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 چکيده
جیترووینبازرگامبادالتلیتسهکردیروباایراندریاقتصادژهیومناطق

از.شدندلیتشککشورومناطقیاقتصادرونقورشدیبرایخارجویداخلیگذارهیسرما
جیتروباکهستهاآنیاتیمالتیوضعمناطق،نیاباارتباطدریحقوقمسائلنیمهمترجمله

یاقتصادرونقیبرامناطقنیایاختصاصیهایژگیوتیتقوویگذارهیسرماجذبو
.ردیگبقراریاتیمالضوابطخاصیحقوقنظامتحتستیبایملذاوداردقیمیارتباطمست

ازمناطقنیابرحاکمیاتیمالنظامقیدقیبررسضمنتاشودیمتالش،پژوهشنیادر
واتیمالمشمولیهاتیفعالکشور،نیقوانبرمداقهبایقیتطبوییمبنامطالعهرهگذر

شدهحاصلجهینتنیاپژوهشنیادر.شودآندربارهیمناسبیابیارزنییتبآنیهاتیمعاف
درمناطقیاتیمالیهاتیمعافکه شتریب، ویژهـمیرمستقیغیهااتیمالبهنسبتموارد به
بهنسبتازاتیامتوتیمعافریچشمگفقدانوبرقراراستیـفراملیاقتصادیهاتیفعال
یگمرکقلمروبایبازرگانمبادالتباارتباطدرمیقرمستیغاتیمالزینومیمستقیهااتیمال

اهمازگر،یدیسوازیاتیمالیقانوناحکاموضوابطبودنپراکندهوسوکیازکشور
یبرابازدارندهضوابطنوعاًکهرسدیمنظربهموردنیادررانیایاتیمالنظاماشکاالت

.شوندیمیتلقگذارانهیسرما


،یاتیمالتیمعاف،غیرمستقیماتیمالم،یمستقاتیمال،یاقتصادژهیوناطقمواژگان کليدي:
 یاتیمالیگذارمقررات
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 مقدمه

خصوصهبتجاریمختلفاقشارمیانبازرگانیمبادالتروزافزونگسترشباامروزه

از.استیافتهافزایشبسیاراقتصادیبازیگراناهمیتفراملی،عرصهدرفعالدارانسرمایه

موقعیتیصنعترونقواقتصادیتوسعهسطحارتقایدرکهکشورهرازخاصینواحیرو،همین

جهتگذارانسرمایهجذببرایوگیرندمیقرارتوجهموردنواحیسایرازبیشدارندویژه

از.شودمیگرفتهنظردرحقوقینظامهردرایویژهامکاناتوامتیازاتمناطق،ایندرفعالیت

صنعتیومدرنیزاسیونباکههستندکشورهراقتصادیویژهمناطقنواحی،اینترینممهجمله

مناطقیکبهتجاری،خودگردانیکمالبهرسیدنبانهایتاًوشدهآغازروستاهابعضیکردن

.شوندمیمبدلاقتصادیخودفرمانمستقل

یمختلفنیقوانبریمبتنکهداردوجودیاقتصادژهیومناطقازیمتعددیهانمونهایراندر

عرصهدرکهییسزاهبتیاهملیدلهبمناطقنیا.هستندرادارندخودخاصیحقوقنظامهستندو

-یژگیوازدارند،کشورومناطقیاقتصادسطحیارتقاجهتدریفراملویملگذاریسرمایه

یدرحالنیا.استیاختصاصیحقوقیبررسمستلزمکهبرخوردارندیاتیمالیقانونخاصیها

تعارضاتموجبمسئلهنیاووجودنداردنهیزمنیادریتوجهدرخورپژوهشیاتیادبکهاست

تااستصدددرپژوهشنیا.استشدهمناطقدریتجارمبادالتحوزهدریاریبسابهاماتو

یاقتصادژهیوطقمنایاتیمالنظامیمبانوچارچوبنه،یزمنیادرمؤثریحقوقاثرنیتدوبرعالوه

مؤثریموجودابهاماترفعیراستادروکندمیترسیخوبهبرارانیادر برداردگام اثرنیا.

.شودواقعدیمفاریبسزینبهمسئلهمربوطنیقوانحیتنقیبراتواندیمنیهمچن

استنهیزمنیادریاصلسؤال یهاتیفعالبرحاکمیاتیمالنظامچارچوبکهاین

ضعفوقوتنقاطنکهیاوکدامند؟آنیهاتیمعافمواردوچیستیاقتصادژهیواطقمناطقمن

مناطقگونهاینادارهعرصهدرشرویپیکشورهایهاشاخصبهنسبتخاصیاتیمالنظامنیا

قانوندرمقرریحقوقموارد،شودیممتبادرذهنبههیفرضعنوانبهآنچهاولوهلهدرچیستند؟

براتیمالقانونووارداتوصادراتمقرراتاحکامیکلشمولومیستقمیهااتیمال

عوارضویگمرک،ییدارادرآمد،بریهااتیمالازینیمعدستهبرمشتملکهاستافزودهارزش

نظاممورد،نیادریقانوناحکامیپراکندگوبودننامدونبهتوجهبارسدیمبهنظروهستند

.استبازدارندهتاحدودیمناطقنیادریگذارهیسرماعموضوبهنسبتیاتیمال
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وکوتاهنگاهستیبایمابتداآن،اهدافبهلینزینوپژوهشنیاسؤالبهپاسخیبرا

یمیتنظیهاشاخصو(نخستگفتار)داشتهیاقتصادژهیومناطقییچراوتیماهبریمختصر

شودمطالعهمناطقنیادربارهشرفتهیپیحقوقیهانظامدرموجود(وضعمقرراتاییرگوالتور)

سومگفتار)راتبیینکنیمرانیادرمناطقنیادربارهیاتیمالاحکامتیوضع،سپسو(دومگفتار)

.(یریگجهینت)بیابیمدستیتوجهموردجینتابهموضوع،لیتحلباتینهادرو(چهارمو

 
 اقتصادي ويژه مناطق تشکيل و روستايی سازيصنعتی بر جستاري :نخست گفتار

 روستایی شدن صنعتی:استاهمیتحائزبسیارمسئلهدوکشور،اقتصادیتوسعهراستایدر

.هاپرداخت تراز در تعادل ایجاد جهت در صادرات نرخ افزایشوملی جامع طرح چارچوب در

 بین یتعادلبی کاهش و بیکاری کاهش سرانه، درآمد اصالح عمده هدف سه بهخود،موضوعاین

رونقموجبشدنصنعتی.(Jothi, 2012: 52؛94-7936:99طاهرخانی،)شودمیمنتهیایمنطقه

 :Misra, 1990)کندراایجادمیاقتصادیخودگردانیفعال،فضاییایجادباوشودمیاقتصادی

و روستایی تصاداق نوسازی و تنوع راستایدر فرایندی روستا کردنصنعتی.(Hare, 1992: 22؛15

؛7934:1فراهانی، ماستری) استمدرنیزاسیونواقتصادیتوسعهراهبردهایدر انعطاف ایجاد

Xiaozi, 2007: 560).بیکاریکاهش،نتیجهدرودرآمدثباتوافزایشصنعتینواحیاستقرار

Curran, 1993: 2-37; Rizwanul, 1994: 1643)شودهایشغلیمیموجبافزایشفرصت که(

ماندگاریبهتمایلوشهرهابهروستاییانمهاجرتازجلوگیریبرایمهمیعاملتواندمیخود

 :Guidry, 1997: 3-15; Semai, 1979)باشدگذاریسرمایهجذبهمچنینوخوداقامتمحلدر

دلیلروستاییصنایعاصوالً.(15 ازاستقرار،مقدماتکردنفرآهمبرایزمانبهکمنیازبه

.(7939:49آستانه،دربان)استبرخورداردیگرصنایعبهنسبتبیشتریزاییاشتغال

توسعهدرآنتزریقومالیمنبعوجودمستلزممناطقروستاییوشهریشدنصنعتیآغاز

 ,Safari et all)آوردمیفرآهمراگذاریسرمایهوجوهبهدسترسیموجباتکهاستصنعتی

وتأسیسروستاها،شدنصنعتیراستایدرگرفتهصورتاقداماتترینهمماز.(215 :2011

گفتهمناطقاختصاربهپسزینکه،اقتصادیویژهمناطق.است7«اقتصادیویژهمناطق»اندازیراه

ودارنداقتصادیعرصهدربسیاراهمیتفراملی،وملیتجاریهایفعالیتکثرتبهدلیلشودمی

.(Farole, 2012: 23-25)دارندسرزمینینواحیدیگربهنسبتخاصیحقوقینظامووضعیتلذا
                                                                                                                                                                                                        
1. Special Economic Zone. 
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افزایششغلی،هایفرصتافزایشدرآمد،افزایشباعثمناطقکهدهدمینشانموردینتایج

-7939:43بذرافشان،)استشدهنواحیاینشدنمهاجرپذیرحتیوروستاییانماندگاریانگیزه

 .(Krusekopf, 2010: 84؛09

 که شودمی اطالق کشورها نیسرزم از مشخص ییایجغراف محدوده بهمناطقحقیقت،در

دارد کمتری تیمحدود و شدت کشور آن نواحی گرید با اسیقدر برآن حاکم تجاری نیقوان

(Nallathiga, 2008: 47-49; Farole, 2011: 165-171).روستاهاکردنصنعتیراستایدر مناطقاین

 درتحرك و المللیبین تجاری ارتباط برقراری و اقتصادی هایتیفعال از یبانیشتپ منظوربهو

جادیا معمول،طوربه .(Gupta, 2008: 165; Warr, 2015: 1-3)شوندیم تأسیس ایمنطقه اقتصاد

 در آن رینظ کهگیردصورتمیخاصشرایطباژهیو تیموقعکی از برداریبهره منظوربهمنطقه

 آن از ای مناطق آنبه یکیزیف و یانسان منابع و امکانات توانتقاالنقل وندارد وجود گریید جای

ازیبانیپشتمنظوربهزینرانیادر .(Tantri, 2016: 23)است مواجه مهمی هاینهیهز با مناطق

واشتغالجادیااقتصاد،درتحركوالمللیبینیتجارارتباطیبرقرارویاقتصادیهاتیفعال

تشکیلانشهرستدردولت،یخارجویداخلگذاریسرمایهقیتشووبجل را مناطق هایی

.7دارندرامذکوراهدافتحققیبراالزمتوانواستعدادکهدهدمی


گفتار دوم: وضع مقررات مالياتی در کشورهاي پيشرو در عرصه اداره مناطق ويژه 

 اقتصادي
تحوالت برای عمدتأ اقتصادی ژهیو مناطقفراملی،اقتصادوشدنجهانیعرصهمطابق

همچون یموفق هاینمونه .اندشده لیتشک یجهان اقتصاد به وستنیپ جهت یمل اقتصاد سازیآماده

 به ادییز اثر خود یمل اقتصاددر وانیتا و سنگاپور ،یجنوبکرهکنگ،هنگ اقتصادیویژهمناطق

تعیین گذارانهیسرما جذب راخودالیتفعهدف نیتریاصلراستا نیا درو اندگذاشته جا

مناطق برکهخاصی نیقوانبهتوجهبا.(Majumdar, 2009: 31-38; Zeng, 2015: 3-4)اندکرده

فراهمآوردهو گذاری سرمایه برای را رشد و امکانجذب اینمناطق است،حاکمکنگهنگ

اقتصادیمحلوکشوردرسطحکالنشده توسعه اینقوانیناموجبرونقو برخیاز ست.

یمستثن ،مناطقدر هافعالیت تمامی مجوز صدور کشور، داخل معمول عوارض از تیمعافشامل
                                                                                                                                                                                                        

تردر)ق.ت.ا.م(امرمذکورپیش7934قانونتشکیلوادارهمناطقویژهاقتصادیجمهوریاسالمیایرانمصوب7ماده. 7
قانونبرنامهدومتوسعه(.91قانونبرنامهاولتوسعه؛بنددتبصره96وسعهتأکیدشدهبود)تبصرهقوانینبرنامهت
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 افزودهارزش محاسبه و واردات و صادرات مقررات از کشور از خارج با یبازرگان مبادالت بودن

هایمشخصه جمله از کهشوندمیکشور نقاط ریسا به ورود برای مناطق در شدهدیتول کاالهای

هستند مناطق نیا در تیفعال حقوقیاصلی کشورهایدرازپیششیبیاقتصادژهیومناطقلذا.

.(Pak, 1997: 51-65)استیافتهاهمیتچینهمچوناقتصادعرصهدرپیشرفته

فیوظانیاجملهاز.استهدایتگری،مناطقاقتصادوبازاردردولتاصلیوظایفازیکی

باوتسهیلرامناطقاقتصادیرونقوپویاییکهکرداشارهیهایسیاستریزیپیبهتوانیم

گرانیبازانیمروابطها،استیسنیااهدافوضوابطچارچوبدرستهیشاگذاریمقررات

 ,Zhu؛Ding, 1997: 595-613؛14-7936،16توکلی،)کندتیهداومیتنظدهی،جهترایاقتصاد

)رگوالتوری»و7«گذاریسیاست»نوعایندرالبته.(1611-1623 ,1994 مسلما9ً(«مقرراتوضع

مرتبطمالحظاتبهنسبتجامعرویکردیباگذارسیاستکهگیردمیصورتفایده-هزینهتحلیل

.(7333:979ساگدن،؛Brent, 1997: 5)کند.راوضعمیمقررهخود،تصمیمموضوعبا

 گردشگری، انرژی، و نفت،یصنعت هایقابلیت مانند یتیقابل دارای اقتصادی ژهیو منطقه هر

آنبرحاکممقتضیاتمبنایبر و گرفتهقرار کشورهاویژهتوجه مورد که است یمعدن و تجاری

رگوالتورهایوظیفهترینمهم.(Reddy, 2012: 6)شودمیگذاریمقرراتو رییگمیتصم ،منطقه

ارتباطدرپاگیرودستقانونیتشریفاتوفرآیندهاحذفوریتجامسائلگردشتسهیل،منطقه

وعوارضپرداختازگذارنسرمایهمعافیتآنرااصلیبخشکهاستمنطقهدرهافعالیتبا

اغلبدر .(Dolli, 2012: 270-278)دهدمیتشکیلکشورهاسرزمینیمنطقهدرمرسومهایمالیات

هندوستان،وسریالنکابنگالدش،همچوناقتصادیویژهمناطقادارهعرصهدرفعالکشورهای

 و مقررات غالبو است ییاستثنا و برتر یتیمز دارایمنطقهکهدندهمینشانخوبیهبمطالعات

ترغیباقتصادیفعالیتبهراگذارانسرمایهیااستگیروپادستعموماًکهکشور یداخل نیقوان

همچونکشورهاییدربعضاًیا(Shah, 2008: 1-27)شدهلغوقهمنطهایفعالیتبهنسبت،کندنمی

.(IBP, 2014: 202)شوندمیجایگزینخاص،مقرراتوضعبافیلیپین

امروزه.استغیردولتیاقتصادوسازیخصوصیتوسعهورشدبرایمناسبیموقعیت،منطقه

خصوصیبخشبهراکارهاصحیح،سازیخصوصیبااقتصادی،زمینهدرتوسعهیافتهیکشورها

ازوکندهانظارتمیتنظیموبرآنعرصهایندررااشخاصرفتارهایخود،وکندمیواگذار

                                                                                                                                                                                                        
1. Policy [Making]. 
2. Regulation. 
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غالباًدولتیافته،توسعهکشورهایاقتصاددرلذا.کنندمیخودداریاقتصاددرمستقیمدخالت

نمایدمیایفاراگذارمقرراتنقش کالًکارانهمحافظهشیوهبهدولتکهنیستاینبربناالبته.

صدددرتنهاصحیحگریتنظیمشیوهبادولتبایدبلکهknY;کوتاهاقتصادازراخویشدست

وشدنجهانیعرصه.(Samuelson, 1998: 34; Baldwin, 2012: 329)برآیدبازارنقایصرفع

اقتصادیویژهمناطقمچونهخاصتجارینواحیواقتصادیفراملیبازیگرانروزافزونپیدایش

گامیهادولتحتیکه(Jordana, 2011: 1345)استشدهموجبجهاندرتجاریآزادمناطقو

.کنندحرکتاقتصادیخودفرمانیوسویسمتبهوبرداشتهاقتصادیخودگردانینظامازفراتر

وخصوصیبخشروزافزونفعالیتبرعالوهکهاستاقتصادینظاممعنایبهخودفرمانی

بدنهازمستقلگذارمقرراتنهادهایبااقتصادیبازیگرانرفتارهایغالبطوربهآن،گسترش

اگرچه.(966-7934،731پتفت،)دارندنامفرمانخودرگوالتورهایکهشوندمیتنظیمدولت

واصلیگذارسیاستوگرمیتنظوشودنمیشاملراکشورمالیاتیدرآمدهایعموماًموضوعاین

.هستنددولتیگرهایمیتنظودولتمواردبیشتردر،مسائلایندرانحصاری

 با دارد یسع و کردهحرکت المللیبینتجاری هایتیفعال لیتسه سمت به جهان امروز اقتصاد

یاتیمالییاستثنایهاتیمعافنییتعو(7زداییمقررات)قانونی ریوپاگدست وزائدتشریفات حذف

اقتصادیرقابتوگذاریسرمایهترغیببرای را طیشرا،مناطقدرگذارانهیسرماتیالفعیبرا

.(Trebilcock, 2014: 756-759)آورد فراهم یفرامل و یمل ایمناطق اقتصاد اهدافتحقق جهت

جنوبی،خراسانآوایروزنامه)اندگرفته شکلکردیرو نیهم با زین رانیا در اقتصادی ژهیو مناطق

7939:1).

توکلی،)استمالیاتاقتصادیکاراییمطلوب،مالیاتینظامعواملتحققازیکیشک،بدون

7936:977 .(Lodge, 2009: 147)گوستپاسخوکارآمدگذاریمقرراتهمانبرمبتنیکه(

.باشداقتصادیتوسعهاصلیمالحظاتبرمبتنیبایدمالیاتاخذبهنسبتتصمیماتخاذالقاعده،علی

ازخارجدرمالیاتوضعلذاودهدمیقرارتأثیرتحتراگذاریسرمایهانگیزهگذاریمالیات

تالش،وکاروگذاریسرمایهبهتمایلکاهشبااقتصادی،تسهیلبهنسبتاعتناموردضوابط

ویاتیمالمتعددهایمعافیتبااغلبمختلف،کشورهایدرمنظقهروایناز.شودمیمنجرناکارایی

بهنسبتتاشودبررسیبایستمیزمینهایندرکشورمانمالیاتینظام.استمواجهخاص،مقررات

.گیردقرارارزیابیوسنجشموردجهان،درپیشرواقتصادیویژهمناطقهایشاخصواستانداردها
                                                                                                                                                                                                        
1. Deregulation. 
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شاملکلیستهددوبهیحقوقمتداولیبندمیتقساساسبردولتدریافتیهایمالیاتکهآنجااز

دوگفتارآتیدرلذا؛(7936،777،یرستم)شوندمیتقسیمغیرمستقیماتیمالومستقیممالیات

موردبررسیقراراقتصادیویژهمنطقهدرخاصطوربههااتیمالنیاازهریک،پژوهشحاضر

شود.تبیینمی(یهنجارنظم)منطقهبرحاکمیمالیاتیحقوققواعدوگرفته



 هاي مستقيم حاکم بر مناطق ويژه اقتصادينظام ماليات: فتار سومگ
باشدمیمؤدیدوشبهمستقیمدیگری،بهانتقالامکانبدونمالیاتیفشارمالیات،نوعایندر

مالیاتنوعاین.(7936:799عزیزی،)استداراییبرمالیاتودرآمدبرمالیاتبرمشتملخودو

اخذآنیبعدبااصالحات7900مصوبمستقیمهامالیاتقانونمطابقیکلطوربهکشورماندر

.سازدحاکمآنبرخاصیحقوقیقواعدوکردهتعییناستثنامواردگذارقانوناینکهمگرشود؛می

یجمهوریاقتصادژهیومناطقادارهولیتشکقانون،مناطقبرحاکمحقوقینظامزمینهدر

نسبتقانون،اینامااست،رسیدهاسالمیشورایمجلستصویببه7934سالدررانیایاسالم

-تیفعال»آن،97مادهمطابقواستمسکوت،مناطقیهاتیفعالبرحاکممستقیمهایمالیاتبه

ونیقوانریساتابعاستشدهاشارهآنبهقانوننیادرکهیموارداستثنایبهمنطقههردرونیها

نشدناشارهدلیلبهمستقیمهایمالیاتمالیاتیامورلذا«.استرانیایاسالمیجمهورمقررات

قانونمشمولران،یایاسالمیجمهوریاقتصادژهیومناطقادارهولیتشکقانوندرهاآن

درمناطقنیایبرایاتیمالیهامشوقبعضاًکهاستآنبعدیاصالحاتومستقیمهایمالیات

بررسیمناطقهایفعالیتدرارتباطبارااخیرالذکرقانونحقوقیقواعدروایناز؛استنظرگرفته

کنیم.میتحلیلو


 درآمد بر ماليات. 1-3

درآمدهایتمامیکهآیدمیبرچنینمستقیمهایمالیاتقانونیکمادهحکمکلیشمولاز

ایرانیحقوقییانایرامقیمایرانیحقیقیاشخاصتوسطایرانازخارجیاایراندرشدهتحصیل

شودمیمالیاتاینمشمولمنطقهدر وایرانازخارجمقیمایرانیحقیقیاشخاصهمچنین،.

تمامیایرانیغیرحقوقیوحقیقیاشخاص کنندمیتحصیلمناطقدرکهدرآمدهاییدرقبالِ

دهینامم.م.قمنبعدکهمیمستقهایمالیاتقانون7ماده9-1یبندها)هستندمالیاتاینمشمول

.(شودمی
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وسیلههبهاآنبودجهکههاییدستگاهدولتی،هایمؤسسهوهاوزارتخانهکهاستذکربهالزم

 از تیمعاف مجوز یدارایاسالم انقالب ینهادها و ادهایبنوهاشهرداریشود،میتأمیندولت

درآمدهایازامانیستند؛تقیممسمالیاتپرداختمشمولایآیهالهخامنه و (ره)ینیخم امام طرف

سایروخدماتیتجارتی،معدنی،صنعتی،هایفعالیتلیقبازمناطقدراقتصادیفعالیتازحاصل

وشودمی لیتحص زین شرکت قیطر از ریغ ینحوبه کهمذکوراشخاصبرایتولیدیهایفعالیت

بهمتعلقهاآنسرمایهازقسمتییاتمامهاکههاآنآنبهوابستههایشرکتسودیادرآمدسهمنیز

.(آن9و7یهاوتبصرهم.م.ق9ماده)شودمیاخذدرآمدبرمالیاتاست،مذکوراشخاص

ریزمواردشاملبحث،موردمناطقدردرآمدبرمالیاتانواعم،یمستقهایمالیاتقانونمطابق

:است


  حقوقی اشخاص درآمد بر ماليات. 1-1-3

مناطق در حقوقیاشخاصسایریانتفاعهایفعالیتازیناش درآمد وهارکتش درآمدجمع

 استثنای به مقرر هایمعافیت کسرو غیرمعاف منابع از حاصل یهاآنزی وضع از پسیاقتصادهیژو

درصد وپنجبیست نرخ به مالیات مشمول باشد،می یاانهجداگ نرخ دارای قانون طبق که مواردی

.(م.م.ق761ماده)هستند

درکهدرآمدهاییبه نسبت ایران از خارج مقیم مؤسسات و غیرایرانی حقوقی اشخاص مالیات

7امثالهمواتتأسیس و هاساختمان طرح هیته موارددرکنندمیتحصیلمنطقهازیامنطقه
 تمام در 

 ساالنه یافتیدر کلدرصدچهل تا ده مأخذ به خود حقوق سایر و امتیازات واگذاریبابتو موارد

 وسیلهبه مزبور اشخاص که هاییفعالیت سایر و سرمایه از برداریبهره موارد درو9باشدمی

.9شودمیتعیینهاآنتیفعال یسودده زانیم براساسمالیاتدهند،می انجام منطقهدر نمایندگی

 مشمول درآمدیم،مستقهایمالیاتقانونمالیاتیهایمعافیتفصلدر7994مادهحکممطابق

 یواحدها در یردولتیغیحقوثاشخاصیمعدن و یدیتول یهاتیفعال از یناش یابراز اتیمال

 یبرا ربطذی یهاوزارتخانه طرف از1(7/7/7931)مادهنیایاجرا خیتار از که یمعدن اییدیتول
                                                                                                                                                                                                        

خدمات. سایر فنیو دانش فنی،انتقال هایکمک و تعلیمات دادن فنی، محاسبات و نظارت کشی،نقشه برداری،نقشه .7
.97/4/7934ق.م.ماصالحی761دهما.9
.97/4/7934ق.م.ماصالحی760وماده761ماده4تبصره.9
.7/9/7934پذیروارتقاینظاممالیکشورمصوبقانونرفعموانعتولیدرقابت97صالحی)جایگزین(بهموجبمادها.4
ارتقاینظاممالیکشورمصوبوپذیرولیدرقابتقانونرفعموانعت97ق.م.مموضوعماده799ماده7بهموجبتبصره .1
7/9/7934.
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یدرآمدهانیهمچنوشودیم منعقد فروش و استخراج قرارداد ای صادر برداریبهرهپروانه هاآن

ازمذکورخیتار ازکهشدهادیاشخاصیگردشگریاقامتمراکزوهاهتل،هاانمارستیبیخدمات

شروعخیتارازشودمیصادرمجوزای برداریبهرهپروانه هاآنیبراربطذییقانونمراجعطرف

 سالده مدت بهیافتهسعهتو کمتر مناطقدر و سال پنج مدت بهتیفعالایاستخراج ایبرداریبهره

است. اتیمالمشمول صفربانرخ

یاقتصادیواحدهایبراصفرنرخبااتیمالمحاسبهیبرخورداردورهماده،نیا«پ»بند

صورتدروسالدومدتبهرایاقتصادژهیومناطقاییصنعتیهاشهركدرواقعمذکور

سالسهمدتبهرایافتهتوسعهکمترمناطقدریاقتصادژهیومناطقاییصنعتیهاشهركاستقرار

.استدادهشیافزا

موضوعیواحدهادریاقتصادیهاگذاریسرمایهشیافزاوقیتشومنظوربهمادهنیا"ث"بند

مناطقدرگذاریسرمایهمورد،حسبصفرنرخبااتیمالقیطرازتیحمادورهبرعالوهمادهنیا

.استدادهقرارتیحماموردمادهنیالیذدرمذکورشرحبهراناطقمریساویافتهتوسعهکمتر

شاملمادهنیاموضوعهایمشوقویاتیمالصفرنرخمذکورماده«د»بندموجببهالبته

وتهراناستانمرکزیلومتریکستیکصدوبیشعاعدرمستقریمعدنویدیتولیواحدهادرآمد

شیبیدارایشهرهاوهاانراستیسامراکزیلومتریکیسواصفهاناستانمرکزیلومتریکپنجاه

درالوصفمع.شودینممسکنونفوسیسرشمارنیآخربراساستیجمعنفرهزارصدیساز

یواحدهاکهکندیممقرروشدهقائلیاقتصادژهیومناطقیبرایارفاقحکمخصوصنیا

جمهورسیرئیفناورویعلممعاونتوربطذییهاوزارتخانهتأییدبااطالعاتیفناوریدیتول

مستقریمعدنویدیتولیواحدهااتیمالنیهمچنوهستندبرخوردارمادهنیاازیامتازحالهردر

ویاقتصادژهیومناطقیاستثنابهیصنعتیهاشهركویاقتصادژهیومناطقتمامیدر

محاسبهصفرنرخباتهراناناستمرکزیلومتریکستیکصدوبیشعاعدرمستقریهاشهرك

.هستندبرخوردارمادهنیاموضوعیاتیمالیهامشوقازوشودیم

محدودهدرکهیدیتولیواحدهااییصنعتیهاشهركویاقتصادژهیومناطقخصوصدر

یاد کهاستیانامهنییآموجببهمحدودهنییتعمالكرند،یگیمقرارشهرایاستانچندو

ومعدنصنعت،یهاوزارتخانهمشتركشنهادیباپقانوننیابیتصوازپسماهسهحداکثر

طیمححفاظتسازمانوکشوریزیربرنامهوتیریمدسازمان،ییداراویاقتصاداموروتجارت
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.رسدیمرانیوزئتیهبیتصوبهوهیتهستیز

 سازمان درخواست اساس بر است موظف کشور امالك و اسناد ثبت سازمانقانون،براساس

 و دارند را منطقه در تیفعال قصد که ییهاشرکت یندگینما شعب یا شرکت ثبت بهنسبت،منطقه

.7نمایداقدام،یمعنو و یماد یهاتیمالک ثبت نیهمچن


 حقوق درآمد بر ماليات. 2-1-3

 تسلیم قبال در(یوحقوقیقیحقازاعم)دیگر شخص خدمت در حقیقی شخص کهدرآمدی

9.است حقوق بردرآمد مالیات مشمول کندمی تحصیل مناطق در اشتغالبابت خود کار وینیر

قانوندرهرسالهمنبع،چندایکیازحقوقاتیمالمشمولساالنهدرآمد براتیمالتیمعافزانیم

بازنشستگی،حقوقهمچونمواردیدراستثناطوربهگذارقانون9.شودیممشخصیسنواتبودجه

معالجههزینهوساالنهعیدیبیمه،ازحاصلوجوهسفر،هزینهوالعادهفوقمستمری،وظیفه،

.4استشدهقائلمالیاتیکاملمعافیتکارکنان،


 مشاغل درآمد بر ماليات. 3-1-3

مواردازغیر،دیگرمشابه عناوینبه یا مشاغل به اشتغال طریق از حقیقی شخص که درآمدی

 در مقرر هایمعافیت کسر از پس کند تحصیل منطقه در ،مستقیمیهالیاتماقانوندرمقررخاص

 صورتی در مضاربه یهافعالیت از ناشی درآمدهایو مدنی هایشرکت درآمدهمچنینوقانون

 بردرآمد مالیات مشمول،منطقهدرباشد حقیقی شخصهیسرماصاحبای(مضارب)عامل که

1.باشدمی مشاغل


 امالك درآمد رب ماليات. 4-1-3

درواقعامالكبهنسبتخودحقوقیواگذارازیناشیحقوقاییقیحقشخصدرآمد

امالكدرآمدبراتیمالمشمولمستقیمیهامالیاتقانوندرمقرریهاتیمعافکسرازپسمناطق

نیعبهمربوطحقوقیواگذارصورتبهاستممکنامالكبهنسبتحقوقیواگذار.0است
                                                                                                                                                                                                        

 .ق.ت.ا.م71ماده .7
 .ق.م.م39و39مواد .9
 .97/4/7934ق.م.ماصالحی34ماده.9
.ق.م.م37ماده77الی1بندهای.4
.وتبصرهآن،ق.م.م39ماده.1
ق.م.م.19ماده .0
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.(7936:771،یرستم)باشدرهنایشهیوپکسبحقای(ملکاجاره)منافعای(ملکنتقالوانقل)

درآمدبرمالیاتبرایخاصیهایمعافیت(11یال19مواد)مواردیدرمستقیمهایمالیاتقانون

.استکردهمعینامالكاجاره

 سازمان نظر با مناطق در واقع مستغالت و امالك کیتفکقانون،موجببهاستذکربهالزم

.7پذیردمیصورتکشور یجار نیقوان تیرعا با ربطذی یکیتفکتیمالک اسناد صدور و مناطق

ژهیومناطقادارهولیتشکقانون97مادهموجببهکهاستتیاهمحائزنکتهنیاذکر

بهمتعلقیاراضومستحدثاتتواندیمیدولتمسئولسازمان»ران،یایاسالمیجمهوریاقتصاد

نیامذکور،قانونمطابقچونو«کندواگذاریکارشناسمتیقاساسبررامنطقهدرخود

ازیدولتشرکتمستقیم،هایمالیاتقانون9مادهطبقوشودیممحسوبیدولتشرکتسازمان،

ولمشممواردیچنیندرقانوندرمقررواگذارینوعاینلذاباشد،نمییمستثنمالیاتپرداخت

.شودمیامالكدرآمدبرمالیات


 اتفاقی درآمد بر ماليات. 5-1-3

 عنوانبه یا محاباتی معامالت طریق از یا بالعوض صورتبه حقوقی یا حقیقی شخص درآمد

 مشمول وشدهمحسوباتفاقیدرآمدنمایدمی تحصیل قبیل این از دیگر عنوان هر یا جایزه

ودولتیهایدستگاهوخیریهنهادهایبالعوضهایکمکنچومواردیالبته9باشد.می مالیات

تشویقیجوایزنیزودیدگانخسارتبهاهداییمالیهایکمکحقوقی،اشخاصبهشهرداری

مقررخاصموارددرهمچنین9.باشندمیمعافمالیاتنوعاینشمولازکشاورزیبرایدولت

وینقدیافتیدریایهداوهاکمکره،یپذ،نذوراتموقوفات،مستقیم،هایمالیاتقانوندر

.باشندمیمالیاتازمعاف1جوایز،وسودنیزو4یرنقدیغ


 ماليات بر دارايی .2-3

گیردمیتعلقاشخاصمایملکبهکهاستمالیاتیدارایی،برمالیات ازاعممالکینکلیه.

ایران،اقتصادیویژهناطقمدرواقعخودامالكیااموالبهنسبتحقوقییاحقیقیاشخاص
                                                                                                                                                                                                        

.ق.ت.ا.م71ماده .7
..مق.م773ماده .9
.ق.م.م791ماده .9
.ق.م.م793ماده .4
.ق.م.م741ماده .1
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شدهمقررقانوندرداراییبرمالیاتنوعسهکلیطوربه7باشند.میداراییبرمالیاتمشمول

تفکیکبهکهیمسکونیکاربرباریبایاراضبراتیمالوتمبرحقمالیاتارث،برمالیات:است

شوند.میبررسی


 ماليات بر ارث .1-2-3

استاالرثسهمبرمالیاتوماتركبرمالیاتشاملمالیاتنوعاین هایمالیاتقانوندر.

قانوننیایاصالح71مادهموجببهسپسوشدحذفماتركبرمالیات7900مصوبمستقیم

بهباتوجه.شدآننیگزیجاماتركبرمالیاتوحذفاالرثسهمبرمالیات97/4/7934مصوب

انتقالمنطقهدریفرضاییواقعازاعمشخصفوتجهینتدرهکهاییداراییواموالمذکور،ماده

درمستقیمهایمالیاتقانونکهشودتوجهدیبا.استاتیمالمشمولمادهنیاریزشرحبهابدییم

راارثبرمالیاتمالیاتیهایمعافیت،91مادهنیزو94ماده4تا7بندهایدرمصرحخاصموارد

.استکردهمقرر


 ماليات حق تمبر .2-2-3

بخشیدنرسمیتضمنمداركواوراقاسناد،برتمبرابطالوالصاقطریقازمالیاتنوعاین

شودمیتحصیلهاآنکردنقانونیو برات،سفته،چک،برگتمبرحقشاملمالیاتاین.

موادکهاستمواردیدیگرووامقراردادمشاغل،پروانهنقلیه،وسیلهترانزیتپالكگواهینامه،

هاآنازاستفادهشاملواستکردهمشخصتفصیلیطوربهراهاآنمستقیممالیاتقانون43تا44

.استیاقتصادژهیومناطقدر


 ماليات براراضی بايربا کاربري مسکونی. 3-2-3

شدحذف7936مصوبهیاصالحدرکهداشتوجود7900مصوب.م.قدراتیمالنوعنیا

تحت7931مصوبمسکنعرضهودیتولازتیحماویساماندهقانون71مادهموجببهسپسو

نییتعدولتکهییشهرهامحدودهدرمذکوریاراضمادهنیاطبق.شدبرقرارمجدداًعنواننیا

بهباتوجهالبته.استیمعامالتارزشبرماخذدرصددوازدهنرخبهاتیمالمشمولساالنهکندیم

.شودینممناطقنیاشاملرسدیمنظربهیاقتصادژهیومناطقمحدوده
                                                                                                                                                                                                        

.ق.م.م7ماده7بند.7
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 هاي غيرمستقيم حاکم بر مناطق ويژه اقتصادينظام ماليات: گفتار چهارم
مالیاتتحققونبودهمعینومشخصآنکنندهپرداختکهاستمالیاتیغیرمستقیممالیات

بسیارهاآنانتقالقابلیتوهداشتافرادعملیاتواقتصادیهایفعالیتازقسمتیکبهبستگی

قانونیکشمولتحتوشدمیاخذایپراکندهقوانینمتعاقبقبالًهامالیاتگونهاین.استزیاد

افزودهارزشبرمالیاتقانونتصویبباکشورمانحقوقینظامدراما؛گرفتنمیقرارواحد

استشدهوضعیراناغیرمستقیمهایمالیاتجامعقانونحقیقتدر،7931مصوب

وحقوقمقرراتبرمشتمل،افزودهارزشبرمالیاتبرعالوهمذکورقانون.(7936:793رستمی،)

.استغیرمستقیمهایمالیاتدیگرومحلیوملیعوارض،(ورودیحقوق)گمرکیعوارض

برمالیاتو(یورودحقوق)صادراتووارداتبرمالیات:ازاندعبارتغیرمستقیمهایمالیات

(.افزودهارزشبراتیمال)معامالت


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

مادهموجببهکهدهدمیتشکیلگمرکیعوارضوحقوقراصادراتووارداتبرمالیات

حقوق99/3/7936مصوبیامورگمرکقانون7ماده«دد»بندوافزودهارزشبراتیمالقانون47

یگمرکحقوق:یورودحقوق»کند:میمقررآنفیتعردربندنیا.استشدهدهینامیورود

4)درصدچهارمعدل مربوطنیقوانطبقکهیبازرگانسوداضافهبهکاالیگمرکاررزش%(

وصولمسئولگمركقانونموجببهکهیوجوهعالوهبه.شودیمنییتعرانیوزئتیهتوسط

کاالهای.«شودمینخدماتیهانهیهزشاملیول،ردیگیمتعلقکاالیقطعوارداتبهواستآن

نوعمقابلدرداخلیمحصوالتازحمایتیادرآمدتحصیلراستایدرگمرکیحقوقموضوع

:7937امامی،)گیرندمیقرارمالیاتمشمولقیمت،برحسبیاومشخصاتبرحسبآن،خارجی

ات،یمالگونههیچصادراتازتیحمامنظوربهرانیایاتیمالنظامدراضرححالدر.(769-769

.7شودینمافتیدرصادراتاز(ینفتیکاالهامانندیاندکموارددربجز)عوارضوحقوق

جذب،کندمیدنبالاقتصادیویژهمناطقکههدفیحسبنیزکشورمانحقوقینظامدر

ازمواردیگذارقانوناقتصادی،رونقوتوسعهبرایالمللیبینخصوصاًگذاریسرمایه

.استکردهمعافصادراتووارداتمالیاتپرداختازرامناطقهایفعالیات

ایرانوارداتوصادراتمقرراتقانونضوابطشمولتحتیورودحقوقکلیطوربه
                                                                                                                                                                                                        

.7913خدماتازپرداختعوارضمصوبقانونمعافیتصادراتکاالوقانونمالیاتبرارزشافزودهو79ماده .7
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بهنسبتمربوطهتخدماانجاموکاالوارداتوصادراتمقررات»وگیردمیقرار7919مصوب

استنامذکرمستلزمهاآنبرقانونشمولکهییهاآننیزوواردکنندگانصادرکنندگان،کلیه

اقتصادیویژهمناطقوجودیفلسفهازکهطورهماناما؛7«گرددمی...تعیینقانوناینموجببه

مطابق.استخارجرمذکوقانونشمولازصادراتوارداتمواردبعضیدرمناطقاینپیداست،

آزادمناطقویاقتصادژهیومناطقریسابایاکشورازخارجبامناطقیبازرگانمبادالت»قانون،

عوارضتمامیویبازرگانسود،یگمرکحقوقازگمركدرثبتازپسیصنعتویتجار

مقرراتیهاتیممنوعوهاتیمحدودمشمولوبودهمعافعنوانهرتحتصدوروورود

مبادالتوشودینمیشرعویقانونیهاتیممنوعوهاتیمحدوداستثنایبهصادراتوواردات

وصاداراتمقرراتتابعفوقدرادشدهیمناطقاستثنایبهکشورنقاطریسابامناطقیبازرگان

تمکهاستنکتهاینبیانگر«بودهمعافعنوانهرتحت»عبارتتصریح9.«باشدمیواردات

صادراتووارداتبرمالیاتاز،«کشورگمرکیقلمروازخارج»بامنطقهبازرگانیالتمباد

منطقه-پ؛دیگراقتصادیویژهمنطقهبامنطقه-ب؛کشورازخارجبامناطق-الف:استمعاف

صنعتیتجاریآزادمنطقهبا گونههیچبدونیگمرکاظهارنامهارائهمستلزممبادالتگونهاین.

قلمروجزو،منطقهمحدودهاصل،درکهاستلیدلنیابهامرنیا.9باشدمیگریدتفایتشر

یورودیمباددراحکام،نیاتیرعابااستمکلفگمركوشودینممحسوبایرانیگمرک

.4ابدیاستقراروارداتوصادراتبهمربوطمقرراتاعمالمنظوربههاآنیخروجو

مختلفنقاطازبعضاًکهاستمصرفیکاالهاینیازمندودخهایفعالیتفراخور،منطقه

کندمیواردییکاالهاکشور نقاطریساازمصرفوکارگیریبهیبراکهکاالهاازدستهاین.

مشمولوشوندمیمحسوبکشوریداخلوانتقالنقلموارداز،گردندیمحملمناطقبهکشور

کشورازخارجبهمناطقازهاآنصادراتامایرند؛گنمیقرارخارجیکاالهایگمركعوارض

کشورنقاطریساازکهکاالهاییگونهاینالبته.1باشدمیوارداتوصادراتمالیاتمشمول

میزانبهشوند،یماعادهکشوربهتعمیرایتکمیلازپسوواردمنطقهبهتکمیلیاتعمیرمنظوربه

صادراتمالیاتمشمولباشند،داشتهیخارجمنشأکهشدههاضافایضیتعوموادوقطعاتارزش
                                                                                                                                                                                                        

قانونمقرراتصادراتووارداتایران)ق.م.ص.و(.7ماده .7
.ق.ت.ا.م3ماده .9
آئیننامهاجرائیقانونتشکیلوادارهمناطقویژهاقتصادیجمهوریاسالمیایران)آ.ق.ت.ا.م(.3ماده .9
ق.ت.ا.م.96ماده .4
ق.ت.ا.م.3ماده7تبصره .1
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7.هستندوارداتو

ایلیتکمل،یتبدپردازش،جهتکهمناطقبهواردشدهیخارجقطعاتوهیاولموادهمچنین

مذکورامورانجامازپس،بوده«موقتورود»مقرراتتابعشودیمواردکشورداخلبهریتعم

ریتعمایلیتکمل،یتبدپردازش) حتییایگمرکفاتیتشرحداقلبامناطقدراستفادهجهت(

قبلواردات»اساساًو9گرددیمهیتسوومرجوعمناطقبهیصادراتپروانهواظهارنامهمیتنظبدون

کاالهایبندیبستهوسازیآمادهتکمیل،تولید،درمصرفموردکاالهایوموادصادراتاز

وجوهکلیهپرداختازگمركبهمعتبرسفتهیاتعهدارائهباموقتورودصورتبهصادراتی

تشریفاتو ضوابط.9«استمعافدارد،کارمزدیاهزینهجنبهکهآنچهجزواردات،بهمتعلقه

یکلشمولتابع«منطقهبهشدهواردیخارجقطعاتوهیاولموادموقتورود»برحاکمیقانون

مجوزصدورشرایطکهگیردمیقرارایرانوارداتوادراتصمقرراتقانون94مادهحکم

.استشدهمقرربندچنددرمربوطهسفتهوتعهداتبهمربوطمسائلوآنمهلتوواردات

دیتولیکاالهاتوسعه،پنجمبرنامهقانونویاقتصادژهیومناطقادارهولیتشکقانونموجببه

ارزشوافزودهارزشمجموعزانیمبهکشورنقاطکلیهبهورودهنگاممناطقدرشدهپردازشیا

ازوشدهمحسوبیداخلدیتولومجازآندرکاررفتهبهیداخلقطعاتویداخلهیاولمواد

موادکهکاالهاییمورددر.4باشدمیمعاف(صادراتووارداتمالیات)ورودیحقوقپرداخت

درومجازورودی،حقوقپرداختبهمشروطاست،هکاررفتبههاآندریخارجقطعاتوهیاول

یکاالهـادررفتهکاربهیخارجـقطعاتوهیاولـمواد.1باشدمییداخلقطعاتوهیاولموادحکم

یادیتولدروشدهارسالآنبهکشورنقاطریساازگذشتهدرکهمناطقدرشدهپردازشیادیتول

یتلقهیاولموادحکمدرشودگرفتهکاربهشود،یمواردکشوربهکهیمحصولپردازش

آن،منفصلهقطعاتوخودروباارتباطدر0.استمعافیورودحقوقپرداختازوگرددیم

ووارداتیقطعاتمجموعهبرایدرصدشصتمیزانبهبازرگانیسودحداقلقانون،موجببه

.1گرددمیمنظوریورودحقوقدرداخلی،ساختدرصدپنجاهبادرصددهحداقل
                                                                                                                                                                                                        

آ.ق.ت.ا.م.3ماده .7
آ.ق.ت.ا.م.77ومادهق.ت.ا.م3ماده9تبصره .9
 .ق.م.ص.و79.ماده9
.قانونبرنامهپنجمتوسعه779.ت.ا.موبندبمادهق77ماده.4
.قانونبرنامهپنجمتوسعه779بندبماده7آ.ق.ت.ا.موتبصره79ماده7وتصرهق.ت.ا.م77ماده9تبصره.1
 .قانونبرنامهپنجمتوسعه779بندبماده9تبصره.0
 .7936قانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولتمصوب19هماد9وتبصرهق.ت.ا.م77ماده9مستفادازتبصره.1
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 افزوده ( )ماليات برارزش ماليات بر معامالت .2-4

برمالیاتدارند،قرارتوزیعجریاندرکهاستکاالهاییکلیهمصرفوفروشبرمالیات

استمعامالت استمعامالتبرمالیاتترینپیشرفتهوترینمهم،افزودهارزشبرمالیات.

7استدادوستدجریاندرکاالیکارزشالتفاوتمابه،افزودهارزش.(7933:766زاده،موسی)

تولیدعواملبهپرداختیشاملآنمالیاتکه(7934:91نادران،؛907-7931:906سیدنورایی،)

به.(0-4؛7919ریچارد،؛7936:09نادران،)باشدمیهادادوستدتفاضلیاتولیدازمرحلههردر

برکهاستمالیاتیافزودهارزشبرالیاتمتر،سادهعبارتی توسطشدهایجادافزودهارزش

ملیناخالصتولیدبرمالیاتبهآنازوشودمیوضعتولید،مراحلازهریکدرتولیدکنندگان

احکاماساسبرکلیطوربهماکشوردرمالیاتنوعاین.(7914:19کمیجانی،)شودمییادنیز

.9شودمیاخذ7931مصوبافزودهارزشبرمالیاتقانون

ارائهییاجرایهادستگاهکهیخدماتبرعالوهتواندیممناطقهرسازمانقانون،موجببه

،یانباردار،یمواصالتالتیتسهویمهندسوییربنایزیعمومخدماتارائهقبالدرکندمی

که9کندافتیدررایوجوهیرفاهویآموزشارتباطات،یفرهنگ،یبهداشت،یریبارگه،یتخل

-میمناطقهریرقابتموقعیتحفظهدفباومربوطهخدماتبامتناسبمذکوروجوهتعرفهالبته

موارد،اینازغیردر.شودمیتلقیعوارضیا1خدمتمصرفبرمالیاتنوعیوجوهاین.4باشد

پرداختشمولازخدمات،وکاالدیتولبهمنقهدریحقوقویقیحقاشخاصهایفعالیتتمامی

هستندخارجکشوردرمعمولعوارضهرگونه فعاالنتوسطعوارضپرداختکهمعنابدین.

خدماتبابتدولتیهایدستگاهوسازمانبهکهوجوهیازغیربهمناطقدرخدماتوکاالتولید

معافورکشمالیاتینظامدرمرسومعوارضهرگونهپرداختازکنند،میپرداختمذکور

.استآناهدافازکهاستمناطقدربیشترفعالیتتشویقوتسهیلبهدلیلوضع،این.هستند

0معاملهنوعهرطریقازکاالانتقال)کاالهاعرضهکلی،طوربه ایراندرخدماتارائهو(
                                                                                                                                                                                                        

ق.م.ا.ا،ارزشافزودهتفاوتبینارزشکاالهاوخدماتعرضهشدهباارزشکاالهاوخدماتخریداری9.مطابقماده7
باشد.یاتحصیلشدهدریکدورهمعینمی

ق.م.ا.ا.7ماده .9
ق.ت.ا.م.4ماده .9
ا.م.آ.ق.ت.0ماده .4
بهدولت)ارائه .1 عوارضدرحقیقتنوعیمالیاتبرمصرفخدمتاستکهاستفادهکنندهازاینخدمات،وجهآنرا

کند.کنندهخدمات(پرداختمی
ق.م.ا.ا.4ماده .0
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مقرراتمشمولهاآن«صادراتوواردات»همچنینو(7ازاءمابهقبالدرغیربرایخدمتانجام)

مؤدیورزندمیمبادرتهافعالیتاینبهکهاشخاصیو9بودهافزودهارزشبرمالیاتقانون

،4شدهارائهمذکورقانوندروارداتوصادراتازکهتعریفیبهتوجهبا9.شوندمیشناخته

هایمالیاتازکشورگمرکیقلمروازخارجبامناطقبازرگانیمبادالتکهشودمیمشخص

مذکورقانون.استمعاف،معامالتبرمالیاتووارداتوصادراتبرمالیاتازاعم،غیرمستقیم

عاموخاصمقرراتوقوانین...قانون،اینشدناالجراالزمتاریخاز»:کندمیمقرر19مادهدر

ارائهوکاالهاتولیدووارداتبرعوارضوغیرمستقیممالیاتهرگونهدریافتبهمربوطمغایر

ازدیگرعوارضوغیرمستقیممالیاتهرگونهدریافتوبرقراریوگردیدهلغوخدمات

چهارمبنددرو....«باشدمیممنوعخدماتدهندگانارائهوکاالهاواردکنندگانوتولیدکنندگان

نرایایاسالمیجمهوریاقتصادژهیومناطقادارهولیتشکقانون»...کهکندمیمقررماده

احکامتحتمذکورمناطقلذا؛«باشدمیمستثنیقانوناینحکمشمولاز...1/3/7934مصوب

 .(7937:746ابراهیمی،)گیرندنمیقرارافزودهارزشبرمالیاتقانون

حقوقیوحقیقیاشخاصبرایرامالیاتیمعافیتگذار،قانونکهکنیمتوجهنکتهاینبهایدب

مجاز،منطقهمحدودهدرهافعالیتبرایدارند،فعالیتخدماتوکااللیدتوکاربهمنطقهدرکه

معافیت،واقعدر.نیستمعافیتاینمشمولگمرکیقلمرواشخاصباآنانفعالیتواستدانسته

-روشنعبارتیبه.استبودهگذارقانوننظرمدمناطقدراشخاصفیمابینمبادالتبرایمذکور

کاراینانجام-ب؛خدماتوکاالتولیدکاربهاشتغال-الف:داردشرطندچمذکورمعافیتتر،

.ایرانگمرکیقلمروازخارجبابازرگانیمبادالت-جمنطقه؛محدودهدر

افزودهارزشبرمالیاتقانوناحکاممشمولگمرکیقلمروبامنطقهاشخاصمبادالتلذا

است برآنتأکیدشدهنیزاداریعدالتدیوانعمومیهیاترأیدرموضوضعاین. تأییدو

است وحقیقیاشخاصا.ا.جاقتصادیویژهمناطقادارهوتشکیلقانون4مادهموجببه...»:

ازمنقهمحدودهدرفعالیتبرایدارند،فعالیتخدماتوکاالتولیدکاربهمنطقهدرکهحقوقی
                                                                                                                                                                                                        

ق.م.ا.ا.1ماده .7
ق.م.ا.ا.7ماده .9
ق.م.ا.ا.3.ماده .9
کاالیاخدمتازخارجازکشوریاازمناطقآزادتجاریصنعتیومناطقویژهوارداتدراینقانون،ورود-0ماده» .4

صادراتدراینقانون،صدورکاالیاخدمتبهخارجازکشوریابه-1باشد؛مادهاقتصادیبهقلمروگمرکیکشورمی
«باشد.مناطقآزادتجاریصنعتیومناطقویژهاقتصادیمی



79پاییز،06،شمارهبیستمپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 111
 

 

شندبامیمعافکشوردرمعمولعوارضهرگونهپرداخت محدودهدرفعالیتاینکهبهنظر.

موضوعاقامتازمنصرفاقامتاینوداردمالزمهمناطقدراشخاصاقامتبامذکورمناطق

اخذباشدهیادمناطقدرکهحقوقیوحقیقیاشخاصبنابراین؛استتجارتقانون136ماده

بهتوجهباو...«شوندمیمحسوبمقیمورزندمیمبادرتفعالیتبهصالحذیمراجعازمجوز

...مناطقازخدماتوکاالواردات...»شدبیانصادراتوارداتبرمالیاتباارتباطدرکهآنچه

حائزنکتهاینذکرالبته7.«...باشندمیعوارضومالیاتپرداختمشمولکشورگمرکیقلمروبه

رسمی،خروجیمبادیطریقزاکشورازخارجبهخدمتوکاالهاصادراتکهاستاهمیت

برگهارائهباهاآنبابتشدهپرداختهایمالیاتوباشندنمیافزودهارزشبرمالیاتمشمول

9.گرددمیمستردمثبته،مداركواسنادو(کاالمورددر)گمركتوسطصادرهخروجی



 گيرينتيجه
 ارتباط برقراری و اقتصادی هایتیلفعا از یبانیپشت منظوربهکهمیافتیدرگذشت،کهیبیترتبه

گذاریسرمایهقیتشووجلبواشتغالجادیا،ایمنطقه اقتصاد درتحرك ،المللیبینتجاری

وییایپوعرصهدرشرویپیکشورهااغلبدروتأسیساقتصادیویژهمناطقی،خارجویداخل

 تمامی مجوز صدور کشور، خلدا معمول عوارض از تیمعاف.اندشدهاندازیراه،یاقتصادتوسعه

 و صادرات مقررات از کشور از خارج با یبازرگان مبادالت بودنیمستثن ،مناطقدرهاتیفعال

 ازکشور نقاط ریسا به ورود برای منطقه در شدهدیتولکاالهای افزودهارزشمحاسبه و واردات

دردولتاصلیوظایفازیکیلذا؛هستند مناطق نیا در تیفعال حقوقیاصلیهایمشخصه جمله

موفقیکشورهاتجربه.ستاپاسخگووکارآمدیگرمیتنظوهدایتگری،مناطقاقتصادوبازار

نشانمناطقنیادریفراملویملیگذارهیسرماجذبویاقتصادژهیومناطقادارهعرصهدر

فرآیندهاحذف،تجاریکارهایگردشتسهیل،منطقهدریگرمیتنظمسئلهترینمهمکهدهدیم

درهافعالیتباارتباطدریاتیمالییاستثنایهاتیمعافنییتعزینووپاگیردستقانونیتشریفاتو

مرسومهایمالیاتوعوارضپرداختازدارانسرمایهمعافیتراآناصلیبخشکهاستمنطقه

دهدمیتشکیلکشورهاسرزمینیمناطقدر بایدمالیاتاخذهتجتصمیماتخاذالقاعده،علی.

تأثیرتحتراگذاریسرمایهانگیزهگذاریمالیات.باشداقتصادیتوسعهاصلیمالحظاتبرمبتنی
                                                                                                                                                                                                        

.39/933.کالسهپرونده:64/63/7939تاریخ079نعدالتاداری؛شمارهدادنامه:رایهیاتعمومیدیوا .7
ق.م.ا.ا.79ماده .9
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-سرمایهبهتمایلکاهشبااقتصادی،تسهیلضوابطازخارجدرمالیاتوضع،لذاودهدمیقرار

 .شودمیمنجرناکاراییبهتالش،وکاروگذاری

غیرمستقیمومیمستقیهااتیمالیکلدستهدودر،منطقهیهاتیفعالقبالِدرمقرریهااتیمال

ردیگیمقرار میمستقیهااتیمالقانوناحکامیکلشمولم،یستقیهااتیمالباارتباطدر.

،هاآنیشغلدرآمداییقیحقاشخاصیایمزاویمقرر،یحقوقاشخاصیدرآمدهامجموعه

یهاییدارامجموعهزینویاتفاقیدرآمدهانیهمچنوامالكوانتقالنقلاجاره،ازیناشدرآمد

یاتیمالازاتیامتوتیمعافثیحازگذارقانون.شودیمشاملراتمبرحقوارثازاعماشخاص

نشدهقائلینیسرزمینواحومناطقدرفعالاشخاصانیمیتفاوتم،یمستقیهااتیمالمورددر

داردنقدیجاخود،نیاواست دیتولموانعیبرخرفعقانون97مادهموجببهرایاخالبته.

،استشدهم.م.ق799مادهنیگزیجاکه7934مصوبکشوریمالنظامیارتقاوریپذرقابت

ژهیومناطقدرفعالیحقوقاشخاصیبرایاتیمالتیمعافدورهشیافزاصورتبهیاندکازاتیامت

مناطقدریاقتصادتحركوییایپوکهاستیهیبداست.توجهخوردرکهاستگرفتهنظردر

درتیفعالجهتدارانهیسرماوافرادبیترغیبرایحداقلیهاتیمزینوعکهاستنیامستلزم

بهنسبتکشورینواحریسابامناطقیحقوقتیوضعتفاوتنبود.شودگرفتهنظردرمناطقنیا

رودیمشماربهایرانیاقتصادیحقوقنظامضعفنقاطازم،یمستقیهااتیمالاحکام مسلماً.

یهاتیمعافوجودبا،یشغلتیفعالبهراغبکارکنانیحتواقتصادحوزهدرفعالایگذارهیسرما

.داشتخواهندمناطقگونهایندرتیفعالبهیترافزونلیتما،مناطقدرییاستثنایاتیمال

حقوق)صادراتوارداتاتیمالباارتباطدررداتواوصادراتمقرراتقانوناحکام

یگمرکاییورود دررانیایاسالمیجمهوریاقتصادژهیومناطقادارهوتشکیلقانونو(

رامنطقهیهاتیفعالبامرتبطغیرمستقیمیهااتیمالتیوضعفروش،ومصرفبراتیمالباارتباط

قلمرو)ینیسرزممنطقهبایاقتصادمراوداتموارددرهاتیفعالگونهاینکهکندیممشخص

-تیمعافمهمبخش.رندیگیمقرارزینافزودهارزشبراتیمالقانوناحکامشمولتحت(یگمرک

قلمروازخارجبامنطقهبازرگانیمبادالترامواردنیادرصادراتووارداتیاتیمالیها

،صنعتیتجاریآزادمنطقهیادیگرصادیاقتویژهمناطقکشور،ازخارجبایعن،یکشورگمرکی

ازخارجبابازرگانیمبادالتدررافروشومصرفیاتیمالتیمعافگذار،قانون.دهدیملیتشک

استکردهمنطقهمحدودهدرخدماتوکاالتولیدکاربهمشروطایرانگمرکیقلمرو نیا.
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بسترعموماًچراکهاست؛منطقهیهاتیالفعیاتیمالیگرمیتنظدرقبالِیخرسندمحلهاتیمعاف

جادیایجهانتجارتعرصهبهورودلیتسهویفراملیگذارهیسرماجیترووبیترغیبرایمهم

استکرده نبودناگرچه. قلمروبایبازرگانمبادالتبهنسبتهاتیمعافگونهاینمشمول

.استنکردهسریمچندانیداخلیاقتصادیهاتیفعالیبرارامهمنیا،یگمرک

یهااتیمالبهنسبتشتریبمناطقیاتیمالیهاتیمعافاست،مشخصآنچهمجموعدر

وتیمعافتوجهقابلفقدانوگرددیبازمیفراملیاقتصادیهاتیفعالبههمآن،غیرمستقیم

بایازرگانبمبادالتباارتباطدرمیرمستقیغاتیمالزینومیمستقیهااتیمالبهنسبتازاتیامت

بازدارندهضوابطینوعچراکه؛رسدیمبهنظریاتیمالنظاماشکاالتازکشور،یگمرکقلمرو

افتهیدرشیکمابزینهیفرضدرکهآنچهمطابق،نیابرعالوه.شودیمیتلقگذارانسرمایهیبرا

اشکالمحلزینمنطقهتیفعالبهنسبتیاتیمالیقانوناحکاموضوابطبودنپراکندهبود،شده

آنیاتیمالنظاماستبهترشود،یمیتلقژهیویمختلفیهاتیثیحازمناطقکهطورهمان.است

امر.باشدشدهمقررآنیحقوققواعد،یواحدجامعسنددرحاًیترجوباشدمدونوخاصهم

وپراکندهنیقواناصوالًزیرادهد؛قرارتأثیرتحترانتطقهدریگذارهیسرماتواندیمریاخ

 .شودیمتیفعالبهگذارانهیسرمایرغبتیبموجبپاگیرودست
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