
| شماره سی و شش | زمستان 281395

جایگاهاصالحیهی
قانونمالیاتهایمستقیم
درتحققسیاستهایکلی

اقتصادمقاومتی
مسعود طاهری نیا، مهدی بیرانوند، حسین یاراحمدی

اقتصــاد  رویکــرد 
مقاومتــی، مبتنــی بر 
اعتقاد به توانمندی های 
داخلــی در فعالیت های 
اقتصادی اســت به گونه ای که برنامه ها و 
راهبردهای اقتصادی آن در بهره گیری از 
نیروهــای داخلی و اعتقاد به ارزش آفرین 
بودن عوامل تولید است. اقتصاد مقاومتي، 
اقتصادي اســت که منفعل نیست، و توان 
رویارویــي و تقابل با فشــارهاي داخلي و 
خارجي را دارد. در این نوع ســامان دهی 
اقتصاد ایران باید هر چه بیشــتر استفاده 
از منابع نفتــي را محدود کند و به ترمیم 
ســاختارها و نهادهاي فرسوده و ناکارآمد 
موجود بپــردازد. الزمه ی اقتصاد مقاومتي 
در ایران، عدم اتــکا به درآمدهاي نفتي و 
اصالح نظام درآمدي دولت، ارتقاي عدالت 
اجتماعي، شفافیت اقتصادي، کاهش فساد، 
بهبود رقابت و حمایت از تولید در کشور و 
حمایت از صادرات در فرآیندهاي اقتصادي 

کشور است. )محسنی، 1395(
دولت  بــراي انجام وظایــف و اجراي 
تعهدات خود نیازمند منابع مالي اســت 
و مالیات به عنوان منبــع پایدار مي تواند 

اتکاي درآمدهاي کشــور را به درآمدهاي 
نفتي کاهش دهــد و دولت ضمن حفظ 
منابــع زیرزمینی و کاهش اثرات ناشــی 
از نوســانات قیمت نفت بر تراز بودجه ای 
کشــور، درآمدی مطمئن و مداوم داشته 
باشد. و در واقع مالیات مي تواند به عنوان 
نقش  کلیدي ترین منبع درآمدی دولت، 
به ســزایي در ایجاد استقالل کشور ایجاد 

کند. )محسنی، 1395(
اقتصاد  براســاس سیاســت های کلی 
مقاومتی، این اقتصاد متکــی به دانش و 
فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، 
پویا و پیشرو است. از مّهم ترین ویژگی های 
شــکوفایی اقتصاد در کشــور می توان به 
رشد سرمایه گذاری و بهره وری، توسعه ی 
اقتصاد دانش بنیان،  پیشتازی  کارآفرینی، 
ســهم بَری عادالنه ی عوامل در زنجیره ی 
تولید تــا مصرف، افزایــش تولید داخلی 
کاالهای اساســی، تأمین امنیــت غذا و 
درمــان و ایجــاد ذخایر راهبــردی، لزوم 
اصالح الگوی مصــرف و... نام برد. نکته ی 
بسیار مهم در این مقوله،توجه ویژه ی رهبر 
معظم به اصالح و تقویت همه جانبه ی نظام 
مالی کشور با هدف پاسخ گویی به نیازهای 

اقتصــاد ملی در بند نهم این سیاســت ها 
اســت که هدف اصلی از مطرح شدن آن 
ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در 
تقویت بخش تولید اســت. در این زمینه، 
گفتنی است که بر اساس نظر کارشناسان 
خبــره ی اقتصادی، مالیــات از مّهم ترین 
ابزار های هدایت و کنترل سایر مؤلفه های 
اقتصادی به سوی تحقق محورهای اقتصاد 

مقاومتی است.)سرآبادانی، 1393(
در همین راســتا، طرح تحول اقتصادی 
برای تحقق اصالح نظام مالیاتی مورد توجه 
قرار گرفت که زمینه ساز استفاده ی بهینه از 
اهرم مالیات برای تحقق اهداف عالی اقتصاد 
مقاومتی است، و با تالش های شبانه روزی 
اقتصادانان و کارشناسان خبره سازمان امور 
مالیاتی کشــور، انواع روش های شناسایی 
مؤدیان و مالیات ستانی کارآمد با تجربه های 
اجرایی موفق در سطح جهان مورد بررسی 
قرارگرفــت و درنهایت طرح جامع مالیاتی 
به عنوان الگویی کارساز و قابل اجرا در کشور 

تعیین گردید. )حسینی، 1394( 
کارآمدتریــن و بهتریــن روش حرکت 
نظام مالیاتی در مسیر تحقق ویژگی های 
اقتصاد مقاومتی، عالوه بر وضع مشوق های 
مالیاتی بــرای امور تولیــدی و صنعتی، 
واردات نهاده هــای تولید و ابــزارآالت و 
مالیات های  وضع  ماشــین آالت صنعتی، 
ســنگین و عــدم اعطای معافیــت برای 
فعالیت های واسطه گری، داللی و غیرمولّد، 
واردات کاالهای مصرفی و لوکس، تکمیل 
بانک اطالعاتی جامع برای همه ی فعاالن 
اقتصادی واجرای کامل طرح جامع مالیاتی 

خواهد بود. )حسینی، 1394( 
امــا اصالحیــه ی قانــون مالیات های 
مستقیم که با رویکرد طرح جامع مالیاتی 
تنظیم و ابالغ شــده است نیز از این قافله 
عقب نمانده وانتظار می رود ســهم باالیی 
را در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی به خود 
اختصاص دهــد، زیرا بخش های مهمی از 
بند های شــصت گانه ی اصالحیه ی قانون 
در راستای سیاست های کلی 24 ماده ای 
اقتصــاد مقاومتی تنظیم شــده اســت. 

)نگاره ی یک(

راهکار تحقق 
بخش عمده ای 
از سیاست های 
اقتصاد مقاومتی 
در اصالحیه ی 
قانون مالیات های 
مستقیم منظور 
شده است
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مواد اصالحیه ی قانون مالیات های مستقیم مواد سیاست های اقتصاد مقاومتی
ماده 132 - بند س- معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشــی اشــخاص حقوقی 
خصوصی و تعاونی در واحدهــای تولیدی و صنعتی دارای پروانه ی بهره برداری از 
وزارتخانه های ذی ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشــگاه ها یا مراکز پژوهشی 
و آمــوزش عالی دارای مجوز قطعــی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چارچوب نقشه ی جامع علمی کشور انجام 
می شود، مشروط بر این که گزارش پیشرفت ساالنه آن به تصویب شورای پژوهشی 
دانشــگاه ها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برســد و ناخالــص درآمِد ابرازی حاصل 
از فعالیت هــای تولیدی و معدنی آن ها کم تر از پنــج میلیارد )5.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( 
ریال نباشــد، حداکثر به میزان ده درصد مالیات ابرازی سال انجام هزینه ی مذکور 

بخشوده می شود.

ماده 1- تأمین شرایط و فعال سازی کلیه ی 
امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی 
و علمی کشور به منظور توسعه ی کارآفرینی 
و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه 
در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق 
همکاری هــای جمعی و تأکید بــر ارتقای 

درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط.

بند س ماده 132، شــرایط انگیزشــی مناســبی را برای تعامل واحدهای صنعتی و تولیدی با مراکز علمی و دانشگاهی برای انجام 
پروژه های تحقیقاتی فراهم می کند، به گونه ای که نه تنها هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی به عنوان هزینه های قابل قبول در نظر گرفته 
می شود، بلکه مشمول بخشودگی در میزان مالیات ابرازی توسط واحد صنعتی و تولیدی خواهد شد و زمینه ی حداکثری مشارکت 

آحاد جامعه به خصوص نخبگان عرصه ی علم و عرصه ی فعالیت های اقتصادی را فراهم می کند.

مواد اصالحیه ی قانون مالیات های مستقیممواد سیاست های اقتصاد مقاومتی
ماده 2- پیشــتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه ی 
جامع علمی کشــور و ســامان دهی نظام ملی نــوآوری به منظور ارتقای 
جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات 

دانش بنیان و دست یابی به رتبه ی اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه.

ماده 132 بند خـ  واحدهای تولیدی فناوری اطالعات 
با تأییــد وزارتخانه های ذی ربــط و معاونت علمی و 
فناوری رئیس جمهور در هر حــال از امتیاز این ماده 

برخوردار می باشند. )استفاده از نرخ صفر مالیاتی(
در بند خ ماده 132 در راســتای ماده 2 سیاســت های اقتصاد مقاومتی تمام واحدهای تولیدی فناوری اطالعات مشمول محاسبه ی 
مالیات با نرخ صفر می شوند )نگاره ی دو(. هدف گذاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و علوم پزشکی در تأسیس و راه اندازی 
شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری و گسترش اتاق های فکر استان برای تحقق ماده ی 2 سیاست های اقتصاد مقاومتی 
با سیاست سازمان امور مالیاتی در محاسبه ی مالیات با نرخ صفر می تواند در تحقق و دست یابی به رتبه ی اول اقتصاد دانش بنیان در 

منطقه و جایگاه جهانی ُمثمرثَمر باشد.

نگارهی1

نگارهی2

قانونمالیاتهایمستقیم
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مواد اصالحیه ی قانون مالیات های مستقیممواد سیاست های اقتصاد مقاومتی
ماده 3- محــور قراردادن رشــد بهره وری 
در اقتصــاد بــا تقویت عوامــل تولید، 
توانمندسازی نیروی کار، تقویِت رقابت پذیری 
اقتصاد، ایجاد بســتر رقابــت بین مناطق و 
استان ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های 
متنوع در جغرافیای مّزیت های مناطق کشور.

ماده 132- درآمد ابرازی ناشــی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی 
غیردولتــی در واحدهای تولیدی یا معدنی کــه از تاریخ اجرای این ماده از طرف 
وزارت خانه هــای ذی ربط برای آن ها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد اســتخراج 
و فروش منعقد می شــود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارســتان ها، هتل ها 
و مراکز اقامتی گردشــگری اشخاص یادشــده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع 
قانونی ذی ربط برای آن ها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود  از تاریخ شروع 
بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کم تر توسعه یافته 

به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد
انتظار می رود با لحاظ کردن مشوق های مالیاتی چون ماده ی 132 قانون مالیات های مستقیم برای همه ی مناطق به خصوص مناطق 
کم تر توســعه یافته، فعاالن عرصه ی اقتصاد برای ســرمایه گذاری انگیزه ی بیش تری پیدا کنند و با فعالیت در این مناطق از مزایای 

بخشودگی مالیاتی بهره مند شوند و به طور غیرمستقیم زمینه ی عدالت اقتصادی را فراهم کنند. )نگاره ی سه(

نگارهی3

نگارهی4

مواد اصالحیه ی قانون مالیات های مستقیممواد سیاست های اقتصاد مقاومتی
ماده 6- افزایــش تولید داخلی نهاده هــا و کاالهای 
اساســی )به ویژه در اقالم وارداتــی(، و اولویت دادن به 
تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در 
مبادی تأمین کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی 

به کشورهای محدود و خاص.
ماده 7- تأمیــن امنیت غــذا و درمان و ایجاد ذخایر 
راهبردی با تأکید بــر افزایش کمی و کیفی تولید )مواد 

اولیه و کاال(.

ماده132-درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص 
حقوقــی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای 
این ماده از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آن ها پروانه بهره برداری 
صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای 
خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد 
شــده که از تاریخ مذکور از طرف مراجــع قانونی ذی ربط برای آن ها 
پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود  از تاریخ شروع بهره برداری یا 
استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کم تر توسعه یافته 

به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.
شــاهرگ حیاتی و مسأله ی اصلی اقتصاد کشور ما، مسأله ی تولید اســت بنابراین ماده ی 132 قانون مالیات های مستقیم به عنوان 
پیشتاز در حمایت از تولید داخلی، از مواد مهم و راهبردی در موضوع تولید است و می تواند به عنوان مشوق کارآمد به عنوان بازوی 
توانمند تولید ســهم بســزایی را در تحقق مواد اقتصاد مقاومتی ایفا کند.شرط داشتن جامعه ی پویا، با نشاط و مولد در وهله ی اول 
سالمت جسمی آحاد مردم آن جامعه است که رهبر معظم انقالب به خوبی به این موضوع پرداخته و یکی از مواد سیاست های اقتصاد 
مقاومتی را به امر امنیت درمان اختصاص داده است. از سویی این موضوع در اصالحیه ی قانون به خوبی دیده شده و در ماده 132 
قانون مالیات های مستقیم درآمد ناشی از ارائه خدمات درمانی بیمارستان ها را با نرخ صفر مشمول مالیات نموده است. )نگاره ی چهار(

مــالــیــات
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نگارهی5

نگارهی6

نگارهی7

مواد اصالحیه ی قانون مالیات های مستقیممواد سیاست های اقتصاد مقاومتی
ماده 8- مدیریت مصــرف با تأکید بر 
اجرای  سیاست های کلی اصالح الگوی 
مصــرف و ترویج مصــرف کاالهای 
برای  برنامه ریــزی  بــا  همراه  داخلی 
ارتقای کیفیت و رقابت پذیری در تولید.

ماده 107 – تبصره یک- در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که 
به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آن که در قرارداد یا اصالحات و 
الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقالم قرارداد درج شده 
باشــد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحســاب خرید و در مورد خرید 
خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کاال و حقوق ورودی وســایر پرداخت های قانونی 

مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.
از دغدغه های اصلی رهبر انقالب، موضوع ترویج مصرف کاالهای داخلی اســت. از آن جا که این موضوع به طور مســتقیم به امر 
تولید، زنجیره ی ارزش، حفظ نقدینگی در داخل کشــور و حمایت از مشاغل جانبی ارتباط دارد و می تواند عاملی مؤثر بر داشتن 
اقتصــادی پویا باشــد. بنابراین در تبصره یک ماده 1۰7 اصالحیه ی قانون مالیات های مســتقیم بــه خوبی به این امر پرداخته و 
خریدهای داخلی را معاف از مالیات دانســته. البته در خصوص خریدهای خارجی هم این مطلب مصداق پیدا نموده که به نظر 

می رسد منظور قانون گذار خرید خارجی به شرط نبودن کاالی مشابه ایرانی در داخل کشوراست. )نگاره ی پنج(

مواد اصالحیه ی قانون مالیات های مستقیممواد سیاست های اقتصاد مقاومتی
مــاده 10- بند1- حمایــت همه جانبــه ی  هدفمند از 
صــادرات کاالها و خدمات به تناســب ارزش افزوده 
و بــا خالص ارزآوری مثبت از طریق تســهیل مقررات و 

گسترش مشوق های الزم

ماده 141 - صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای 
غیرنفتــی و محصوالت بخش کشــاورزی و بیســت درصد درآمد 

حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد.

حجم صادرات بیان گر میزان تعامل هر کشور با سایر کشور هاست. کشور موفق، سعی در کسب اعتماد سایر کشورها نسبت به خود را 
دارد تا بتواند به راحتی محصوالت تولیدی خود را در بازارهای آن ها عرضه کند، توجه به موضوع صادرات در بخش مالیاتی با در نظر 
گرفتن مواد قانونی از جمله ماده ی 141 به روشنی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی به خصوص صادرات است. )نگاره ی شش(

مواد اصالحیه ی قانون مالیات های مستقیممواد سیاست های اقتصاد مقاومتی
مــاده 10– بند 2- گســترش خدمات 
تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های 

مورد نیاز.

مــاده 141- تبصره 1- درآمد حاصل از صــادرات کاالهای مختلف که به صورت 
عبوری )ترانزیت( به ایران وارد می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری 

بر روی آن صادر می شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد.
امروزه صنعت ترانزیت به عنوان صنعت پاک و بدون نیاز به سرمایه از دید رهبر انقالب به دور نبوده و آن را به عنوان یکی از بندهای 
اقتصاد مقاومتی بیان کرده اند. از طرفی در تبصره ی یکم ماده ی 141 اصالحیه ی قانون نیز به این موضوع پرداخته شده و درآمد 
حاصــل از صــادرات کاالهای مختلف که به صورت عبوری )ترانزیت( به ایران وارد می شــوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام 

کاری بر روی آن صادر می شوند مشمول مالیات با نرخ صفر در نظر گرفته شده است. )نگاره ی هفت(
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نگارهی8

نگارهی9

نگارهی10

مواد اصالحیه ی قانون مالیات های مستقیممواد سیاست های اقتصاد مقاومتی
ماده 10– بند 3- تشویق سرمایه گذاری 

خارجی برای صادرات.
ماده 132- بند خ- شــرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی 
داخلی در ایران نســبت به تولید محصوالت با نشان معتبر اقدام کنند، در صورتی که 
حداقل بیســت درصد از محصوالت تولیدی را صادر نماینــد، از تاریخ انعقاد قرارداد 
همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره ی محاســبه ی مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی 
مذکور مشــمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمــام دوره مذکور، از پنجاه درصد 
تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصوالت تولیدی در 

مدت مذکور در این ماده برخوردار می باشند.
ســرمایه گذاری ذاتاً از مولفه های یک اقتصاد پویا است. سهم سرمایه گذاری در اقتصاد در بخش های مختلفی از جمله تولید، ارائه ی 
خدمات، سوق دادن نقدینگی به فعالیت های مولد و دور کردن آن از بخش های واسطه ای و مخرب مّهم و قابل توجه بوده و از عوامل 
اصلی و تأثیرگذار در امر توسعه ی اقتصادی و اجتماعی به شمار می آید. سرمایه گذاری خارجی عالوه بر داشتن همه ی ویژگی هایی 
که به آن ها اشاره شده موجب ورود ارز و سرمایه به داخل کشور شده و موجبات رونق اقتصادی را تشدید می کند. این امر به عنوان 
موضوع اصلی و حیاتی در بند سه ماده ده سیاست های اقتصاد مقاومتی مطرح شده. از طرفی در بند خ ماده 132 اصالحیه ی قانون 

مالیات های مستقیم نیز با نگاهی ویژه به این امر پرداخته و تسهیالتی را به این موضوع اختصاص داده است. )نگاره ی هشت(

مواد اصالحیه ی قانون مالیات های مستقیممواد سیاست های اقتصاد مقاومتی
مــاده 10 – بند 6 - ایجاد ثبات رویــه و مقررات در 
مورد صادرات با هدف گســترش پایدار سهم ایران در 

بازارهای هدف.

ماده 141- صددرصــد درآمد حاصل از صــادرات خدمات و کاالهای 
غیرنفتی و محصوالت بخش کشاورزی و بیست درصد درآمد حاصل از 

صادرات مواد خام، مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد.

مواد اصالحیه ی قانون مالیات های مستقیممواد سیاست های اقتصاد مقاومتی
ماده 11- توســعه ی حــوزه ی عمــل مناطق آزاد و 
ویژه ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های 
پیشــرفته، گسترش و تســهیل تولید، صادرات کاال و 
خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

ماده 132بند پ- دوره ی برخورداری محاسبه ی مالیات با نرخ صفر برای 
واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرک های صنعتی 
یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک های 
صنعتی یا مناطق ویژه ی اقتصادی در مناطق کم تر توسعه یافته، به مدت 

سه سال افزایش می یابد
مناطق ویژه اقتصادی به عنوان قطب های اقتصادی کشــور می توانند نقش کلیدی در تقویت تولید و تجارت کشور داشته باشند. در 
حقیقت این مناطق بازوی اقتصادی کشور در حیطه ی عمل و اجرا هستند. هر اندازه این مناطق فعاّل و پرتالش باشند، اثرات آن بر 
سایر بخش های اقتصادی مثبت و مؤثر خواهد بود. ماده ی یازدهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به روشنی جایگاه ارزشمند این 
مناطق و ضرورت توسعه ی حوزه ی عمل آن را مورد اشاره قرار داده است. در همین زمینه، در بند »پ« ماده ی 132 قانون مالیات های 
مستقیم نیز مشوق های مناسبی برای سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی در این مناطق در نظر گرفته شده است. )نگاره های نُه و 1۰(
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نگارهی11

نگارهی12

مواد اصالحیه ی قانون مالیات های مستقیممواد سیاست های اقتصاد مقاومتی
ماده 13- مقابله بــا ضربه پذیری درآمد حاصل از 

صادرات نفت و گاز از طریق: 
- انتخاب مشتریان راهبردی. 

- ایجاد تنوع در روش های فروش. 
- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش. 

- افزایش صادرات گاز. 
- افزایش صادرات برق. 

- افزایش صادرات پتروشیمی. 
- افزایش صادرات فرآورده های نفتی.

ماده 141 - صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای غیرنفتی 
و محصوالت بخش کشاورزی و بیست درصد درآمد حاصل از صادرات مواد 

خام مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد.

در ماده ی سیزدهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، افزایش صادرات فراورده های نفتی و پتروشیمی مورد تأکید قرار گرفته است. 
نگاه ویژه به پرهیز از خام فروشی و مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش و انتخاب مشتریان راهبردی برای محصول راهبردی 
کشور یعنی نفت و گاز از نگاه بخش مالیاتی نیز مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که در ماده 141 قانون مالیات های مستقیم 

مشوق های مالیاتی برای درآمد حاصل از خدمات و کاالهای غیرنفتی و کشاورزی مشمول مالیات به نرخ صفر است. )نگاره ی11(

مواد اصالحیه ی قانون مالیات های مستقیممواد سیاست های اقتصاد مقاومتی
ماده 17- اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم 

درآمدهای مالیاتی.
رویکرد اساسی و مهم اصالحیه ی قانون افزایش درآمدهای مالیاتی از 

طریق گسترش پایه های مالیاتی و کاهش نرخ مالیاتی می باشد.
کاهش سهم نفت از درآمد های دولت و افزایش سهم مالیات، از راهبردهای چندسال گذشته دولتمردان بوده است که در ماده 17 
سیاست های اقتصاد مقاومتی به روشنی به آن اشاره شده است. برای تحقق این امر، اصالح قانون مالیات های مستقیم برای افزایش 

سهم مالیات ها با کاهش نرخ مالیاتی و افزایش پایه های مالیاتی به سرانجام رسید. )نگاره ی12(

نگارهی13

مواد اصالحیه ی قانون مالیات های مستقیممواد سیاست های اقتصاد مقاومتی
و  اقتصاد  شفاف ســازی  مــاده 19- 
سالم ســازی آن و جلوگیــری از اقدامات، 
فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های 

پولی، تجاری، ارزی و...

ماده 169 مّکرر- به منظور شــفافیت فعالیت های اقتصادی و اســتقرار نظام 
یک پارچه ی اطالعات مالیاتی، پایــگاه اطالعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان 
مالیاتی شامل مواردی نظیر اطالعات مالی، پولی و اعتباری، معامالتی، سرمایه ای و 

ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.
از خواسته ها و مطالبات اصلی دولت و آحاد مردم در جامعه شفافیت فعالیت های اقتصادی به منظور جلوگیری از فساد و بروز پدیده های 
مخرب اجتماعی است که این موضوع در بند 19 سیاست های اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است. از طرفی ماده ی 169 و 169 مکّرر 
اصالحیه ی قانون به طور کامالً مفصل و نگرشی عمقی به این موضوع پرداخته و به جرأت می توان گفت از اصالحات اصلی و مّهم در راستای 
تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است. این مواد قانونی، مؤدیان مالیاتی و کلیه فعاالن اقتصادی را به ثبت فعالیت های اقتصادی 
خود، بسته به نوع فعالیت در سامانه ای که از سوی سازمان امور مالیاتی طراحی شده، ملزم کرده اند. این کار عالوه بر این که کمک شایانی 
به شفافیت فعالیت های اقتصادی می کند، از بروز پدیده های مخرب از جمله فعالیت های زیرزمینی در جامعه جلوگیری می کند و از آن جا 

که به عنوان منبع اصلی اطالعات از آن استفاده می شود، می تواند زمینه ساز شفافیت و عدالت مالیاتی در کشور باشد. )نگاره ی 13(



35 شماره سی و شش | زمستان 1395|  | شماره سی و شش | زمستان 341395

نتیجه گیــری: راهکار تحقق بخش عمده ای از سیاســت های 
اقتصــاد مقاومتــی در اصالحیه ی قانون مالیات های مســتقیم 
منظور شــده و در ســایر مواد )18، 14، 5، 4 و 21( نیز که در 
نگاره های باال به آن ها اشــاره نشده موضوع اصلی وکلیدی حول 

محور مباحثی نظیر تولید، صادرات، اشتغال و... می چرخد. 
بدیــن ترتیب، می توان گفــت اصالحیه ی قانــون مالیات های 
مستقیم و به ویژه ماده ی 132 آن شاهرگ حیاتی تحقق اقتصاد 
مقاومتی است و می تواند مشوق و محرک اصلی عوامل مختلفی 
از قبیل تولید، صادرات و... باشــد. ازایــن رو و با توجه به نقش 
کلیدی ایــن ماده در تحقق اقتصاد مقاومتی تنظیم آیین نامه ی 
مــاده ی مذکور به عنوان بازوی توانمنــد و اجرایی این بخش از 

نگارهی14

مواد اصالحیه ی قانون مالیات های مستقیممواد سیاست های اقتصاد مقاومتی
مــاده 20- تقویت فرهنگ جهــادی در ایجاد 
ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، 
ســرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان 
اقتصاد مقاومتــی به اشــخاص دارای خدمات 

برجسته در این زمینه. 

ماده 132 بند ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر 
مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شــاغل باشــند 
چنان چه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود 
را حداقــل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر ســال افزایش کارکنان یک 

سال اضافه می شود.
در ســال های اخیر، اشــتغال نیز به یکی از مشــکالت بنیادین و از دغدغه های اصلی دولت و مردم مبدل شده تا جایی که رهبری 
انقالب، اشتغال نیروی کار را از عناصر مّهم و کاربردی در امر تولید ثروت، بهره وری یاد کرده اند. چراکه اشتغال سالم و مولد عالوه بر 
افزایش ثروت در جامعه از هدر رفتن سرمایه های مالی و انسانی و خروج منابع از کشور جلوگیری می کند. دولت و قانون گذاران نیز 
این موضوع را به خوبی مد نظر داشته و بازه ی زمانی معافیت ماده ی 132 قانون مالیات های مستقیم را با افزایش نیروی شاغل در 
کارگاه ها افزایش داده است تا مشوقی باشد برای فعاالن اقتصادی و کارفرمایانی که اقدام به ایجاد شغل و افزایش نیروی کار می کنند.
به این ترتیب که واحدهای تولیدی و خدماتی و ســایر مراکز موضوع ماده 132که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند 
چنان چه در دوره ی معافیت، هر ســال نســبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر 

سال افزایش کارکنان یک سال به دوره زمانی معافیت آنان اضافه می شود. )نگاره ی 14(

1- پناهی، محمد قاسم، قانون مالیات های مستقیم، چاپ اول، انتشارات سازمان امور مالیاتی، تهران، 1395.
.1393 ،)www.olguyemoqhavemat.ir( ،2- سرآبادانی. اعظم سادات

3- محسنی، علی، www.iraneconomist.ir، شهریور 95، کد خبر 1221۰8.
4- مواد 24 گانه سیاست های کلّی اقتصاد مقاومتی.

.1394،)www.rarzieymaliat( ،5- میرطاهر، حسینی

قانون، راه را برای انجام این مّهم، هموارتر ساخته است.
در این رهگذر، مسئولیت دستگاه مالیاتی کشور به عنوان متولی 
اصلــی وصول مالیات در قبال وظایــف ذاتی و همچنین تحقق 

سیاست های اقتصاد مقاومتی دو چندان شده است.
ســرانجام، مي توان این نکته را افزود که نظام مالیاتي، نقشــي 
اساســي در تحقق اقتصاد مقاومتي ایفا مي کند، و این نهاد یک 
چرخ دنده از چرخ دنده هاي اقتصاد مقاومتي اســت و تنها متولي 
وصول و جمع آوري مالیات است و عملکرد نهادهایي دیگر، چه 
در تصویب قوانین مالیاتي، نحوه ی مصرف درآمدهاي مالیاتي و 
نظارت بر آن ها نیز در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي و نفع جامعه 

 .ضروري و الزامي است
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