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 مقدمه

مسئله معاف یا مشمول بودن مناطق آزاد افزوده ارزشیکی از موضوعات بسیار مهم در بررسی الیحه مالیات بر 

گیری اهمیت بسیار زیاد این موضوع آن است که تصمیم دلیلاست. افزوده ارزشدر نظام مالیات بر  صنعتیـ تجاری 

ت، میزان فرار مالیاتی در کشور دولت و کاهش وابستگی بودجه به نفدر این خصوص بر میزان درآمدهای مالیاتی 

های کارشناسی حکایت از آن دارد شدن زنجیره عرضه کاال و خدمات در کشور اثرگذار خواهد بود. بررسیو شفاف 

حریمی( و ضمن کاهش منابع عمومی دولت )در این شرایط سخت ت صنعتی ـتجاری که معافیت مناطق آزاد 

 اهد شد. بروز فساد گسترده و فرار مالیاتی در کشور خو به منجر، هاها و دهیاریشهرداری

 

در مصوبه افزوده ارزشدر نظام مالیات بر  صنعتي ـتجاری وضعیت شمول یا عدم شمول مناطق آزاد 

 كمیسیون اقتصادی 

افزوده ارزشصنعتی در نظام مالیات بر ـ  وضعیت مناطق آزاد تجاری ربارههای جدی انجام شده دعلیرغم بحث

افزوده ارزش( مناطق مذکور از شمول  قانون 56ماده ) «3»و جزء ( 1ماده ) «پ»و « ب»بندهای  نهایت براساسدر

افزوده ارزشاند. بر این اساس اوالً معامله و تبادل کاال و خدمات در این مناطق از پرداخت مالیات بر مستثنی شده

شود( ت مبادالت می)که منجر به ایجاد شفافیافزوده ارزشبر انجام احکام قانون مالیات بر معاف بوده و تکلیفی مبنی

صنعتی همانند صادرات کاال و خدمات ـ  ندارند و ثانیاً ارسال کاال و خدمات از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری

 به خارج از کشور تلقی شده و مشمول استرداد اعتبار مالیاتی خواهد بود.

افزوده، های اجرای قانون مالیات بر ارزشطی سالدست آمده هتجارب بهای کارشناسی و همچنین با عنایت به بررسی

 د:شوتوصیه نميافزوده ارزشصنعتي از شمول قانون مالیات بر ـ  معافیت مناطق آزاد تجاریبه دالیل ذیل 

 یبرا متداول یهاروش از یکی یصنعتـ  یتجار آزاد مناطق در یاقتصاد فعاالن یبرا یاتیمال یهامشوق گرفتن نظر در. 1

 یهااتیمال قانون موضوع عملکرد بر اتیمال پرداخت از مناطق نیا لذا. است مناطق نیا در اشتغال جادیا و دیتول زهیانگ شیافزا

 قبول قابل یکارشناس منظر از د،یتول از تیحما بهانه به افزودهارزشبر  اتیمناطق از مال نیا تیاما معاف ،اندشده معاف میمستق

 بار و کرد خواهد پرداخت را آن کنندهمصرف و است مصرف بر اتیمال ینوع افزودهارزشبر  اتیآنکه مال حی. توضرسدینم نظربه

نقطه از  کیدر  کنندگانمصرف یبرا یینها یکاال کی مصرف که ندارد وجود یلیدل. کندینم اصابت دکنندهیتول به آن یمال

 افزودهارزشبر  اتی)منطقه آزاد( معاف از مال گرید یانقطه در کاال نیهم مصرف و باشد افزودهارزشبر  اتیکشور مشمول مال

 انیم در ضیتبع وجود مصداق تواندیم باشد برخوردار یقبول قابل یکارشناس پشتوانه از آنکه بدون تفاوت نیا. باشد

 جملهاز کشور نقاط همه در دکنندگانیتول و داخل دیتول از تیحما منظوربهذکر است  ستهی. شاشودقلمداد  کنندگانفمصر

 .است دهیرس بیتصو به ونیسیکم مصوبات در یمناسب احکام ،یصنعتـ  یتجار آزاد مناطق
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های جغرافیایی ویژگیافزوده ارزشصنعتی از شمول مالیات بر ـ  آزاد تجاری یکی از دالیل بسیار مهم مخالفت با معافیت مناطق. 2

. توضیح آنکه عدم استقرار گمرکات در حد فاصل مرز سرزمین اصلی و ستو سکونتی این مناطق در کشور در مقایسه با سایر کشورها

یان سرزمین اصلی )قلمرو گمرکی کشور و مناطق بسیار گسترده م و محافظت شدهوجود مرز زمینی غیرصنعتی، ـ  مناطق آزاد تجاری

موجب شده است که معافیت این مناطق،  زیادصنعتی(، مساحت قابل توجه مناطق مذکور و همچنین سکونت جمعیت ـ  آزاد تجاری

 زمینه ایجاد فساد و فرار مالیاتی گسترده را فراهم آورد.

اقتصاد بدون نفت که از مطالبات مقام معظم رهبری برای اصالحات سمت کاهش وابستگی بودجه به منابع نفتی و حرکت به. 3

ترین آنها ایجاد منابع پایدار درآمدی برای دولت است. توسعه ساختاری بودجه عمومی کشور بوده است، الزاماتی دارد که یکی از مهم

های کاهش اتکای بودجه کشور ترین روشز اساسیدیگر اطرفهای مالیاتی ازطرف و ساماندهی معافیتیکپایدار درآمدهای مالیاتی از

تشریح شد( و نیاز کشور به خلق منابع  «2»و  «1»به نفت است. با عنایت به آثار و تبعات منفی معافیت مناطق آزاد )که در بندهای 

نظری و نگاه کارشناسی ترین اصالحات پیشنهادی که منطبق بر مبانی جدید درآمدی که جایگزین درآمدهای نفتی شوند، یکی از مهم

 است.افزوده ارزشصنعتی در قانون مالیات بر  ـاست، مشمول شدن مناطق آزاد تجاری 

سازی جریان کاال و خدمت در اقتصاد است، معافیت شفافافزوده ارزشکه یکی از کارکردهای اصلی اجرای قانون مالیات بر آنجااز. 4

کند و منجر و خدمات را قطع می سازد زیرا یکپارچگی زنجیره عرضه کاالاین هدف وارد می ای جدی بهصنعتی خدشهـ  مناطق آزاد تجاری

که به معضل فرار مالیاتی شود اطالعات ناشی از مبادله کاال و خدمات در بخش قابل توجهی از قلمرو جغرافیایی کشور می عدم دسترسی بهبه 

 دامن خواهد زد.

تولید و توسعه صادرات کاالهای صنعتی از  ،1372( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 1براساس ماده ) .5

های صادراتی، صادرات کاال منظور ترغیب انگیزهکه در گزارش کمیسیون اقتصادی بهآنجااهداف اصلی ایجاد مناطق مذکور بوده است. از

هیچ خللی افزوده ارزشبا استرداد قرار گرفته است، لذا مشمول بودن مناطق مذکور در نظام مالیات بر  و خدمات مشمول معافیت همراه

 در کارکرد صادراتی این مناطق ایجاد نخواهد کرد.

است. همچنین مغایر بند  1قانون اساسی (3) سوم اصل «9»به لحاظ حقوقی وجود چنین معافیتی، تبعیض ناروا و مغایر بند . 6

 ابالغی مقام معظم رهبری است. 2های کلی آمایش سرزمینسیاست «د»جزء  «1»

 

 بندیجمع

 به کاهش شفافیت اقتصادی، که منجرافزوده ارزشاز مالیات بر  صنعتی ـتجاری با عنایت به آثار و تبعات منفی معاف بودن مناطق آزاد 

های کلی و همچنین تضاد با قانون اساسی و سیاست شودبه نفت میکشور و وابستگی بودجه گسترده در فرار مالیاتی  افزایش احتمال

اهمیت مشمول شدن این مناطق در نظام مالیات بر . شودتوصیه نميافزوده ارزشمعافیت این مناطق از شمول مالیات بر ، نظام

 تمام یا بخشی از توان پیشنهاد دادیحدی است که حتی مو آثار آن در شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی بهافزوده ارزش

صنعتی اختصاص داده شود تا صرف ـ  در این مناطق به خود مناطق آزاد تجاریافزوده ارزشقانون مالیات بر منابع حاصل از اجرای 

 شود.های اقتصادی مولد ها و حمایت از فعالیتتوسعه زیرساخت

                                                                                       

 .و معنوي مادي هايزمينه ، در تمامهمه براي عادالنه ناروا و ايجاد امكانات رفع تبعيضات. 1

 .های برابر و رفع تبعيض ناروا در مناطق کشورایجاد امکانات عادالنه و فرصت. 2


