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 مقدمه

ترین عنوان یکی از مهمشاورزی و منابع طبیعی، همواره بهگذاری و کمبود موجودی سرمایه در بخش کبودن سرمایه پایین

هایی های این بخش با روشرو موضوع تأمین سرمایه در گردش برای فعالیتاینید در این بخش مطرح بوده است. ازهای تولچالش

عنوان یک اصل در قوانین و اسناد باالدستی های متنوع تأمین مالی، همواره بهمانند تأمین تسهیالت ارزانقیمت یا اجرای سایر طرح

کنندگان نیز یکی از با مشارکت تولید« های حمایت از توسعه بخش کشاورزیصندوق»ست. ایجاد مورد تأکید قرار گرفته ا

عنوان وظیفه وزارت جهاد کشاورزی در قانون تشکیل این وزارتخانه تکلیف شده است. است که به تأمین مالی غیردولتیهای روش

هایی ازسوی دولت، در ها و حمایتذب سرمایه، نیاز به مشوقهای مذکور و موفقیت آنها در جادامه فعالیت صندوق این با وجود

 منابع و کشاورزی بخش وریبهره افزایش قانون( ۱۷) ماده اصالح قالب تأمین سرمایه و یا اعطای معافیت مالیاتی دارد. طرح

درآمد پیشنهاد شده های حمایت از توسعه بخش کشاورزی از پرداخت مالیات بر با هدف اعمال معافیت کلیه صندوق طبیعی،

عملی شد؛ ولی از آنجایی که در  ۱394های مستقیم در سال است. این مهم سابق بر این با تصویب قانون اصالح قانون مالیات

اشاره شده، برای فعاالن بخش کشاورزی و منابع طبیعی و « کشاورزی بخش توسعه از حمایت صندوق»عبارت این قانون فقط به

تواند از معافیت از مالیات بر درآمد مالیاتی کشور این ابهام ایجاد شده است که آیا تنها یک صندوق می همچنین سازمان امور

را داشته باشد، مشمول معافیت مذکور « کشاورزی بخش توسعه از حمایت صندوق»برخوردار شود و یا هر صندوقی که عنوان 

و ارجاع به ماده قانونی موضوع ایجاد « صندوق»جای به« هادوقصن»رو طرح حاضر، با جایگزینی واژه گیرد؟ ازاینقرار می

 ۱.های مذکور استگذاری در بخش کشاورزی، در صدد تعمیم معافیت مالیات بر درآمد به کلیه صندوقهای توسعه سرمایهصندوق

 بخش توسعه از حمایت هایقدر گزارش حاضر به بررسی این طرح و دالیل توجیهی ارائه آن، با توجه به جایگاه و عملکرد صندو

 شود. پرداخته می کشاورزی

 

 هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي جايگاه و عملكرد صندوق

 بخش توسعه از حمایت هایصندوق هایقابلیت از استفاده کشاورزی، بخش در غیردولتی مالی تأمین مهم هایظرفیت از یکی

 گذاریسرمایه توسعه از کشاورزی، این وزارتخانه موظف شد، با هدف حمایت به موجب قانون تشکیل وزارت جهاد. است کشاورزی

کنندگان اقدام کند. موضوع توسعه های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکشاورزی، به تشکیل صندوق بخش در

 تر در بنددامداری، پیش و یکشاورز توسعه غیردولتی هایگذاری در بخش کشاورزی از طریق کمک دولت به صندوقسرمایه

مطرح شده بود و پس از تشکیل وزارت جهاد کشاورزی نیز با  ۱۷/0۱/۱3۷9 مصوب توسعه، سوم برنامه قانون( ۱06) ماده «ب»

 2.ها در اسناد باالدستی تصویب شدتوجه به اهمیت باالی موضوع، تکالیف متعددی برای تأمین و افزایش سرمایه این صندوق
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ها مواردی از ، وظایف این صندوق26/۱2/۱38۱های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، مصوب ( اساسنامه نمونه صندوق6براساس ماده )

ها گذاری؛ تضمین این متقاضیان برای دریافت اعتبار از بانکمتقاضیان سرمایهکنندگان و های مالی به تولیدقبیل اعطای تسهیالت و انجام حمایت

 تولیدکنندگان از و خارجی و حمایت داخلی مؤسسات و هاشرکت سایر و هابانک دولت، از اعتبار و مالی کمک و سایر مؤسسات مالی داخلی؛ دریافت

حمایت از توسعه بخش  هایاندازی صندوقمنظور ایجاد بستر الزم برای راهست. بهبحرانی، برشمرده شده ا هایموقعیت با مواجهه در فعاالن و

 جهاد وزارت به وابسته یک شرکت دولتی عنوانبه، «کشاورزی بخش در گذاریسرمایه توسعه از حمایت تخصصی صندوقشرکت مادر»کشاورزی، 

های نماینده سهام دولت در صندوق عنوانبهطبیعی  منابع و کشاورزی بخش وریبهره ( قانون افزایش۱۷ماده ) براساسکشاورزی، ایجاد شد و 

 : اندشده تشکیل ذیل عنوان پنج در کشاورزی بخش توسعه از حمایت هایصندوق حاضر درحال ۱.کشاورزی مطرح شد بخش توسعه از حمایت

  استانی؛ هایصندوق .۱

  شهرستانی؛ هایصندوق .2

  محصولی؛ - تخصصی هایصندوق .3

  زنان؛ هایصندوق .4

 .طبیعی منابع هایصندوق .5

ها در ایجاد شده است و تکالیفی که برای این صندوق کشاورزی، بخش توسعه از حمایت هایافزایشی که در تعداد و تنوع صندوق وجود با

 فردبهمنحصر هایظرفیت از درخصوص استفاده یخاص های مذکور اقدامنظر گرفته شده است، صندوق های تأمین مالی درراستای گسترش روش

 اندازیراه و مشارکت اوراق انتشار برمبنی طبیعی، منابع و بخش کشاورزی وریبهره افزایش ( قانون۱9) ( و۱۷) مواد تکالیف اجرای در خود

 به فروش» هایروش از یکی به کشاورزی بخش بیکار آموختگاندانش اولویت با خصوصی بخش آن به واگذاری و کشاورزی بخش هایپروژه

کشاورزی این قابلیت را  بخش توسعه از حمایت هایصندوق اینکه ویژهبه اند؛نداده انجام ،«اعیانی تملیک شرطبه اجاره» یا و «شدهقیمت تمام

 به فوق هایبا روش و اندازیراه فناورانه هاینهاده تولید و نوین هایتکنولوژی زمینه در را نوآورانه هایپروژه ای،توسعه عنوان صندوقبه دارند که

 وضعیت بهبود در کشاورزی بخش توسعه از حمایت هایصندوق اثرگذاری گستره همچنین 2.نمایند واگذار کشاورزی بیکار آموختگاندانش

 دارسهام آنها در توانندنمی معموالً خُرد کشاورزان و شوندمی اداره خود دارانسهام توسط هاصندوق اینزیرا  است؛ تردید محل خُرد کشاورزان

 شود،می تعیین کشاورزی تولید از آنها سهم براساس اعتبارات، و صندوق از حقوقی و حقیقی اشخاص سهام معموالً که آنجایی از طرفی از. شوند

 . دارد را ترعمده تولیدکنندگان نفع به سوگیری احتمال مکانیسمی چنین لذا

عی است و این ها، به منزله گسترش جذب سرمایه در بخش کشاورزی و منابع طبیتوان بیان کرد که هرچند حمایت از این صندوقلذا می

نابع طبیعی و مموضوع در اسناد باالدستی نیز تکلیف شده است، ولی الزم است نقشه راه مشخصی با توجه به شرایط ویژه بخش کشاورزی و 

های د صندوقهای بهبود عملکرکاروهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی تدوین شود و سازوین تأمین مالی، برای صندوقهای نهمچنین شیوه

 صورت در تنها هاصندوق این برای حمایتی هایسیاست و تسهیالت شدن عبارتی، قائلای ایشان اجرایی شود؛ بهوظایف اساسنامه براساسمذکور 

ر بخش کشاورزی و های مرتبط با تأمین مالی نوین دمدسازی و همچنین گسترش فعالیتادر راستای کار آنها اندازیپوست و موجود رویه تغییر

 بود.  خواهد منابع طبیعی، منطقی

 

 بررسی مفاد طرح پيشنهادي 

شده است که از آنجایی که حوزه طبیعی، عنوان  منابع و کشاورزی بخش وریبهره افزایش ( قانون۱۷) ماده در مقدمه توجیهی طرح اصالح

، ذکر شده 3۱/4/۱394 مصوب مستقیم، هایمالیات قانون اصالح ( قانون۱33) آنچه که در ماده براساس دارایی، و اقتصاد امور وزارت مالیاتی

 بخش توسعه از حمایت دولتیغیر صندوق یک برای صرفاً  «بخش کشاورزی توسعه از حمایت صندوق» عبارت که دارند را برداشت است، این

                                                                                       

 هایفعالیت در گذاریسرمایه کیفیت و حجم تقویت کشاورزي، بخش در گذاريسرمایه توسعه از حمایت صندوق تخصصیمادر شرکت اساسنامه( 6) ماده براساس .1
 استفاده چگونگی بر نظارت و کشاوزی بخش هایفعالیت با مرتبط ایمنطقه یا محصولی تخصصی، هایبه صندوق کمک و تسهیالت کشاورزی؛ اعطای بخش با مرتبط

 کشاورزی محصوالت صادرات هایظرفیت افزایش برای کنندگانتولید به بحرانی؛ کمک هایموقعیت با مواجهه در کشاورزی بخش فعاالن و کنندگانتولید از آن؛ حمایت از
 و اختیارات اين وظايف عنوانوخارجی، به داخلی مالی سساتؤم سایر و هابانک دولت، از مالی هایکمک و اعتبار آنها؛ دریافت از استفاده چگونگی بر نظارت و

 اند. شده کشاورزی، برشمرده جهاد وزارت وظایف چارچوب در و آن هدف تحقق جهت در مربوط مقررات و قوانین رعایت با شركت،
 . 1399، 1۷498طبیعی، شماره مسلسل  منابع و کشاورزی . بخش5دولت  عملکرد بررسی ،هاي مجلس شوراي اسالميمركز پژوهش .2
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( قانون ۱۷ندارد، لذا الزم است در ماده ) تسری کشاورزی بخش توسعه از حمایت هایصندوق تمامی و به دارد برداریبهره قابلیت کشاورزی

 حمایت هایصندوق»به « کشاورزی بخش در گذاریسرمایه توسعه از حمایت صندوق»وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، عبارت افزایش بهره

تغییر یابد. متن مواد قانونی که در طرح « کشاورزی وزارت جهاد تشکیل ( قانون۱2) ماده موضوع کشاورزی بخش در گذاریسرمایه توسعه از

 شرح زیر است: اند، بهحاضر و مقدمه توجیهی آن مورد اشاره قرار گرفته

 

 منابع برعالوه است موظف کشاورزی جهاد وزارت -(۱۷)ماده طبیعی؛ منابع و کشاورزی بخش وریبهره افزایش قانون

 توسعه چهارم برنامه قانون( ۱8) ماده «د» بند اجرای در و کشاورزی جهاد وزارت تشکیل قانون( ۱2) ماده در شده بینیپیش

 سرمایه افزایش و تشکیل در دولت سهم آورده( 49)% درصد ونهچهل ایران، اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

 محل از را( محصولی و تخصصی ملی، استانی، شهرستانی، بخشی،) کشاورزی، بخش توسعه از حمایت غیردولتی هایصندوق

 مربوطه مقررات رعایت و خزانه حساب به واریز از پس تابعه هایسازمان و کشاورزی جهاد وزارت واگذاری قابل امکانات فروش

 .نماید تأمین کشور سراسر در کشاورزی بخش در گذاریسرمایه توسعه از حمایت صندوق تخصصیمادر شرکت طریق از

 

 هایشرکت کشاورزی، بخش توسعه از حمایت صندوق درآمد (۱00)% درصد صد -(۱33) ماده مستقیم؛ هایمالیات قانون

 مالیات از آنها هایاتحادیه و آموزاندانش و دانشجویان کارمندی، کارگری، صیادان، کشاورزی، عشایری، روستایی، تعاونی

 .است معاف

 

 در گذاریسرمایه توسعه از حمایت جهت در است موظف کشاورزی جهاد وزارت -(۱2) ماده کشاورزی؛ جهاد وزارت تشکیل قانون

 اساسنامه. نماید اقدام تولیدکنندگان مشارکت با کشاورزی بخش توسعه از حمایت هایصندوق تشکیل به نسبت کشاورزی، بخش

 محل از هاصندوق این اولیه سرمایه. رسید خواهد وزیران تئهی تصویب به و تهیه کشاورزی جهاد وزارت توسط هاصندوق این

 (۱00)% صددرصد معادل و واریز کل داریخزانه به فروش از پس که وزارتخانه این مازاد امکانات و اموال فروش دولت، هایکمک

 .گرددمی تأمین شود،می تلقی یافته تخصیص ریال( ۱ 000 000 000 000) میلیارد هزاریک مبلغ تا آن

 

مشمول  «کشاورزی بخش توسعه از حمایت صندوق»، 3۱/04/۱394 مصوب مستقیم، هایمالیات از قانون اصالح قانون «3۱»به موجب بند 

 این در نگاه اول، از .قرار گرفت با اصالحات بعدی 3/۱2/۱366مستقیم، مصوب  هایمالیات قانون( ۱33)معافیت از مالیات بر درآمد موضوع ماده 

 قرار این معافیت مشمول باشد داشته را «کشاورزی بخش توسعه از حمایت صندوق» عنوان که صندوقی هر که شودمی استنباط قانونی ماده

های به معافیت «کشاورزی بخش توسعه از حمایت صندوق»از الحاق عبارت  این ابهام ایجاد شد که آیا منظور قانونگذار این، گرفت. با وجود خواهد

وجود این ابهام  شود؟ گفتنی استهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی را شامل میمالیاتی مذکور، تنها یک صندوق است یا اینکه کلیه صندوق

کشاورزی و سازمان  بخش توسعه از های حمایت، صندوق۱394در سال مستقیم  هایمالیات قانون باعث شده است که از زمان ابالغ قانون اصالح

 هایامور مالیاتی بر سر موضوع پرداخت یا معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد دچار سردرگمی و بالتکلیفی گردیده و در برخی از موارد صندوق

 اند. کشاورزی، ناچار به پرداخت مالیات مذکور شده بخش توسعه از حمایت

است؛ ولی « صندوق»جای به« هاصندوق»های مستقیم با جایگزینی واژه ( قانون مالیات۱33های رفع این ابهام، اصالح ماده )کی از روشی

 هایکننده اقدام سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات بر درآمد از تعدادی از صندوقایراد این روش این است که اعمال چنین اصالحی، درواقع توجیه

. بنابراین است ۱394مستقیم در سال  های( قانون مالیات۱33کشاورزی، آن هم بعد از ابالغ معافیت مالیاتی موضوع ماده ) بخش توسعه از حمایت

کشاورزی، از مالیات بر درآمد صورت گیرد  بخش توسعه از های حمایتالزم است با روش دیگری، هم رفع ابهام درخصوص معافیت کلیه صندوق

در  مستقیم هایمالیات قانون های پس از ابالغ قانون اصالحکه در فاصله سال در جریان مالیاتی هایپرونده تسری این معافیت به امکان و هم

که روش پیشنهادی برای این منظور، ارائه استفساریه با این مضمون است شده است فراهم شود.  گشودهها تعدادی از صندوق برای ۱394سال 

کشاورزی  بخش توسعه از حمایت هایهای مستقیم، کلیه صندوق( قانون مالیات۱33آیا مقصود قانونگذار از اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده )
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 نظر بوده است؟  بوده و یا فقط یک صندوق خاص مد

الذکر فوق هایتواند رافع ابهامطرح حاضر نمیموضوع  طبیعی منابع و کشاورزی بخش وری( قانون افزایش بهره۱۷گفتنی است اصالح ماده )

( قانون افزایش ۱۷در این ماده، متن انتهای ماده )« هایصندوق»به « صندوق»نظر طراحان این طرح در تغییر واژه  باشد. با انجام اصالح مد

 یابد: طبیعی، به شکل زیر تغییر می منابع و کشاورزی بخش وریبهره
 

 توسعه از حمایت هایصندوق تخصصیمادر شرکت طریق از مربوطه مقررات رعایت و خزانه حساب به واریز از پس...  »

 « نماید تأمین کشور سراسر در کشاورزی جهاد وزارت تشکیل قانون( ۱2) ماده موضوع کشاورزی بخش در گذاریسرمایه
 

عبارت بلکه در زمینه شمول معافیت مالیاتی هم موضوعیت ندارد؛ بهد، شوتنها ماده مذکور واجد ایراد نگارشی و حقوقی میبا این اصالح نه

 مادرتخصصی شرکت»به « کشاورزی بخش در گذاریسرمایه توسعه از حمایت شرکت مادرتخصصی صندوق»نظر طراحان، عنوان  دیگر با اصالح مد

( قانون تشکیل وزارت ۱2نادرست است. ضمن اینکه در ماده )یابد که تغییر می« کشاورزی بخش در گذاریسرمایه توسعه از حمایت هایصندوق

طور که در نشده است و همان« کشاورزی بخش در گذاریسرمایه توسعه از حمایت صندوق تخصصیمادر شرکت»ای به جهاد کشاورزی، اشاره

 با «کشاورزی بخش توسعه از حمایت هایصندوق» مقدمه این گزارش ذکر شد، مضمون این ماده تکلیف وزارت جهاد کشاورزی به تشکیل

 هایمالیات ( قانون۱33های مذکور از معافیت مالیاتی ذکر شده در ماده )منظور شمول کلیه صندوقتولیدکنندگان است. بنابراین به مشارکت

 منابع طبیعی.  وری بخش کشاورزی وهای مستقیم اصالح یا تفسیر شود، نه قانون افزایش بهرهمستقیم، الزم است قانون مالیات

 

 بندي و پيشنهاد جمع

کننده امنیت غذایی و همچنین پیشران رشد اقتصادی کشور، گسترش عنوان تأمینگذاری در بخش کشاورزی، بهنظر به لزوم توسعه سرمایه

های حمایت از توسعه بخش صندوقهای ایجاد شده به این منظور، یعنی ترین بسترغیردولتی در این بخش و یکی از مهم مالی تأمین هایظرفیت

ایشان، حائز اهمیت  ایاساسنامه وظایف براساس مذکور هایصندوق عملکرد بهبود هایکاروطور همزمان اجرایی نمودن سازالبته به کشاورزی و

های هدف شمول کلیه صندوقطبیعی، با  منابع و کشاورزی بخش وریبهره افزایش ( قانون۱۷) اصالح ماده فراوانی است. بر همین اساس طرح

های مستقیم، مطرح شده است. گفتنی است ( قانون مالیات۱33حمایت از توسعه بخش کشاورزی از معافیت از مالیات بر درآمد، موضوع ماده )

نموده است که آیا های مستقیم، این ابهام را ایجاد ( قانون مالیات۱33در اصالح ماده )« صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی»ذکر عنوان 

منظور قانونگذار از اعطای معافیت از مالیات بر درآمد در این ماده، تنها یک صندوق است یا هر صندوقی که عنوان صندوق حمایت از توسعه 

ور مالیاتی و ها و همچنین سازمان امبخش کشاورزی را داشته باشد؟ بروز چنین ابهامی منجر به ایجاد بالتکلیفی و سردرگمی برای این صندوق

 شده است.  ۱394الذکر در سال های مذکور از زمان ابالغ قانون فوقاخذ مالیات بردرآمد از برخی از صندوق

وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با ( قانون افزایش بهره۱۷د که با اصالح ماده )شوبا نگاهی به نحوه نگارش این طرح مشخص می

گردد، بلکه برای تحقق هدف طراحان، یعنی معاف تنها این ماده واجد ایراد نگارشی و حقوقی میشده است، نه ترتیبی که در طرح مذکور عنوان

منظور رفع ابهام ایجاد شده و کشاورزی از مالیات بر درآمد، موضوعیتی نخواهد داشت. لذا به بخش توسعه از های حمایتنمودن کلیه صندوق

( قانون ۱33های گذشته، در اثر تفسیر غلط از ماده )سال ازکه در جریان های مالیاتی پرونده یت بهتسری این معاف همچنین ایجاد امکان

شود طرح فعلی با طرح ، پیشنهاد میاست گشوده شده های حمایت از توسعه بخش کشاورزیتعدادی از صندوق برایهای مستقیم، مالیات

درخصوص شمولیت معافیت مالیات بر درآمد برای کلیه  مستقیم، هایمالیات قانون اصالح قانون «3۱» رفع ابهام از بند هدفای با استفساریه

 شرح زیر جایگزین شود: های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، بهصندوق

  .31/04/1394 مصوب مستقيم هايماليات قانون اصالح قانون «31» بند استفساريه طرح :پیشنهادی طرح عنوان

 مستقیم، هایمالیات قانون اصالح قانون «3۱» در بند «کشاورزی بخش توسعه از حمایت صندوق» عبارت از مقصود آیا -استفساریه  موضوع

 ( قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی است؟ ۱2کشاورزی موضوع ماده ) بخش توسعه از حمایت هایکلیه صندوق ،3۱/04/۱394 مصوب
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