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 معرفی اندیشکده اقتصاد مقاومتی

تصمیم سازی برای حل مسائل اقتصاد کشور در راستای »با ماموریت اندیشکده اقتصاد مقاومتی یک کانون تفکّر 

 رسمی خود را آغاز نمود.فعالیت  1395است که در سال  «تحقق اقتصاد مقاومتی

اندیشی جهت برای حل مسائل احصاء شده و همطراحی راهکار  ،ی شبکه مسائل در هر حوزه موضوعیشناسای

ای و پیگیری راهکارهای ارزیابی و تدقیق آن، بررسی تجربیات جهانی، طرح مباحث در فضای نخبگانی و رسانه

است که در هایی ور اتّخاذ تصمیمات الزم، از جمله فعالیتها و مسئولین مرتبط به منظارائه شده از دستگاه

 شود.اندیشکده انجام می

با اندیشکده اقتصاد مقاومتی در ارتباط باشند و نظرات، انتقادات  Mett.irتوانند از طریق سایت مندان میعالقه

 رح کنند.های اندیشکده، مطو پیشنهادهای خود را در خصوص این گزارش و همچنین سایر فعالیت
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 فردین کریمی تهیه و تدوین:  

 سیدحسن محفوظی موسوی مدیر مطالعه:  

 محمدمهدی یزدانی ناظر علمی:  
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  خالصه مدیریتی

 فاده قراردر کشورهای مختلف مورد است ،های اصلی مناطق آزادز مشوقهای مالیاتی به عنوان یکی امعافیت

عالیت خود انتخاب فمکان را به عنوان ان و فعالین اقتصادی، این مناطق گذاربه واسطه آن سرمایهو گیرد می

گری در قوانین و مقررات تجارت، فعالیت اقتصادی و حضور وجودی مناطق آزاد تسهیل کنند. از جمله فلسفهمی

 سرمایه گذاران در جهت تولید صادرات محور بوده است. 

های مشوق، از های کافیزیرساخت ، پس از توسعهکارآمدسازی مناطق آزادسیاستگذاران مختلف در دنیا برای 

های مالیاتی مناطق آزاد کامال هدفمند و در کنند. در کشورهایی مانند امارات و چین مشوقمی مالیاتی استفاده

ر ارزش افزوده ببه عنوان مثال در امارات، مالیات جهت اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق تدوین شده است. 

صلی ارسال اای که کاالی خود را به سرزمین کنندهاما برای تولید ؛شودبرای صادرات با نرخ صفر محاسبه می

زاد چین پس در اکثر مناطق آ همچنینشود. می کند، مالیات بر ارزش افزوده با نرخ سرزمین اصلی محاسبهمی

 هایکنند از تخفیفهایی که درصد خاصی از محصوالت خود را صادر میساله،  تولید کننده 3یا  2از معافیت 

 شوند. مند میمالیاتی بهره

م به صورت هقانون چگونگی اداره مناطق آزاد، فعالین اقتصادی در این مناطق  13در ایران مطابق با ماده 

مچنین مطابق سال از معافیت مالیاتی بهره مند خواهد شد. ه 20حقیقی هم حقوقی پس از تاریخ بهره برداری، 

 عاف بودند. مفزوده، مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قانون قدیم مالیات بر ارزش ا 52ماده 

ور زدن مالیات داز یک طرف معافیت های مالیاتی اعطا شده به فعالین اقتصادی در مناطق آزاد، زمینه را برای 

 گیریکلشو سبب ثبت شرکت های صوری در این مناطق و عدم  هی از شرکت ها فراهم کردو فرار مالیاتی برخ

گیری به بهره منجر ،از طرف دیگر معافیت مالیاتی اعطا شده به فعالین اقتصادی .ه استشداقتصادی  هایفعالیت

عمال اهداف  و هشدل آن به سرزمین اصلی ارسا و محصوالت نهایی ومواد اولیه  از این معافیت در حوزه واردات

 .سته اتحقق نیافت بوده،متمرکز مناطق آزاد که بیش از همه بر صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی 

برخی هم در مناطق  شود.های متفاوتی انجام میاجتناب و فرار مالیاتی بواسطه معافیت مناطق آزاد به شیوه

فعالیت  حضور در مناطق آزاد کنند به واسطهیم آزاد و هم سرزمین اصلی فعالیت اقتصادی دارند و تالش

فیت مالیاتی با سرزمین اصلی را نیز مشمول معافیت مالیاتی کنند. برخی از واحدها پس از اتمام مدت زمان معا

کنند. می امه داده و از پرداخت مالیات اجتنابانحالل شرکت فعال و ثبت شرکت دیگر معافیت خود را اد

 ست بدهد.کشور شفافیت خود را از دارزش افزوده سبب شده بود جریان کاالیی در  همچنین معافیت مالیاتی

بروز مالیاتی، سبب  عالوه بر افزایش امکان اجتناب و فرار های مالیاتی به فعالین اقتصادی،اعطای معافیت

 دی که در سالال، مدت زمان معافیت مالیاتی در برخی از مناطق آزااو هایی برای این فعالین شده است.چالش
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تفسیر دوگانه قانون معافیت مالیاتی این مناطق توسط  ثانیا. تأسیس شده اند، به پایان رسیده است 1372

معافیت  را برای مناطق و برخی دیگرساله  20بدین معنا که برخی معافیت  مجریان سبب بروز چالش شده است،

 و قانون جدید مالیات بر 1400ن که در قانون بودجه ثالثا، پس از آ .گیرندرا برای واحد اقتصادی در نظر می

ارزش افزوده مناطق آزاد ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند، واحدهای اقتصادی در مناطق بیش از 

 . اند یک بار مالیات پرداخت کرده

اد ایران تعلق مناطق آزمعافیت مالیاتی به عنوان یک الزام باید به فعالین اقتصادی در  ،بر اساس این پژوهش

نیز زیرساخت  گیرد، چرا که از یک طرف دولت برای این مناطق بودجه خاصی در نظر نگرفته و در ابتدای تاسیس

عطای مشوق ها، قابل توجهی برای فعالین اقتصادی در این مناطق فراهم نکرده است؛ از این رو دولت باید با ا

ها ایجاد کند. از سوی دیگر با گذاری در توسعه زیرساختسرمایهه کافی در بخش خصوصی برای حضور و انگیز

سایر کشورها است که  گذاری درایه گذاران داخلی، سرمایهعنایت به عدم ثبات اقتصادی کشور، ترجیح سرم

ها ورود سرمایه داخلی را تشویق معافیت همچنین این شود.های مالیاتی دوچندان میاهمیت اعطای مشوق

 کند.می

، در مناطق آزاد سال گذشته 30طی های مالیاتی وضع شده در نهایت الزم است ذکر شود علی رغم معافیت

رشد نداشته است و در صورت تداوم اعطای گیری چشمبصورت گذاری خارجی صادرات و جذب سرمایهمیزان 

ای هر منطقه آزاد چشم انداز بر ،، وضع کنونی ادامه خواهد یافت. لذا ضرورت دارد اوالغیر هدفمند هایمعافیت

طراحی های اقتصادی آنان مشوق های مالیاتی متناسب با این مناطق و مزیت اقتصادی مشخص وو مأموریت 

های مختلف از جمله های اعطایی به بخشمشوق ،تولید صادراتیحساسیت و تمرکز بر با توجه  ،شود. ثانیا

دهی نین مقصد ارسال کاالی تولیدی نیز در شیوه معافیتهمچهای تولیدی و خدماتی متفاوت باشد. فعالیت

بدین معنا که هدف حمایت از صادرات به سایر کشورها باشد و صادرات به سرزمین اصلی  ،گذار باشدباید تاثیر

مندی بیش تر از معافیت مالیاتی صادرات خود را فعالین اقتصادی برای بهرهصورت، این در  ؛تشویق نشود

 .خواهند کرده و از ارسال کاال به سرزمین اصلی خودداری گسترش داد
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