردی اقتصاد داخلی است که قوانین مشوقسیاست
ها در جهت بازتعريف نمودن اين قوانین برای های موجود در تدوين و اجرای اين مشوقها و آسیبنارسايی

ر اين دها از تولید ضروری است. زدايیها و مانعتسهیل مسیر توسعه اقتصادی کشور و تحقق اهداف پشتیبانی
تمال عدم موفقیت اين فرآيند از استفاده از تجارب کشورهای موفق اقتصادی برای تسريع و کاهش احبین 

 ای برخوردار است. اهمیت ويژه
ها و اعتبارات مالیاتی ضرورتی بر ها و مشوقگذاری صحیح معافیتدر همه کشورهای موفق اقتصادی، سیاست

مت ها به سهای هدايت سرمايهها يکی از راهايجاد توسعه اقتصادی بوده و تدوين و اجرای درست اين سیاست
ها، به عنوان تولید؛ پشتیبانی 1400گذاری سال ارزش افزوده اقتصادی و شکوفايی تولید است. نام ايجاد
های قوانین معافیتی و تشويقی موجود و ها از سوی مقام معظم رهبری نیز ضرورت توجه به آسیبزدايیمانع

 ند.کچندان میها دویبانیها و پشتزدايیگذاری صحیح آن را در راستای تحقق اهداف تولید، مانعسیاست
ها در جهت بازتعريف های موجود در تدوين و اجرای اين مشوقها و آسیبدر اين راستا، شناسايی نارسايی

ها از تولید زدايیها و مانعنمودن اين قوانین برای تسهیل مسیر توسعه اقتصادی کشور و تحقق اهداف پشتیبانی
 ضروری است.

 های مالیاتی جمهوریها و مشوقشناسی معافیتحاضر در پی آن است که به آسیبی برهمین اساس، مطالعه
زدايی و پشتیبانی از تولید برای ايران و کشورهای تطبیقی بپردازد. چرا که، استفاده اسالمی ايران با رويکرد مانع

ای ز اهمیت ويژهاز تجارب کشورهای موفق اقتصادی برای تسريع و کاهش احتمال عدم موفقیت اين فرآيند ا
 برخوردار است.

 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش۲
 . مبانی نظری پژوهش۲-1

اخذ مالیات از يک فعالیت خاص يا اعطای معافیت مالیاتی به آن بیشتر در جهت تخصیص بهینة منابع صورت 
 بر هدف تخصیص ها در مناطق خاص، عالوهبر اين، اعطای معافیت مالیاتی به برخی فعالیتگیرد. عالوهمی

ها در چارچوب قوانین مالیاتی برحسب شرايط کند. به همین منظور، دولتمنابع، هدف توزيعی را دنبال می
پردازند تا ضمن دستیابی به اهداف درآمدی و عدالت اجتماعی، موجود به اخذ مالیات يا اعطای معافیت مالیاتی می

ها و تعیین حد و مرز آنها در هند. البته اعطای معافیتهای اقتصادی را نیز پوشش ددهی به فعالیتجهت
(. در اين 31، 13۸0کند، متفاوت است )آقايی، کشورهای مختلف با توجه به اهدافی که آن جامعه تعقیب می
های مهم نظام مالیاتی هر کشور است که بايد زمینه، انتخاب پايه مالیاتی و نرخ متناسب با آن يکی از اقدام

های اعطاشده در نظام مالیاتی ها و بخشودگیصورت پذيرد. با توجه به اين مطلب، اهمیت معافیتدرستی به
که  ای استشود و به همین دلیل انتخاب هدف و موارد بخشودگی يا معافیت کار بسیار پیچیدهمشخص می

تصاد کشور م بر اقبايد از طريق مطالعات دقیق کارشناسی صورت پذيرد. بديهی است که با تغییر شرايط حاک
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موارد استثنا و معافیت نیز بايد بازنگری شود، زيرا استفادة نامناسب از معافیت مالیاتی ضمن کاهش درآمدهای 
 (.122، 13۸۶های فرار مالیاتی شود )توکلی، تواند موجب افزايش روزنهمالیاتی دولت می

ان، به مانند ساير کشورهای در حـال توسـعه، از سوی ديگر، در دهة اخیر بررسی اهمیت مالیات در اقتصاد اير
رو، فراهم کردن شرايط و گذاران قرار گرفته است. از اينمـورد توجه پژوهشگران عرصة اقتصاد و سیاست

گذاری و رشـد تولید، يکی از مسائلی است که های مالیاتی جهت تقويت سرمايهچارچوب منسجمی از انگیزه
، مـورد بررسـی بسـیاری از محققـان در کشورهای در حال توسعه و حتی همچنان به صورت يک سؤال باز

توسعه يافته است و سیاستگذاران اقتصادی به ويـژه مقامـات سیاسـت مالی را با چالش مواجه کرده است. از 
و  أمل بودههای آنها قابل تهايی به عنوان بستة سیاسـتی در مقايسه باهزينهيک طرف اثربخشی چنین انگیزه

سرمايه گذاری را مورد توجه جدی خود قرار داده  هـایاز طرف ديگر تئـوری هـای اقتصـادی کـاهش هزينـه
 (.41، 201۶، 1فوچمن و کرول) است

هرگونه سنجه و مالکی است که برای هر فعالیت يا بخش مشخصی )در  ،هـای مالیـاتیمنظـور از انگیـزه
مالیاتی مطلوبی فراهم آورد، اشارة ضمنی اين تعريف اين است که مثال کاهش مقايسه بـا کـل صـنعت( رفتـار 

تا يکی از در اين راس. های استهالک موجود فی نفسه انگیزة مالیاتی نیستندهـا و سیستمها يـا برنامـهمالیات
د و رشد ری و تولیگذاهای مالیاتی جهت تحريک سرمايههای مالیاتی استفاده از مشوقمهمترين ابزارهای انگیزه

زايش ها با هدف افشود که دولتها يا امتیازات مالیاتی اطالق میاقتصادی است. مشوق مالیاتی به انواع کمک
ا و ههای خاصی از افراد، بنگاهگذاری و اشتغال و نیز توسعه صادرات جهت توسعه منطقه ای به گروهسرمايه

آنها )مشوق عام يا غیر هدفمند( در قالب تعطیلی، تخفیف، فعاالن اقتصادی )مشوق هدفمند( و يا به همه 
لب های مالیاتی کم و بیش در اغکنند. مشوقترجیحات، ارفاق، اعتبار، بخشودگی و تعويقات مالیاتی اعطا می

های مالیاتی جهان وجود دارد اما گستره و شکل آن در کشورهای مختلف متفاوت است. در کشورهای نظام
گذاری به شکل اجاره و استهالک سريع به به صورت ارفاق، اعتبارات، سرمايه ها عمدتاًشوقتوسعه يافته، م

 (.31، 13۹۵ری و جعفری ، گ)عس شودگذاران اعطا میسرمايه

های مالیاتی در کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه سريع اقتصادی مبانی ها و معافیتبا بررسی مشوق
( گردآوری گرديده 1ها به طور خالصه در جدول شماره )يران در اعمال اين مشوقنظری و قانونی مشترک با ا

 است.
  

                                                           
1 Fochmann & Kroll 
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 ( معافیت مالیاتی مشترک کشورها1جدول شماره )
 (کنندهو کارها و ساير عوامل تعییناجرای معافیت، مشوق و اعتبار مالیاتی بر اساس صنايع، کسب)

 ايران بخش
اياالت 
 متحده

 ژاپن کانادا روسیه انگلستان هند مالزی سنگاپور چین

کشاورزی، 
و   دامپروری

... 
  مشوق   معافیت معافیت  معافیت  معافیت

مالیات حقوق 
 برخی نهادها

          معافیت

های فعالیت
آموزشی 

خدماتی و 
 ورزشی

      مشوق   اعتبار معافیت

های  فعالیت
 فرهنگی

          معافیت

تعاونی 
 روستايی و ...

          معافیت

صادرات 
خدمات و 
کاالی 

غیرنفتی و 
 کشاورزی

     معافیت مشوق    معافیت

درآمد 
های فعالیت

صادرات مواد 
 خام

 20معافیت 
 درصدی

         

محصوالت 
 صنايع دستی

معافیت 
 کامل

         

های فعالیت
تولیدی و 

 معدنی

معافیت 
 کامل

   
معافیت 

۷0 
 یدرصد

     

 هایفعالیت
 گردشگری

    معافیت
معافیت 

۷0 
 یدرصد
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 ايران بخش
اياالت 
 متحده

 ژاپن کانادا روسیه انگلستان هند مالزی سنگاپور چین

ارزش افزوده 
محصوالت 
کشاورزی 

فرآوری نشده 
 و ...

          معافیت

ارزش افزوده 
آرد خبازی، 

 نان و ...

          معافیت

کاالهای 
اهدايی بال 

 عوض

          معافیت

انواع دارو، 
خدمات 
 درمانی

         اعتبار معافیت

خـدمـات 
بـانـکی و 

 اعتباری

     معافیت     معافیت

گذارسرمايه
ی مالی و 

درآمد سهام 
 هاشرکت

   اعتبار  معافیت معافیت مشوق  اعتبار معافیت

خدمات 
معامالت و 
تسويه اوراق 
 بهادار و کاال

          معافیت

خدمات حمل 
 ونقل عمومی

    معافیت
معافیت 

۷0 
 یدرصد

     

ارزش افزوده 
با اقالم 

مصارف صرفا 
 دفاعی

          معافیت

توسعه 
مناطق ويژه 
 آزاد تجاری

   اعتبار   معافیت    معافیت
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 ايران بخش
اياالت 
 متحده

 ژاپن کانادا روسیه انگلستان هند مالزی سنگاپور چین

معافیت 
امالک 
 مسکونی

          معافیت

منابع  تأمین
مالی و 

سرمايه در 
 گردش

          معافیت

های مشوق
 منطقه ای

  مشوق مشوق       اعتبار

های مشوق
تحقیق و 

 توسعه

 اعتبار اعتبار مشوق مشوق مشوق معافیت مشوق  اعتبار اعتبار

های صندوق
گذارسرمايه

ی ريسک 
 پذير

سال  20
 معافیت

      معافیت  اعتبار 

جذب 
گذارسرمايه

 ی خارجی

   مشوق   معافیت  معافیت اعتبار معافیت

    مشوق مشوق     اعتبار ثبت اختراع

فناوری سبز، 
تجديد پذير، 
 بیو تکتولوژی

  معافیت اعتبار 
معافیت 

۷0 
 یدرصد

  اعتبار   

های فناوری
نوظهور و 

هاتکنولوژی
 ی جديد

 مشوق  مشوق   مشوق معافیت معافیت  

پروژه های 
استراتژيک 

ملی و 
 زيربنايی

 مشوق    معافیت مشوق مشوق   

اعتبار مالیات 
 خارجی

 اعتبار اعتبار  اعتبار   مشوق معافیت معافیت 

 اعتبار    اعتبار    اعتبار  اشتغال زايی
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 ايران بخش
اياالت 
 متحده

 ژاپن کانادا روسیه انگلستان هند مالزی سنگاپور چین

هزينه های 
 ایسرمايه

   اعتبار مشوق مشوق  معافیت   

تولید کننده 
ماشین آالت 

 تخصصی

 مشوق     مشوق    

صندوق 
سرمايه 
گذاری 

امالک و 
 مستغالت

     مشوق مشوق مشوق   

 منبع: نگارندگان پژوهش

 . پیشینه پژوهش۲-۲
ثیر قوانین تشويقی مالیاتی در تحقق اهداف تعريف شده أدر زمینه ت داخلیهای شواهد بسیاری از پژوهش

خارجی  در ادامه مطالعاتکه  زايی نشان از عدم کارايی کافی اين قوانین در اقتصاد کشور داردای و اشتغالتوسعه
 گرفته در اين زمینه را بررسی خواهیم کرد. و داخلی صورت

گذاری مستقیم خارجی در اندونزی های مالیاتی را بر روی سرمايهثیرات مشوقأ( ت2021) 1سیرگار و پاتونرو
وابستگی بین  201۸تا  1۹۹۹های سال اند. آنها با تعريف متغیری مجازی و بر اساس دادهبررسی نموده

ه ک دهداند. اگرچه اين پژوهش نشان میگذاری مستقیم خارجی را بررسی نمودههای مالیاتی و سرمايهمشوق
دهد، کاهش مالیات درآمد گذاری خارجی را کاهش میهای مالیاتی تا حدودی جريان سرمايهافزايش مشوق

 گذاری خارجی را افزايش داده است.ها جريان سرمايهشرکت
به بررسی   «های مالیاتی محلی و ايالتیارزيابی مشوق»( در پژوهشی با عنوان 2020) 2زيدار و اسالتری

دالر سرانه  21۶تا  ۵اياالت متحده بین  2014ی در اياالت متحده امريکا پرداخته اند. در سال های مالیاتمشوق
ج زايی و تحقیق و توسعه وضع کرد. نتايگذاری و اشتغالهای خاص با هدف سرمايهاعتبار مالیاتی برای شرکت

ت ست که اگرچه اين سیاساين پژوهش در بررسی نتايج اين سیاست در تحقق اهداف آن گويای آن ا حاصل از 
ازی سمدارک محکمی برای رشد اقتصادی کشور ناشی از پیادهاما زايی موفق عمل کرده است، در امر اشتغال

 اين سیاست وجود ندارد.
گذاری در کشور نیجريه های مالیاتی و رشد سرمايه( به بررسی رابطه بین مشوق2020) 3چاکووما و همکاران 

گذاری است. چگونگی اين ها و سرمايهالیاتی نیجريه بر روی مالیات درآمد شرکتهای مپرداختند. مشوق
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3 Chukwuma at el 
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های دهنده آن است که مشوقها بستگی دارد. نتايج اين پژوهش نشانها به ساختار سرمايه ای شرکتسیاست
مثبتی بر روی ثیر أها و همچنین ديدگاه کالن تثیر مثبتی بر روی ترکیب سرمايه ثابت شرکتأمالیاتی نیجريه ت

 گذاری در اين کشور دارد.رشد سرمايه
گذاری و تولید در کشور چین بررسی های مالیاتی را بر روی سرمايهثیرات مشوقأ( ت201۹) 1يانگ و لیوجی

کامل شد و  200۹قانون مالیات بر سرمايه را بازنويسی کرد. اين قانون در سال  2004اند. چین در سال نموده
 های ثابت اعمال شد. بر اساسها در دارايیگذاری شرکتهای مالیاتی ثابتی بر روی سرمايهقبر اساس آن مشو

 4/3۸های مشوق مالیاتی آنها دريافتند که اين تغییر سیاست 2012تا  200۵های های شرکتی بین سالداده
ها تار مالی شرکتها را رشد داده است و ساخدرصد بخش تولید اين شرکت ۹/۹گذاری و درصد بخش سرمايه

 تر نموده است.را مستحکم
ررسی بنیان را بهای دانش( عوامل مؤثر بر الگوی سیاستی حمايت مالیاتی از فعالیت13۹۸زاده و همکاران )نقی

 4 های دانش بنیان را شناسايی و درکننده از فعالیتعامل مؤثر بر توسعه نظام مالیاتی حمايت 14اند. آنها کرده
های اند. در ادامه با توجه به اين عوامل، الگوی سیاستی حمايت مالیاتی از فعالیتبندی کردهدسته طبقه

بنیان ارائه شده و قانون حمايت از آنها به عنوان مطالعه موردی اين پژوهش و بر اساس الگوی سیاستی دانش
 استخراج شده، مورد مطالعه و ارزيابی قرار گرفته است.

ای را ارزيابی کردند. های تجاری در اقتصاد منطقههای مالیاتی شرکت( نقش مشوق13۹۷کیومرثی و همکاران )
های تجاری و شوک بارتیک به عنوان شاخص های مالیاتی شرکتآنها با تعريف دو متغیر شاخص مشوق

اری کهای اقتصادی را بر روی رشد تشکیالت شرکتی، دستمزد سرانه و نرخ بیثیر مشوقأتقاضای نیروی کار ت
های های تشويقی در حوزه مالیاتی نتوانسته است انگیزهدهد که اعمال سیاستمیاند. نتايج نشان بررسی نموده

گذاری در مناطق با نرخ مالیات کمتر را ايجاد کند. با توجه به اين موضوع اصالح الزم جهت جذب سرمايه
 های مالیاتی برای تغییر نتايج با اهمیت است.قوانین مشوق

در ايجاد اشتغال  132های مالیاتی موضوع ماده ثیر معافیتأت»ای با عنوان ( در مقاله13۹۷ايزدی و همکاران )
ها را بر اشتغال شهرستان های کمتر توسعه يافته بررسی ثیر اين معافیتأت« در مناطق کمتر توسعه يافته

اند. نتايج نشان استفاده نموده 13۸۷تا  13۷۵های سال اند. آنها از روش گروه کنترل ترکیبی برای دادهنموده
 بر اشتغال مناطق کمتر توسعه يافته کشور ندارند. یثیرأت 132های مالیاتی موضوع ماده دهد معافیتمی

های مشوق های مالیاتی صنعت غذايی و شیمیايی در اقتصاد ( به تحلیل منافع و هزينه13۹4عبدی و رضايی ) 
های مالیاتی را تحلیل کرده و گذاری در نتیجه اعطای مشوقچگونگی تحريک سرمايه اند. آنهاايران پرداخته

 13۹0تا  13۷2های ها را در قبال هزينه درآمدی از دست رفته دولت در اقتصاد ايران بین سالفوايد اين مشوق
نه سرمايه نسبت به هزيگذاری در صنايع غذايی و شیمیايی ها، سرمايهاند. بر اساس نتايج اين مدلبررسی نموده

ثیر أه تهای مالیاتی کداری دارد، ولی اين حساسیت قابل توجه نیست، به اين معنی که مشوقحساسیت معنی
 گذاری در اين صنعت ايفا کند.ای در سرمايهتواند نقش عمدهقابل توجه ای بر هزينه سرمايه دارد نمی
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 . مدل پژوهش۲-3
جربی، مدل نظری و ت بین آنها براساس پیشینةط پژوهش و برقراری ارتباوع ضبا تبیین متغیرهای اساسی مو

 هایمشوق و هامعافیت شناسیهدف آسیب، (1مطابق نمودار شماره )مفهومی اين پژوهش تدوين شده است. 
، وعی اين موضبررسکه برای  .بوده است تولید از پشتیبانی و زدايیمانع رويکرد با ايران اسالمی جمهوری مالیاتی

 صورت زير عمل شده است.به

 
 ( مدل مفهومی پژوهش1نمودار شماره )

 منبع: نگارندگان پژوهش

 شناسی پژوهش. روش3

تعدادی  يا مدل بهترين مرتبط، گذشته مطالعات نتايج ارزيابی و ایکتابخانه جامع هایبررسی با حاضر مطالعه در
استخراج  و شناسايی مالیاتی در ايران و کشورهای منتخب،های ها و مشوقسیاست مهم هایشاخص از بسیاری

 است.  شده استفاده دلفی فازی تکنیک از شده شناسايی هایشاخص نهايی يیدأت منظوربه اند.شده
های کیفی و کمی مورد استفاده قرار گرفت. گاه با استفاده از تحلیل فازی در اين بخش از پژوهش، روش دلفی

تواند نتايج هر دور را گردد که محقق با توجه به آنها میقواعدی طراحی می فازی دلفیدر استفاده از روش 
 تحلیل نمايد.
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 ( طیف فازی و عبارت کالمی متناظر2جدول شماره )
 عدد فازی عبارت کالمی کد

 (1، 1، ۷۵/0) خیلی مهم 1

 (1، ۷۵/0، ۵/0) مهم 2

 (۷۵/0، ۵/0، 2۵/0) متوسط 3

 (۵/0، 2۵/0، 0) کم اهمیت 4

 (2۵/0، 0، 0) خیلی کم اهمیت ۵

 مراحل انجام دلفی فازی به قرار ذيل می باشد:
نظرسنجی از متخصصان: در اين مرحله ابتدا از متخصصان مختلف در مورد عوامل مؤثر بر يک پديده يا  (الف

 .شودتصمیم به صورت کیفی يا در صورت امکان کمی نظرسنجی می
 ی و عددای اعداد فازی که شامل عدد فازی مثلثی، عدد فازی ذوزنقهبرای محاسبه ی اعداد فازی:محاسبه (ب 

. شده استاز عدد فازی مثلثی استفاده ( 200۷) 1ی لی و چنطبق مطالعهدر اين مطالعه فازی گیوشن است، 
 :شوداين حالت يک عدد فازی به صورت روابط زير تعريف می

(1) 𝜏𝑖𝑗 = (𝛼𝑖𝑗, 𝛿𝑖𝑗. 𝛾𝑖𝑗) 

(2) 𝛼𝑖𝑗 = 𝑚𝑖𝑛(𝛽𝑖𝑗𝑘)       𝑘 = 1. … . 𝑛 

(3) 𝛿𝑖𝑗 = (𝛽𝑖𝑗𝑘)
1/𝑛 

(4) 𝛾𝑖𝑗 = 𝑚𝑎𝑥(𝛽𝑖𝑗𝑘)       𝑘 = 1. … . 𝑛 
 

به  𝛼𝑖𝑗و  𝛾𝑖𝑗 ام، k از ديدگاه متخصص j عامل i ی اهمیت نسبی عاملدهندهنشان، 𝛽𝑖𝑗𝑘در روابط فوق، 
پرسش شوندگان است.  میانگین هندسی نظرهای 𝛿𝑖𝑗 و پايین نظرهای پرسش شوندگان و الترتیب حد با

𝛼𝑖𝑗که:  های عدد فازی جوری تعريف شده استبديهی است که مولفه ≤ 𝛿𝑖𝑗 ≤ 𝛾𝑖𝑗 . 
ريس ی پیش، ماتدست آمده در مرحلهتشکیل ماتريس معکوس فازی در اين مرحله با توجه به اعداد فازی به (ج

 (:200۷، لی و چن)شود ی زير تشکیل میی زوجی فازی میان عواملی مختلف به شرح رابطهسهمقاي
(۵) �̃� = [�̃�𝑖𝑗]    �̃�𝑖𝑗 × �̃�𝑖𝑗 ≈ 1    ∀ 𝑖𝑗 = 1.2. … . 𝑛 

 صورت:يا به
(۶) 

�̃� =

[
 
 
 
 (1.1.1. ) (𝛼12. 𝛿12. 𝛾12) (𝛼13. 𝛿13. 𝛾13)

(1/𝛾12. 1/ 𝛿12. 1/𝛼12) (1.1.1. ) (𝛼23. 𝛿23. 𝛾23)

(1/𝛾13. 1/ 𝛿13. 1/𝛼13) (1/𝛾23. 1/ 𝛿23. 1/𝛼23) (1.1.1. )]
 
 
 
 

 

 :شودی وزن فازی نسبی عوامل: وزن نسبی عوامل از روابط زير محاسبه میمحاسبه (د
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(۷) 
�̃�𝑖 = [�̃�𝑖𝑗 ⊗ …⊗ �̃�𝑖𝑛]

1/𝑛
 

(۸) �̃�𝑖 = �̃�𝑖 ⊗ [�̃�𝑖 ⊕ …⊕ �̃�𝑛]−1 
 

�̃�1که در آن،  ⊗ �̃�2 = (𝛼1 × 𝛼2. 𝛿1 × 𝛿2. 𝛾1 × 𝛾2)  و�̃�𝑖 نشاناست که  يک بردار سطری

 ام است.i ی وزن فازی عاملدهنده
)لی و چین، ی زير استفاده شدغیرفازی کردن وزن عوامل: برای غیرفازی کردن وزن عوامل از رابطه هـ( 

200۷:) 
(۹) 

 
𝑊𝑖 = (∏𝑊𝑖𝑗)

3

𝐽=1

1/3

 

 های پژوهشها و یافته. تجزیه و تحلیل داده۴
 مطالعات تطبیقیهای مالیاتی ایران بر اساس . بازنگری در مشوق۴-1

شورهای های مالیاتی اجرايی در ايران و کبا استناد به مطالعات تطبیقی و مقايسه صورت گرفته بین انواع مشوق
های معافیت تغییر برخیای طراحی و میزان موافقت نخبگان اقتصادی و مالی کشور با نامهشموفق اقتصادی، پرس

های های متغیر با عوامل مؤثر، حذف برخی از مشوقبه مشوقهای کامل در بلندمدت( معافیت مالیاتی )عموماً
به روش دلفی فازی نظرسنجی ( ۵( و )4(، )3شماره )ول اطبق موارد جدهای جديد موجود و اجرای برخی مشوق

 .گرديد
 های مالیاتی( تغییر معافیت3جدول شماره )

ر های کامل دمعافیت موماًهای مالیاتی ذيل )عتغییر معافیت
 بلندمدت( به اعتبار و مشوق مالیاتی با زمان و اندازه متغیر

 عوامل مؤثر بر مقدار و زمان اعتبار مالیاتی

های کشاورزی، دامپروری، طیور ماهی زنبور، درآمد فعالیت
 داری باغداریجنگل

متغیر بر اساس میزان تولید، خالص سود، ارزش افزوده 
 ل شروع فعالیتاقتصادی، سا

 های آموزشی خدماتی و ورزشیدرآمد فعالیت
های کلی ثیر در اجرای سیاستأمتغیر بر اساس میزان ت

 هافرهنگی و آموزشی و ورزشی، عملکرد و دستاورد

های صادرات خدمات و کاالی غیرنفتی و درآمد فعالیت
 کشاورزی

متغیر بر اساس میزان تولید، خالص سود، ارزش افزوده 
 اقتصادی، سال شروع فعالیت

 های تولیدی و معدنیدرآمد فعالیت
متغیر بر اساس میزان تولید، خالص سود، ارزش افزوده 

 اقتصادی، سال شروع فعالیت و میزان اشتغالزايی

 های گردشگریدرآمد فعالیت
متغیر بر اساس میزان جذب گردشگر، ارزش افزوده اقتصادی، 

 اشتغالزايیسال شروع فعالیت و میزان 
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ر های کامل دمعافیت موماًهای مالیاتی ذيل )عتغییر معافیت
 بلندمدت( به اعتبار و مشوق مالیاتی با زمان و اندازه متغیر

 عوامل مؤثر بر مقدار و زمان اعتبار مالیاتی

سسات و تعاونیهای ؤم خـدمـات بـانـکی و اعتباری بانکها،
 اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز

متغیر بر اساس میزان سپرده، نوع عقد صکوک و میزان سود 
 الحسابعلی

 متغیر بر اساس نوع حمل و نقل و منطقه شهری خدمات حمل ونقل عمومی

 مناطق ويژه آزاد تجاری

وکار، میزان درامد و ارزش بر اساس ماهیت کسبمتغیر 
الن و های اقتصاد کثیر در پیشبرد سیاستأافزوده اقتصادی، ت

 کمک به توسعه اقتصادی سرزمین اصلی

 جذب سرمايه گذاری خارجی
گذاری، کمک به تولید، مقدار متغیر بر اساس نوع سرمايه

 بینی شدهگذاری و سود پیشسرمايه

 و توسعههای تحقیق مشوق

ها، ارزش افزوده اقتصادی متغیر بر اساس کارآمدی پژوهش
ها و مورد انتظار و روند تاريخی اجرا و کارايی پژوهش

 های توسعهطرح

 گذاری ريسک پذيرهای سرمايهصندوق
 مالی تأمینمتغیر بر اساس تعداد پروژه ها و استارتاپ های 

 های مالی پروژه هاشده توسط صندوق، داده

 ت اختراعثب
ذار و گمتغیر بر اساس مقدار تولید انبوه اختراع، وجود سرمايه

 درآمدهای مورد انتظار

 منبع: يافته های پژوهش

 های مالیاتی( حذف معافیت4جدول شماره )

 های کامل در بلندمدت(معافیت های مالیاتی ذيل )عموماًحذف کامل معافیت

 های فرهنگیدرآمد فعالیت

 کارگریو دانشجويی  ،کارمندی ،کشاورزی ،روستايی ،های تعاونیشرکتدرآمد 

 های صادرات مواد خامدرآمد فعالیت

 درآمد فعالیت های محصوالت صنايع دستی

خوراک دام وطیور، آبزيان،  ارزش افزوده عرضه و واردات محصوالت کشاورزی فرآوری نشده، عرضه و واردات دام وطیور زنده،
 نهال عرضه و واردات انواع کود، سم، بذر و نوغان، زنبور عسل و

شک شیر خ سويا، شیر، پنیر، روغن نباتی و ارزش افزوده عرضه و واردات آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و
 فرش دستبافمخصوص تغذيه کودکان، عرضه و واردات کتاب و کاغذ، مطبوعات، دفاتر تحرير، ارزش افزوده عرضه و واردات 

 اموال غیرمنقول سسات دولتی، کاالهای همراه مسافر،ؤکاالهای اهدايی بالعوض به وزارتخانه ها و م

 انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی )انسانی، حیوانی وگیاهی(

 ها و بازارهای خارج از بورسخدمات معامالت و تسويه اوراق بهادار و کاال در بورس

 امنیتی دفاعی )نظامی وانتظامی( و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی، اقالم با مصارف صرفاً و رادار



 ...رانیا یاسالم یجمهور یاتیمال های و مشوق ها تیمعاف شناسی بیآس                                                                    124

 های کامل در بلندمدت(معافیت های مالیاتی ذيل )عموماًحذف کامل معافیت

 معافیت امالک مسکونی

 منابع مالی و سرمايه در گردش تأمین

 منبع: يافته های پژوهش

های مالیاتی جديد( اجرای مشوق۵جدول شماره )  

 عوامل مؤثر بر مقدار و زمان اعتبار مالیاتی يلذهای های مالیاتی با فعالیتاجرای اعتبارات و مشوق

 های مالی طرح توجیهیمتغیر با اهمیت اجرا و داده پروژه های استراتژيک ملی و زيربنايی

يستی، زفناوری سبز، تجديدپذير، بیوتکتولوژی، محیط
 انرژی پاک

ی ها، داده هامعافیت کامل و يا متغیر بر اساس میزان کارايی پروژه
های توجیهی و میزان کاهش آالينده ها در مقايسه با طرحمالی 

 های موجودپلنت

 های جديدهای نوظهور و تکنولوژیفناوری

معافیت کامل و يا متغیر بر اساس نوع فناوری، شهرت فناوری و 
های تولیدی تکنولوژی، کارايی و کمک به پیشبرد سیاست

 اقتصادی کشور

 اشتغال زايی
های کاری و تعداد استخدامی درآمد کارکنان، ساعتمتغیر با میزان 

 جديد

 ایهزينه های سرمايه
های تولیدی و خدماتی از ای پروژههای سرمايهکسر کامل هزينه

 درآمد مشمول مالیات

 تولید کننده ماشین آالت تخصصی
جويی اقتصادی، میزان فروش، سختی متغیر بر اساس میزان صرفه

 سیستم و فناوری

 اعتبار مالیات خارجی
های معافیت مالیاتی به میزان پرداخت مالیات خارجی توسط شرکت

 ايرانی

 صندوق سرمايه گذاری امالک و مستغالت
متغیر بر اساس تعداد واحدهای مسکونی و تجاری ساخته شده، 

 درآمد و سود صندوق

 منبع: يافته های پژوهش

 . روش دلفی فازی۴-۲
های های مالیاتی موجود و اجرای مشوقمرحله نظر خبرگان در مورد بازنگری در معافیتدر اين مرحله طی دو 

( ۶مالیاتی جديد مورد پرسش قرار گرفت که نتايج حاصل از مرحله نهايی تکنیک دلفی فازی در جدول شماره )
به خبرگان محاس هنمونف نظر هر خبره با میانگین نظرات اعضا ال، میزان اختمرحله نهايیدر ارائه شده است. 

اعضا  ن نظراتگیف نظر وی با میانالشد. سپس پرسشنامه ديگری به همراه نظر قبلی هر خبره و میزان اخت
ه شده در مرحله اول و مقايسه آن با نتايج مرحله دوم ئپانل در اختیار آنها قرار گرفت. با توجه به نظرات ارا

شود. با کمتر باشد، فرآيند نظرسنجی متوقف می 2/0تانه ف نظر خبرگان در دو مرحله از حد آسالچنانچه اخت
ف نظر خبرگان بین دو مرحله اول و دوم اجرای دلفی کمتر از حد آستانه خیلی کم التوجه به اين که میزان اخت

 .بدست آمد، نظرسنجی در مرحله دوم متوقف شد( 2/0)
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 ( نتايج مرحله نهايی روش دلفی فازی۶جدول شماره )

 مثلثی فازی میانگین معیارها
 فازی میانگین
 شده زدايی

|𝑆1 − 𝑆2| 

های کامل در بلندمدت( به اعتبار و مشوق مالیاتی با زمان و اندازه معافیت های مالیاتی ذيل )عموماًتا چه اندازه با تغییر معافیت
 متغیر موافق هستید؟

های کشاورزی، درآمد فعالیت
دامپروری، طیور ماهی زنبور، 

 باغداری داریجنگل
( ۷4/0 ، ۶0/0 ، 3۸/0 ) ۵۷/0 0۹/0 

های آموزشی درآمد فعالیت
 خدماتی و ورزشی

( 01/1 ، ۵1/0 ، 3۵/0 ) ۶2/0 0۶/0 

های صادرات درآمد فعالیت
خدمات و کاالی غیرنفتی و 

 کشاورزی

( ۸۵/0 ، ۶0/0 ، 4۶/0 ) ۶4/0 03/0 

های تولیدی و درآمد فعالیت
 معدنی

( ۹0/0 ، ۷2/0 ، ۵۸/0 ) ۷4/0 02/0 

 04/0 ۵۵/0 ( 3۷/0 ، ۵0/0 ، ۸0/0 ) های گردشگریدرآمد فعالیت

خـدمـات بـانـکی و اعتباری 
سسات و تعاونیهای ؤم بانکها،

اعتباری و صندوق های قرض 
 الحسنه مجاز

( 10/1 ، 4۷/0 ، 42/0 ) ۵۷/0 00/0 

 01/0 ۵۵/0 ( 3۵/0 ، 4۶/0 ، ۸3/0 ) خدمات حمل ونقل عمومی

 10/0 ۶۸/0 ( 4۵/0 ، ۶۹/0 ، ۸۹/0 ) مناطق ويژه آزاد تجاری

 01/0 4۵/0 ( 2۸/0 ، 40/0 ، ۶۹/0 ) جذب سرمايه گذاری خارجی

 03/0 ۵0/0 ( 3۵/0 ، 32/0 ، ۸2/0 ) های تحقیق و توسعهمشوق

گذاری های سرمايهصندوق
 ريسک پذير

( ۷3/0 ، 40/0 ، 30/0 ) 4۸/0 00/0 

 12/0 ۵3/0 ( 3۶/0 ، 42/0 ، ۸2/0 ) ثبت اختراع

های منطقه ای )کم مشوق
 توسعه و توسعه يافته(

( ۹4/0 ، 43/0 ، 30/0 ) ۵۵/0 0۶/0 

 های کامل در بلندمدت( موافق هستید؟معافیت های مالیاتی ذيل )عموماًتا چه اندازه با حذف کامل معافیت

 0۵/0 ۵0/0 ( 3۵/0 ، 43/0 ، ۷2/0 ) های فرهنگیدرآمد فعالیت
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 ،های تعاونیدرآمد شرکت
 ،کشاورزی ،روستايی
و دانشجويی  ،کارمندی

 کارگری

( ۷۹/0 ، ۵0/0 ، 3۸/0 ) ۵۶/0 0۶/0 

های صادرات درآمد فعالیت
 مواد خام

( ۸۷/0 ، ۶۵/0 ، 4۷/0 ) ۶۶/0 03/0 

درآمد فعالیت های محصوالت 
 صنايع دستی

( 0۶/1 ، 41/0 ، 41/0 ) ۶3/0 1۶/0 

عرضه و واردات ارزش افزوده 
محصوالت کشاورزی فرآوری 
 نشده، عرضه و واردات دام و

خوراک دام وطیور،  طیور زنده،
 نوغان، آبزيان، زنبور عسل و

عرضه و واردات انواع کود، 
 نهال سم، بذر و

( ۸2/0 ، 3۵/0 ، 3۷/0 ) ۵1/0 01/0 

ارزش افزوده عرضه و واردات 
آرد خبازی، نان، گوشت، قند، 

، سويا حبوبات وشکر، برنج، 
یر ش شیر، پنیر، روغن نباتی و

خشک مخصوص تغذيه 
کودکان، عرضه و واردات 

کتاب و کاغذ، مطبوعات، دفاتر 
تحرير، ارزش افزوده عرضه و 

 واردات فرش دستباف

( ۷۷/0 ، 4۷/0 ، 3۵/0 ) ۵3/0 03/0 

کاالهای اهدايی بالعوض به 
سسات ؤوزارتخانه ها و م

 مسافر،دولتی، کاالهای همراه 
 اموال غیرمنقول

( ۷۷/0 ، 42/0 ، 44/0 ) ۵۸/0 01/0 

خدمات معامالت و تسويه 
اوراق بهادار و کاال در بورسها 

 و بازارهای خارج از بورس

( ۹0/0 ، 3۵/0 ، 22/0 ) 4۹/0 03/0 

تجهیزات کمک  رادار و
ناوبری هوانوردی، اقالم با 

دفاعی )نظامی  مصارف صرفاً
 امنیتی وانتظامی( و

( ۸۷/0 ، ۶۵/0 ، 4۹/0 ) ۶۵/0 14/0 

 02/0 ۶۵/0 ( ۵2/0 ، ۵۸/0 ، ۸4/0 ) معافیت امالک مسکونی

منابع مالی و سرمايه در  تأمین
 گردش

( ۸3/0 ، 3۶/0 ، 20/0 ) 4۶/0 01/0 
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 های ذيل موافق هستید؟های مالیاتی با فعالیتتا چه اندازه با اجرای اعتبارات و مشوق

استراتژيک ملی و پروژه های 
 زيربنايی

( ۷۷/0 ، 3۷/0 ، 40/0 ) ۵1/0 12/0 

فناوری سبز، تجديدپذير، 
بیوتکنولوژی، محیط زيستی، 

 انرژی پاک

( ۸4/0 ، 2۹/0 ، 31/0 ) 4۸/0 04/0 

های نوظهور و فناوری
 های جديدتکنولوژی

( ۸1/0 ، ۵۹/0 ، ۵۶/0 ) ۶۵/0 02/0 

 0۵/0 ۶۵/0 ( ۵2/0 ، ۵۸/0 ، ۸4/0 ) اشتغال زايی

 02/0 4۶/0 ( 20/0 ، 3۶/0 ، ۸3/0 ) ایهزينه های سرمايه

تولید کننده ماشین آالت 
 تخصصی

( ۷3/0 ، ۶1/0 ، 40/0 ) ۵۸/0 0۹/0 

صندوق سرمايه گذاری امالک 
 و مستغالت

( ۷4/0 ، 4۸/0 ، 42/0 ) ۵4/0 0۸/0 

 منبع: يافته های پژوهش

 گیری و پیشنهادها. نتیجه۵

 گیرینتیجه. ۵-1
 عموماً ) مالیاتی هایمعافیت خصوص تغییر نتايج حاصله از تکنیک دلفی فازی مشخص کرده است که در

 مالیاتی، بیشترين موافقت خبرگان به شرح زير است: مشوق و اعتبار به( بلندمدت در کامل هایمعافیت

 ؛های تولیدی و معدنیدرآمد فعالیت 

 مناطق ويژه آزاد تجاری، 

  های صادرات خدمات و کاالی غیرنفتی و کشاورزیفعالیتدرآمد. 

 همچنین کمترين موافت خبرگان به شرح زير است:

 ؛جذب سرمايه گذاری خارجی 

 گذاری ريسک پذيرهای سرمايهصندوق. 

قت ، بیشترين مواف(بلندمدت در کامل هایمعافیت عموماً) مالیاتی هایمعافیت کامل همچنین در خصوص حذف
 شرح زير است: خبرگان به

 ؛های صادرات مواد خامدرآمد فعالیت 

 معافیت امالک مسکونی. 
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 و کمترين موافقت خبرگان به شرح زير است:

 منابع مالی و سرمايه در گردش تأمین. 

 مالیاتی، بیشترين موافقت خبرگان به شرح زير است: هایمشوق و اعتبارات همچنین در خصوص اجرای

 ؛اشتغال زايی 

 های جديدنوظهور و تکنولوژیهای فناوری. 

 و کمترين موافقت خبرگان به شرح زير است:

 ایهای سرمايههرينه. 

يافته و در حال توسعه سريع اقتصادی و نتايج بر اساس مبانی نظری پژوهش، مطالعات کشورهای توسعه
يسه گرديده و نقش ( مقا۷نظرسنجی از خبرگان، مهمترين مشوق های مالیاتی ايران و جهان در جدول شماره )

 آنها در پیشبرد اهداف رويکرد پشتیبانی و يا مانع زدايی از تولید مورد بررسی قرار گرفته است. 

 ها از تولیدزدايیها و مانعهای مالیاتی مورد بررسی در تحقق اهداف پشتیبانیبندی مشوقطبقه( ۷جدول شماره )

 مشوق مالیاتی
مبانی 
 نظری

کشورهای مورد 
 بررسی

 نظر خبرگان
 پشتیبانی از

 تولید
زدايی از مانع

 تولید

های کشاورزی، دامپروری، درآمد فعالیت
 داری باغداریطیور ماهی زنبور، جنگل

  * تغییر * *

های آموزشی خدماتی و درآمد فعالیت
 ورزشی

   تغییر * *

های صادرات خدمات و درآمد فعالیت
 کاالی غیرنفتی و کشاورزی

  * تغییر * *

  * تغییر * * های تولیدی و معدنیدرآمد فعالیت

   تغییر * * های گردشگریدرآمد فعالیت

 خـدمـات بـانـکی و اعتباری بانکها،
سسات و تعاونیهای اعتباری و صندوق ؤم

 های قرض الحسنه مجاز
   تغییر * *

   تغییر * * خدمات حمل ونقل عمومی

  * تغییر * * مناطق ويژه آزاد تجاری

 * * عدم تغییر * * جذب سرمايه گذاری خارجی

 * * عدم تغییر * * های تحقیق و توسعهمشوق

 * * عدم تغییر * * گذاری ريسک پذيرهای سرمايهصندوق

   تغییر * * ثبت اختراع

های منطقه ای )کم توسعه و توسعه مشوق
 يافته(

  * تغییر * *

   حذف  * های فرهنگیدرآمد فعالیت
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 مشوق مالیاتی
مبانی 
 نظری

کشورهای مورد 
 بررسی

 نظر خبرگان
 پشتیبانی از

 تولید
زدايی از مانع

 تولید

 ،روستايی ،های تعاونیدرآمد شرکت
و دانشجويی  ،کارمندی ،کشاورزی

 کارگری
 * * عدم حذف  *

 * * حذف  * های صادرات مواد خامدرآمد فعالیت

درآمد فعالیت های محصوالت صنايع 
 دستی

  * حذف  *

ارزش افزوده عرضه و واردات محصوالت 
کشاورزی فرآوری نشده، عرضه و واردات 

طیور،  خوراک دام و زنده،دام وطیور 
عرضه و  نوغان، آبزيان، زنبور عسل و

 نهال واردات انواع کود، سم، بذر و

   عدم حذف  *

ارزش افزوده عرضه و واردات آرد خبازی، 
 نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و

شک شیر خ سويا، شیر، پنیر، روغن نباتی و
مخصوص تغذيه کودکان، عرضه و واردات 

کاغذ، مطبوعات، دفاتر تحرير،  کتاب و
ارزش افزوده عرضه و واردات فرش 

 دستباف

   عدم حذف  *

کاالهای اهدايی بالعوض به وزارتخانه ها 
 سسات دولتی، کاالهای همراه مسافر،ؤو م

 اموال غیرمنقول
   حذف  *

خدمات معامالت و تسويه اوراق بهادار و 
 کاال در بورسها و بازارهای خارج از بورس

  * عدم حذف  *

تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی،  رادار و
 دفاعی )نظامی و اقالم با مصارف صرفاً
 امنیتی انتظامی( و

   حذف  *

   حذف *  معافیت امالک مسکونی

  * عدم حذف *  منابع مالی و سرمايه در گردش تأمین

 * * اجرا *  پروژه های استراتژيک ملی و زيربنايی

تجديدپذير، بیوتکتولوژی، فناوری سبز، 
 محیط زيستی، انرژی پاک

   عدم اجرا * 

های های نوظهور و تکنولوژیفناوری
 جديد

 * * اجرا * 

  * اجرا *  اشتغال زايی

   عدم اجرا *  ایهزينه های سرمايه
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 مشوق مالیاتی
مبانی 
 نظری

کشورهای مورد 
 بررسی

 نظر خبرگان
 پشتیبانی از

 تولید
زدايی از مانع

 تولید

 *  اجرا *  تولید کننده ماشین آالت تخصصی

صندوق سرمايه گذاری امالک و 
 مستغالت

 * * اجرا * 

 منبع: يافته های پژوهش

 . پیشنهادها۵-۲

  برقراری ارتباط بین میزان تولید، درآمد، ارزش افزوده اقتصادی، مقدار صادرات و ساير متغیرهای
های تولیدی و معدنی و صادرات خدمات و کاالهای غیرنفتی و کشاورزی به ثیرگذار در فعالیتأت

ها و  ايجاد انگیزه کافی برای افزايش تولید، کاهش هزينهمیزان اعتبار و مشوق مالیاتی در راستای 
 وکارها در راستای پشتیبانی از تولید.توسعه کسب

 های ايجاد ارزش افزوده اقتصادی بر روی مواد خام و تولید محصول نهايی برای گسترش ظرفیت
 ی تسهیالت مالیدر راستای پشتیبانی از تولید و طراح GDPکاالهای مورد نیاز کشورو رشد  تأمین

 زدايی از تولید.و قانونی مناسب به اين منظور در راستای مانع

 های تولیدی و خدماتی بر های مالیاتی بر روی درآمد مشمول مالیات شرکتايجاد اعتبارات و مشوق
ها برای ايجاد انگیزه حرکت سرمايه های کشور در پشتیبانی از زايی اين شرکتاساس میزان اشتغال

 و ارائه خدمات. تولید

 ردن های نو، از بین بتوجه به حرکت جهانی اقتصادی به سمت صنايع با تکنولوژی باال و فناوری
های مالیاتی در اين موانع تولید و سوق دادن مسیر اقتصادی کشور در اين راستا با اجرای مشوق

 صنعت. 

 قیق و توسعه که منجر های اقتصادی به سوی کسب وکارهای جديد و مخارج تحسوق دادن مشوق
 ها شود برای تحقق اهداف پشتیبانی از تولید. به نتايج مطلوب برای شرکت

 های کوچک وهای مالیاتی با در نظر گرفتن عواملی همچون تفاوت اندازه بین شرکتاجرای مشوق 
بازه  ايی باهالعمر به معافیتهای مادامبزرگ )ارائه خدمات مالیاتی بر اساس اندازه(، تغییر معافیت

زمانی مشخص مناسب با هر صنعت و میزان درآمد به عنوان عامل اصلی تعیین میزان مشوق و 
 اعتبار مالیاتی. 

 های مختلف اقتصادی کشور با های نوين حمايت مالیاتی نظام مالیاتی کشور در چرخهاتخاذ شیوه
 يافته. الگوبرداری از کشورهای توسعه

 برای بازيابی بخشی از درآمدهای دولت و جبران کسری بودجه و های غیرضرورری حذف معافیت
 های توسعه تولید و اقتصاد کشور.تخصیص آن به ايجاد زيرساخت
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 و مأخذ منابع
 منابع فارسی

 های کشاورزی در نظام مالیاتی ايران)برای بررسی معافیت زير بخش(. 13۸0) آقايی، ااهلل محمد
 .. تهران. انتشارات پايگانمعاونت امور اقتصادی(و امور دارايی،  وزارت اقتصادی

 ،(. تأثیر13۷0فرهاد ) خدادادکاشی، محمدرضا و رضوی، يگانه؛ جهرمی، موسوی سیدحسین؛ ايزدی 
 مجلسکشور.  يافته توسعه کمتر مناطق در اشتغال ايجاد در( 132) ماده موضوع مالیاتی های معافیت

 .142-112 ص ،۹3، شماره 2۵دوره  راهبرد، و

  از  یجمعهجری شمسی، ديدارکنندگان: 13۹۵فروردين سال  1۸بیانات مقام معظم رهبری در
 .نهادها یگانه و مسئوالن برخسه یمسئوالن در قوا

  (01/01/13۹۹هجری شمسی ) 13۹۹بیانات مقام معظم رهبری در آغاز سال. 

  (01/01/1400)هجری شمسی  1400بیانات مقام معظم رهبری در آغاز سال. 

 ،انسانی علوم کتب تدوين و مطالعه سازمان. انتشارات تهران. عمومی مالیة(. 13۸۶احمد ) توکلی 
 .(سمت) هادانشگاه

 ( 13۸3ضیايی بیگدلی، فرهاد )تهران.، مالیات بر ارزش افزوده : مالیات مدرن، پژوهشکده امور اقتصاد 

 ،مالیات نسبت بر اطالعات تشريک (. اثر13۹۵) علی اقدم، نصیری پريسا و مهاجری، زهرا؛ ضیايی 
 .101-12۸ ص ،۶3، شماره 1۶، دوره اقتصادی پژوهشنامهداخلی.  ناخالص تولید به

 های مشوق های مالیاتی صنايع (. تحلیل منافع و هزينه13۹4) ابراهیم ،رضايی و محمدرضا ،عبدی
 .۶۷-۷۶ ص ،2۷، شماره 23، دوره پژوهشنامه مالیاتمنتخب در اقتصاد ايران، 

 ،صنايع مالیاتی هایمشوق هایهزينه و منافع (. تحلیل13۹4ابراهیم ) رضايی، محمدرضا، عبدی 
 .101-111 ص ،2۷، شماره 23، دوره مالیات پژوهشنامهايران.  اقتصاد در منتخب

 ،ايران تجاری آزاد مناطق در مالیاتی معافیت اعطای آثار (. ارزيابی13۹۵تینا ) جعفری، علی، عسکری 
، 10دوره  ،(توسعه و مالی اقتصاد) مالی اقتصاد. (چابهار و کیش قشم، آزاد منطقه موردی مطالعه)

 .12-43 ص ،3۷شماره 

 ،شوک  اثر بررسی. (13۹۸صالح ) محمد سید شاه، فرا نجفی حسین، توکلیان، الدين، نظام سید مکیان
 عمومی تعادل مدل يک چارچوب در ايران در تورم و داخلی ناخالص تولید بر مستقیم هایمالیات
 .3۶-۶۶ ص ، 4۹، شماره 13، دوره مالی اقتصاد تصادفی. پويای

 سیاستی عوامل مؤثر بر الگوی(. 13۹۸) زهرا، رحمان خسمخی ،مهدی ،هاجری ،ضار ،زادهنقی 
 ص ،2 شماره، ۷ دوره، فناوری توسعه مديريت فصلنامه، بنیاندانش هایازفعالیت حمايت مالیاتی

121-112. 
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A Pathology of the Present Tax Exemptions and 

Incentives in the Iranian Economy with a view towards 

Supporting Production 

Mohammad Saber Shahnoush Foroushani 1 

Mohammadreza Rajabzadeh2* 

Abstract 

A study of tax incentives laws in more successful economies reveals that 

such laws are usually enacted based on the development requirements and 

economic variable of each economy. Yet, the innumerable tax incentives 

laws enacted in Iran, generally consist of long-term exemptions without any 

consideration of the relevant variables involved. By drawing on examples 

from select countries, the objective of the present study is to examine the 

linkages between the amount and time duration of tax incentives with 

production parameters and economic development. Accordingly, the paper 

proposes the enactment of three changes: first, changing some the current 

long-term and full exemptions into variable tax incentives based on 

production development and efficiency parameters; second, eliminating some 

of the current tax exemptions based on production and efficiency 

development parameters; and thirdly, implementing new tax breaks in line 

with achieving the goal of supporting production. 

The present study of the “exemptions and tax incentives present in the Iranian 

economy” has been conducted with a view towards removing barriers to 

production and supporting production, as a comparative study, and based on 

conducting questionnaires and utilizing the Fuzzy Delphi Technique. The 

paper finds that the experts are mostly in agreement that changing the present 

income tax exemption of production and mining sector into tax incentives, 

eliminating tax exemptions for trading services and settlement of securities 

and commodities in stock exchanges and markets and residential real estate, 

as well as implementing tax credits and incentives of the Real Estate 

Investment Fund and Credit Foreign taxation are the most crucial reforms 

needed for reforming the Iranian tax system. 
Keywords: tax, exemption, incentive, production. 
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