
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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یاتیمال یدرآمدها یبرا یمانع یاتیمال هاییتمعاف
 1دوستالهه رحیم

چکیده
های ستانی از بخشهای مالیاتهای اخیر مانع استفاده حداکثری از ظرفیتهای مالیاتی گسترده و بلندمدت در سالمعافیت

افزایش تبعاتی مانند: حجم باال و همچنین موارد متعدد معافیت مالیاتی در اقتصاد تولیدی در کشور شده است. همچنین، 

، کاهش فضای رقابتی، عدم دسترسی مناسب به اطالعات غیرمعافهای الیتتبعیض مالیاتی و تحمیل فشار بیشتر بر فع

های مالیاتی در قوانین های اجتناب و فرار مالیاتی، پراکندگی معافیتمعاف، افزایش زمینههای مالی و اقتصادی فعالیت

، اهمیت لذااه داشته است. همررا به های مالیاتیخصوص استفاده از معافیتهای مکرر درمختلف و افزایش درخواست

ضمن پیشنهاد به بررسی لزوم یا عدم لزوم استمرار رو، اینوافری دارد. ازهای مالیاتی موجود اهمیت بازنگری در معافیت

مدت ها در جهت افزایش کارایی اقتصاد، کوتاههای مالیاتی، طراحی مالیات؛ کاهش دامنه معافیتهای مالیاتیمعافیت

.شوندی مالیاتی و حذف تدریجی آن و شفافیت و صریح بودن قوانین مالیاتی، پیشنهاد میهابودن معافیت

.های مالیاتی، تبعیض مالیاتیها، معافیتمالیات واژگان کلیدی:

 مقدمه
اساس مباني نظري و تجارب ساير كشورها،  بر

 اقتصاديهاي فعاليتوكارها و كسبحمايت از 

معافيت مالياتي به آن  از مسير اعطايندرت به

ترين داليل اين گذرد و يكي از مهمها ميفعاليت

هاي معافيت مهم آن است كه وجود چنين

هاي غيرهدفمندي موجب بروز پديده خزش معافيت

هاي مختلف( گروه شدنش براي معافتال) مالياتي

هاي مذكور در فعاليت و نيز افزايش عدم شفافيت

دليل دامنه گسترده به اكنونشود؛ مسائلي كه هممي

ها در قوانين مالياتي ايران شاهد آن هستيم. معافيت

هاي مختلف اقتصادي با فعاليت طرفدرواقع از يك

ال معاف دنبها بهاستناد به معافيت ساير فعاليت

ماليات هستند و از طرف  نمودن خود از پرداخت

 rahimdoust_82@yahoo.com        يرانا تهران، تحقيقات، و علوم حدوا سالمي،آزاد ا نشگاهدا قتصاد،ا شدار كارشناسي نشآموختهاد -1

هاي گوناگون ديگر جريان وجوه در فعاليت

هاي در ايران معافيت .غيرشفاف و نامعلوم است

توان ها ميمالياتي زيادي وجود دارد كه ازجمله آن

اقتصادي مناطق آزاد تجاري ـ  به درآمدهاي فعاالن

هاي سپرده صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي، سود

هاي مواد خام و نهاده بانكي، صادرات برخي از

هاي انتشاراتي و مطبوعاتي، مدارس توليد، فعاليت

و هنري اشاره  هاي فرهنگيغيرانتفاعي و فعاليت

هاي مالياتي در كرد. اين فهرست بلندباالي معافيت

و دائمي  كشور كه اكثراً غيرهدفمند، غيرمشروط

موجب كاهش شديد درآمدهاي كه است، ضمن آن

مالياتي  نظام ،مالياتي شده است، باعث شده در عمل

يكي از كاركردهاي اصلي خود يعني بازتوزيع درآمد 

 درستي انجام ندهد. را به



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

معافیت هاى مالیاتى مانعى براى درآمدهاى مالیاتى 
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هاي مالياتي در گزارش حاضر به بررسي معافيت در

شود. بخش اول گزارش به بررسي كشور پرداخته مي

پرداخته، بخش دوم به  هاي مالياتيانواع معافيت

هاي مالياتي در بررسي اهميت و جايگاه معافيت

گذاري اقتصادي اختصاص يافته، در بخش سياست

هاي مالياتي در ايران و ترين معافيتسوم به مهم

هاي مالياتي ها و برآورد معافيتهاي مرتبط با آنچالش

خواهيم پرداخت و نهايتاً بخش چهارم به  1400سال 

يري و پيشنهادات اختصاص يافته است. گنتيجه

 های مالیاتی انواع معافیت .1
رويكرد معافيت مالياتي بخشش يا عدم دريافت 

قسمتي يا حتي كل ماليات متعلق به يك شخص 

حقيقي يا حقوقي و آن هم براي مدت محدود يا 

عنوان بار حمايتي متداول در كنار ساير دائمي، به

منظور اهداف اقتصادي، هها، توسط دولت و بسياست

حال هررود. دركار مياجتماعي، سياسي و امنيتي به

معافيت مالياتي براي حمايت از توسعه مناطقي 

منظور كمك هاي ويژه اقتصادي يا بهخاص، فعاليت

هاي طور كلي معافيتشود. بهبه قشر خاصي اعطا مي

 بندي كرد: توان در اقسام زير طبقهمالياتي را مي

. معافیت بخشی1-1

اين نوع معافيت بر بخش خاص اقتصادي يا 

هاي ويژه توليدي يا خدماتي كه ضرورت فعاليت

ها بر اساس تقويت و حمايت و يا توسعه آن بخش

ريزي اقتصادي و صنعتي كشور يا مطالعات و برنامه

هاي خاص كه ضرورت تداوم حتي پايين بودن بخش

باشد و همچنين با ناپذير ميها اجتنابفعاليت آن

آفريني، انتقال فناوري، ارتقاي هاي شغلانگيزه

 شود. صادرات اعطا مي

هاي مالياتي مانند معافيت بخش معافيت

كشاورزي، صادرات كاالهاي غيرنفتي و خدمات، 

 133هاي تعاوني موضوع ماده معافيت برخي شركت

هاي فرش دستباف، هاي مستقيم، كارگاهقانون ماليات

انكي، سود و جوايز اوراق مشاركت و غيره در سود ب

گيرند. اين دسته قرار مي

ای. معافیت منطقه1-2

هاي مالياتي اي هدفي رايج در انگيزهمنطقه توسعه

گذاران در باشد. معموالَ سرمايهاغلب كشورها مي

تر يا كمتر مناطق منتخب كه معموالَ دور افتاده

يافته يا داراي سطوح باالي بيكاري هستند، از توسعه

گذاري يا هاي سرمايههاي كامل مالياتي، ارفاقمعافيت

جمله اين نوع شوند: ازردار مياستهالک سريع برخو

 توان از معافيتها در قوانين مالياتي كشور ميمعافيت

هاي خاص واحدهاي توليدي يا معدني در بخش

يافته، تعاوني و خصوصاً واقع در مناطق كمتر توسعه

قانون مالياتي مستقيم، معافيت  132موضوع ماده 

ه مالياتي مناطق آزاد تجاري و صنعتي، مناطق ويژ

اقتصادي و معافيت پنجاه درصدي ماليات حقوق 

 يافته نام برد. كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه

. معافیت مالیاتی معیشتی یا پایه درآمدی1-3

اين معافيت براي هدف قرار دادن درآمدهاي پايين در 

راستاي اصل توانايي پرداخت ماليات و با تعيين آستانه 

. در اين حالت يك سطح گرددمشموليت برقرار مي

شود و كليه افرادي درآمدي حداقل در نظر گرفته مي

باشند، از شده ميكه داراي درآمد كمتر از مبلغ تعيين



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

معافیت هاى مالیاتى مانعى براى درآمدهاى مالیاتى
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پرداخت ماليات معاف شده و درآمد بيشتر از سطح 

هاي گردد. معافيتشده مشمول ماليات ميتعيين

هاي مستقيم قانون ماليات 101و  84، 57موضوع مواد 

 باشند. ها ميزمره اين نوع معافيت در

جویی دردلیل رعایت اصل صرفه. معافیت به4-1

 هاوصول مالیات

ها درآمد وجود دارد، ها و برخي فعاليتدر بعضي مكان

اما تشخيص آن درآمدها، تعيين و وصول ماليات بابت 

 آساني ميسر نيست تا حدي كه ممكن استها بهآن

هاي اداري و تشخيص و وصول از مبلغ حتي هزينه

وصولي بيشتر باشد و يا ممكن است با مطرح نمودن 

ت اجتماعي خاصي ماليات براي اين منابع معضال

اهميت و وجود آيد و يا پرداختن به اين منابع كمبه

ناچيز موجب اتالف وقت و نقص رسيدگي نسبت به 

هاي با اهميت ديگر شود. به همين دليل، منابع و پرونده

معموالً در اين موارد معافيت يا حداقل تسهيالت 

شود تا رعايت سهولت و اي مقرر ميمالياتي ويژه

 يي در اجراي قانون فراهم شده باشد. جوصرفه

های . بررسی اهمیت و جایگاه معافیت2
 گذاری اقتصادی مالیاتی در سیاست

ها تأمين منابع مالي هر چند نقش اصلي ماليات

ها جهت اعمال حاكميت است، ولي تأثيرات دولت

ها را به ابزارهاي ها آنتوزيعي و تخصيصي ماليات

ها تبديل هاي مالي دولتمؤثري جهت اعمال سياست

ها توسعه جمله وظايف مهم دولتنموده است. از

هاي عدالت اجتماعي است كه استفاده از سياست

توجهي در توزيع مجدد مالياتي مناسب آثار قابل

ها خواهد داشت. از طرف درآمدها و كاهش نابرابري

هاي مختلف ديگر، رشد متعادل و متوازن بخش

شده منابع، يكي ريزيدايت برنامهاقتصادي از طريق ه

باشد كه از طريق هاي مهم حاكميت مياز رسالت

صورت عادالنه و منطقي توزيع امكانات و منابع به

هاي مختلف و هاي اقتصادي بخشميان فعاليت

هاي مالياتي از گردد. سياستمناطق كشور اعمال مي

هاي ترجيحي و تشويقي و انواع طريق نرخ

هاي الزم جهت مالياتي بخشي از انگيزههاي معافيت

هاي اقتصادي و مناطق ها به بخشسوق دادن سرمايه

 نمايد. خاص را تأمين مي

مالياتي  ها اعطاي معافيتترين روشيكي از مهم

گذاري تواند عاملي براي تشويق سرمايهاست كه مي

مالياتي سود  لحاظ نظري، اعطاي معافيتباشد. به

تبع آن نرخ بازدهي مورد گذاري و بههناشي از سرماي

دهد كه اين امر گذاري را افزايش ميانتظار سرمايه

واقع، شود. درگذاري ميموجب افزايش انگيزه سرمايه

معافيت مالياتي يا افزايش نرخ بازدهي داخلي موجب 

گردد. اما گذاري ميگذاران به سرمايهتشويق سرمايه

مالياتي  ز معافيتبايد توجه داشت كه استفاده ا

گذارد، گذاري نميتنهايي تأثير چنداني روي سرمايهبه

زيرا عوامل متعدد ديگري مانند نرخ تورم، نوسانات 

نرخ ارز، نرخ سود تسهيالت بانكي، حقوق مالكيت 

 گذاري تأثيرگذارند. و غيره نيز بر سرمايه

هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و مرور برنامه

انگر آن است كه يكي از راهكارهاي فرهنگي دولت بي

هاي درآمدي، اعطاي دولت در اجراي سياست

هاي گذاريبخشودگي يا تخفيف مالياتي براي سرمايه



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

معافیت هاى مالیاتى مانعى براى درآمدهاى مالیاتى 
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هايي است كه به توليد، گذاريزيربنايي و سرمايه

آوري و استقرار توليدكنندگان در نقاط محروم و ارز

 يافته كمك نمايد. كمتر توسعه

های مالیاتی در ایران و فیتترین معا. مهم3
ها و برآورد های مرتبط با آنچالش

 1400های مالیاتی سال معافیت
در مجموعه قوانين مالياتي و ساير قوانين موضوعه 

هاي صريح و موارد متعددي از بخشودگي و معافيت

وجود دارد كه بيان آثار درآمدي، توزيعي و  پنهان

هاي عميق رسيها نياز به مطالعه و برتخصيصي آن

دارد، اما آنچه مشهود است وجود منابع  كارشناسي

عاملي منفي در جهت  ،خام حاصل از صادرات نفت

نشده هاي شناساييشناسايي فعاليت سمتحركت به

هاي غيرضروري بوده و همچنين حذف معافيت

شرايط فعلي اقتصادي جهان و  است، اما با توجه به

الحظات سياسي كشور و همچنين با عنايت به م

بازنگري در انواع  المللي،هاي بينجمله تحريماز

.از اهميت بااليي برخوردار است هاي اعطاييمعافيت

بررسي قوانين مالياتي كشور حاكي از آن است كه 

 هاي مالياتي، معافيت مالياتي درترين معافيتمهم

كشاورزي، واحدهاي توليدي و معدني،  بخش

ناطق آزاد و مناطق محروم، هاي مالياتي ممعافيت

مالياتي صادرات غيرنفتي، معافيت مالياتي  معافيت

هاي فرهنگي و درآمد و حقوق و معافيت فعاليت

 .باشدمي هاي غيرانتفاعيدانشگاه هنري، مدارس و

منزله فرار هاي مالياتيِ بدون توجيه بهدر اصل معافيت

منزله عدم پرداخت مالياتي بوده و فرار مالياتي هم به

صورت مستقيم و بهاي خدماتي است كه دولت به

حجم باال و همچنين كند. مستقيم به مردم ارائه ميغير

سو موارد متعدد معافيت مالياتي در اقتصاد كشور از يك

مذكور از سوي ديگر سبب  هايي معافيتو ناكارامد

ها در اقتصاد شده است كه وجود آمدن برخي چالشهب

:موارد زير اشاره نمود توان بهاز آن جمله مي

كاهش درآمدهاي مالياتي دولت؛−

افزايش تبعيض مالياتي و تحميل فضار بيشتر بر −

 هاي غيرمعاف؛فعاليت

 كاهش فضاي رقابتي؛−

طالعات مالي و عدم دسترسي مناسب به ا−

 هاي معاف؛اقتصادي فعاليت

 هاي اجتناب و فرار مالياتي؛افزايش زمينه−

 هاي مالياتي در قوانين مختلف؛پراكندگي معافيت−

خصوص هاي مكرر درافزايش درخواست−

 هاي مالياتي.استفاده از معافيت

هاي مالياتي با هر اسم و عنواني موجب معافيت

شود. در صورتي درآمدهاي مالياتي ميتقليل در ميزان 

مورد حذف كه بخشي از ماليات، از طريق معافيت بي

صورت شود، موجب تبعيض شده و چنانچه به

ها و اعتراضات شخصي رويه و بر مبناي خواستبي

و بدون توجيه مالي و اقتصادي اعمال گردد، طبيعتاً 

شود و موجب گسترش فساد و فرار مالياتي مي

اعتنايي آحاد جامعه نسبت به مقررات اي بيهزمينه

همراه خواهد داشت. )منبع: سازمان امور مالياتي را به

ريزي و فناوري اطالعات، دفتر مالياتي، معاونت برنامه

شكافي اهداف مطالعات و تحقيقات مالياتي، كالبد

(.1389وضع ماليات در ايران، 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

معافیت هاى مالیاتى مانعى براى درآمدهاى مالیاتى
تدبیر اقتصاد
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 هاي مالياتي( برآورد معافيت1جدول شماره )

طور دهد. بهرا نشان مي 1400اعطايي در سال 

هاي مالياتي اعطايي در كلي مجموع معافيت

اعطا  ها و نهادهاي مختلفبه بخش 1400سال 

ميليارد ريال  2,231,686شده است، حدود 

 باشد.مي

)میلیارد ریال( 1400های مالیاتی در سال : برآورد معافیت1جدول 

ماده قانونیشرح معافیتردیف
برآورد معافیت 
مالیاتی سال 

1400
107.628ق.م.م 53ماده  11تبصره واحدهای مسکونی اجارهدرآمد  1
72.316ق.م.م 81ماده دامپروری و...های کشاورزی و فعالیت 2
187ق.م.م 105ماده  6تبصره های تعاونیها و اتحادیهدرآمد شرکت 3

افزایش درآمد ابرازی نسبت به سال قبل 4
و تبصره ماده  105ماده  7تبصره 

ق.م.م 131
15.126

5 
های تولیدی و معدنی اشخاصهای شرکتدرآمد ابرازی ناشی از فعالیت

 حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی
21.609ق.م.م 132صدر ماده 

6 
ها و مراکز اقامتی گردشگریها، هتلدرآمدهای خدماتی بیمارستان

 اشخاص حقوقی غیردولتی
328ق.م.م 132قسمت اخیر ماده 

7 
درصدی نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر  50افزایش 

 نفر نیروی کار شاغل هستند 50مراکزی که دارای بیش از 
4ق.م.م 132بند ب ماده 

2ق.م.م 132بند ح ماده  گذاری خارجیافزایش درصد مشوق مشارکت سرمایه8

9 
های خارجی با درصد از محصوالت تولیدی شرکت 20صادرات حداقل 

 های تولیدی داخلی در ایراناستفاده از ظرفیت واحد
94ق.م.م 132صدر بند خ ماده 

10 
افزایش دوره برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای واحدهای 

 های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادیاقتصادی واقع در شهرک
526ق.م.م 132بند پ ماده 

11 
گذاریافزایش زمان برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای سرمایه

 یافتهتوسعهدر مناطق کمتر 
861ق.م.م 132بند ث ماده  1ردیف 

گذاری مجددمشوق سرمایه 12
 132بند ث ماده  2ذیل ردیف 

ق.م.م
11

دولتینقل اشخاص حقوقی غیرودرآمد حمل 13
 132بند ث ماده  2ذیل ردیف 

ق.م.م
12

14
ذیربط درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی 

 از محل جذب گردشگر خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه
123ق.م.م 132بند ز ماده 

499ق.م.م 132بند ر ماده تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی 15
1ق.م.م 132بند س ماده های تحقیقاتی و پژوهشیهزینه 16

17 
هایکشاورزی و شرکتهای صندوق حمایت از توسعه بخش فعالیت

 تعاونی روستایی، عشایری و ...
3.644ق.م.م 133ماده 

6.954ق.م.م 134ماده مدارس و مراکز آموزشی غیرانتفاعی 18

19 
های تولیدیمعافیت تأمین مالی پروژه یا طرح و سرمایه در گردش بنگاه

 در قالب عقود مشارکتی
960مکرر ق.م.م 138ماده 

266.626ق.م.م 139ماده ها و دریافتی نقدی و غیرنقدیدرآمدهدایا،  20



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

معافیت هاى مالیاتى مانعى براى درآمدهاى مالیاتى 
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ماده قانونیشرح معافیتردیف
برآورد معافیت 
مالیاتی سال 

1400

21 
های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی )دارای مجوز ازدرآمد ناشی از فعالیت

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )فرهنگی و هنری((
4.885ق.م.م 139بند ل ماده 

465ق.م.م 139ماده  1تبصره های غیرانتفاعیدرآمدهای حاصل از فعالیت 22
101.167ق.م.م 141ماده درآمد حاصل از صادرات 23

24
صورت عبوری )ترانزیت( درآمد حاصل از صادرات کاالهای مختلف که به

به ایران وارد و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر 
شوندمی

407ق.م.م 141تبصره یک ماده 

150ق.م.م 142ماده دستیهای فرش دستباف و صنایعکارگاه 25
12.726ق.م.م 143ماده های کاالییهای بورسی و فروش کاال در بورسبخشودگی مالیات شرکت26
140.525مکرر ق.م.م 143ماده  1تبصره گذاریهای سرمایهصندوق 27

28
مکتشفان و نیز درآمد ناشی حق اختراع یا حق اکتشاف برای مخترعین و 

های از فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی مراکز دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه
صالحذی

1ق.م.م 144ماده 

ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازسود سپرده و جوایز بانک29
 145تبصره ماده  4تا  1بندهای 

ق.م.م
298.967

24.173ق.م.م 145ماده  5بند اوراق مشارکتسود و جوایز متعلق به  30
3.364ق.م.م 168موضوع ماده های مالیاتیهای حاصل از توافقنامهفعالیت 31
5.425ق.م.م 280ماده هاهای وابسته به شهرداریمعافیت سازمان 32

درآمدهای نهادهای واسط 33
قانون توسعه ابزارهای  11ماده 
مالی

12.492

های اقتصادی در مناطق آزاد تجاریفعالیت 34
قانون چگونگی اداره  13ماده 

مناطق آزاد تجاری
183.999

بنیانمحصوالت دانش 35
قانون حمایت  3بخش الف ماده 

بنیانهای دانشاز شرکت
5.414

 های فناوریواحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی واقع در پارک36
قانون حمایت از 9ماده 
 بنیانهای دانششرکت

938

های ضروریها و خوراکیمحصوالت کشاورزی، دامی، نهاده 37
( ماده 15( و )4(، )3(، )2(، )1جز )

قانون مالیات بر   (12)
 افزودهارزش

215,950

ایتولیدات فرهنگی و رسانه 38
( قانون مالیات 12( ماده )5جز )

افزودهبر ارزش
798

 مسافر و مبادالت کاالها و خدمات داخل مناطق آزاد و ویژهکاالهای همراه 39
(6( و ماده )12( ماده )7جز )

 افزودهقانون مالیات بر ارزش
2,300

اموال غیرمنقول )اعم از عین و منفعت( 40
( قانون مالیات 12( ماده )8جز )

افزودهبر ارزش
185,452

دارو، خدمات درمانی، و آموزشی 41
( قانون 12( ماده )14)( و 9جز )

افزودهمالیات بر ارزش
131,531

ونقل عمومی مسافریخدمات حمل 42
( قانون مالیات 12( ماده )12جز )

 افزودهبر ارزش
13,004



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

معافیت هاى مالیاتى مانعى براى درآمدهاى مالیاتى
تدبیر اقتصاد
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ماده قانونیشرح معافیتردیف
برآورد معافیت 
مالیاتی سال 

1400

فرش دستباف 43
( قانون مالیات 12( ماده )13جز )

افزودهبر ارزش
102

صادرات 44
(  قانون مالیات بر 13ماده )
افزودهارزش

357,840

خدمات مالی 45
( قانون مالیات 12( ماده )11جز )

 افزودهبر ارزش
32,100

2,231,686مجموع

هاي مجلس. منبع: مركز پژوهش

 بندی و پیشنهادهاجمع
هاي مالياتي گسترده و بلندمدت در وجود معافيت

هاي هاي اخير مانع استفاده حداكثري از ظرفيتسال

هاي توليدي در كشور شده ستاني از بخشماليات

حجم باال و همچنين موارد متعدد است. عالوه بر اين، 

وجود آمدن همعافيت مالياتي در اقتصاد كشور سبب ب

افزايش تبعيض مالياتي و جمله: ازها برخي چالش

هاي غيرمعاف، كاهش تحميل فشار بيشتر بر فعاليت

فضاي رقابتي، عدم دسترسي مناسب به اطالعات مالي 

هاي ف، افزايش زمينههاي معاو اقتصادي فعاليت

هاي مالياتي اجتناب و فرار مالياتي، پراكندگي معافيت

هاي مكرر در قوانين مختلف و افزايش درخواست

شده است.  هاي مالياتيخصوص استفاده از معافيتدر

باعنايت به موارد اشاره شده، اهميت بازنگري در 

 اهميت دوچندان پيدا ،هاي مالياتي موجودمعافيت

د، لذا ضمن پيشنهاد به بررسي لزوم يا عدم لزوم كنمي

 هاي مالياتي موجود انجام موارد ذيلاستمرار معافيت

 : شوندتوصيه مي

يكي از : های مالیاتیکاهش دامنه معافیت -

هاي مالياتي و متعاقباً راهكارهاي كاهش معافيت

هاي افزايش درآمدهاي مالياتي، كاهش دامنه معافيت

ها در راستاي گونه مالياتند كردن اينمالياتي و هدفم

هاي خاص كه داراي سري فعاليتحمايت از يك

زايي و آوري، اشتغالهاي برجسته همچون ارزويژگي

باشند. در اين برخورداري از فناوري مدرن هستند، مي

كاهش معافيت نهادهاي عمومي غيردولتي خصوص 

 ستايهاي مقدسه در راهاي وابسته به آستانو شركت

افزايش فضاي رقابت اقتصادي و افزايش شفافيت 

 شود.  پيشنهاد مياطالعات مالي و اقتصادي 

ها در جهت افزایش کارایی طراحی مالیات -

هاي مالياتي براي پوشش ريسك معافيت: اقتصاد

هاي هاي توليدي به فعاالن اقتصادي در بخشبخش

مالیاتی  لحاظ نظری، اعطای معافیتبه

تبع آن گذاری و بهسود ناشی از سرمایه

گذاری نرخ بازدهی مورد انتظار سرمایه

دهد که این امر موجب را افزایش می

شود.گذاری میافزایش انگیزه سرمایه



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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هاي توليدي اختصاص يابد و در اعطاي معافيت

اي گونهمالياتي بخشي و نهادي، اعطاي ماليات بايد به

نهايت كاهش باشد كه موجب تبعيض و در

اي باشند گونهها بايد بهپذيري نشود، معافيترقابت

 دنبال داشته باشند. پذيري را بهكه افزايش رقابت

یاتی و حذف های مالمدت بودن معافیتکوتاه -

مدت سياست معافيت مالياتي در بلند: تدریجی آن

آثار منفي جانبي همچون كاهش انگيزه پرداخت 

همراه ماليات، افزايش اجتناب و فرار مالياتي را به

هاي مالياتي خواهد داشت، لذا بهتر است سياست

درصد معافيت نيز مدت داشته باشند و ماهيت كوتاه

ايت بعد از چند سال به صفر نهتدريج كاهش و دربه

 برسد. 

يكي از : شفافیت و صریح بودن قوانین مالیاتی -

هاي مالياتي رايج در كشور اشكاالت اصلي معافيت

آن است كه قوانين مالياتي در يك قانون واحد تجميع 

نشده و يك مرجع قانوني مشخص در اين خصوص 

كند و اين اتفاق، منجر به عدم گيري نميتصميم

فيت و صراحت در قوانين شده است. لذا براي شفا

هاي شود كه معافيترفع اين مشكالت پيشنهاد مي

مالياتي در يك قانون تجميع و توسط يك مرجع 

گيري شود.قانوني تصميم

 منابع
 هاييتمعاف ينهتجارب كشورها در زم يررسب−

 مجلس.  يهامركز پژوهش ياتي،مال

نظرى،  يران،در ا ياتينظام مال يشناسآسيب−

. يو اقتصاد يمال يهاعليرضا، فصلنامه سياست

 يايدن يران،در ا ياتيمال هاييتمعاف برآورد−

 اقتصاد.

رویکرد معافیت مالیاتی بخشش یا 

عدم دریافت قسمتی یا حتی کل 

مالیات متعلق به یک شخص حقیقی 

یا حقوقی و آن هم برای مدت محدود 

عنوان بار حمایتی متداول یا دائمی، به

ها، توسط دولت در کنار سایر سیاست

منظور اهداف اقتصادی، اجتماعی، و به

رود.کار میسیاسی و امنیتی به




