اظهارنظر كارشناسي درباره:

«طرح استفساريه ماده ( )36قانون رفع موانع توليد
رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور»

مقدمه
«طرح استفساريه ماده ( )36قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور» با هدف تسري معافيت
صندوق توسعه ملي از ماليات بر سود و زيان ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي ،از زمان تأسيس اين
صندوق ،مطرح و به تصويب كميسيون تخصصي مربوطه رسيده است .در اين گزارش به بررسي مصوبه كميسيون
مشخصات طرح

پرداخته ميشود.

دوره دهم ـ سال دوم

بررسي مصوبه كميسيون
شماره ثبت:
253
شماره چاپ:
673

صندوق توسعه ملي با توجه به لزوم تغيير نگاه به ذخاير نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از فروش آن ،به موجب ماده
( )84قانون برنامه پنجم و با هدف اشتغالزايي و حمايت از بخشهاي مولد اقتصادي و تأمين مالي بخشي از نيازهاي
سرمايهگذاري بخش خصوصي تأسيس شد و مقرر گرديد بخشي از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و فرآوردههاي
نفتي بهصورت ارزي به حساب صندوق واريز گردد .حال با عنايت به اينکه بخش عمده و اصلي منابع صندوق

تاريخ چاپ:

بهصورت ارزي است و اعطاي تسهيالت از منابع اين صندوق نيز عمدتاً بهصورت ارزي صورت ميگيرد ،طبيعي است

1396/9/22

كه با تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي صندوق ،از لحاظ حسابداري ،سود يا زياني شناسايي شود .ازسوي ديگر
براساس مقررات مواد ( )1و ( )105قانون مالياتهاي مستقيم ،درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي انتفاعي اعم از سود

معاونت پژوهشهاي

حاصل از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي مشمول ماليات است و طبق ماده ( )148نيز ،زيان حاصل از تسعير ارز

دفتر :مطالعات حقوقي

بهعنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته ميشود .لکن با توجه به اينکه درآمدهاي صندوق توسعه ملي از تسعير و

سياسي ـ حقوقي

بدهيهاي ارزي ناشي از فعاليت اقتصادي صندوق نيست و ازسوي ديگر منابع اين صندوق بهطور كلي ارزي است،
مشخصات گزارش
شماره مسلسل:
24015441-2

قانونگذار در ماده ( )36قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب  1394/2/1مقرر كرد،
سود و زيان ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي صندوق توسعه ملي از پرداخت ماليات معاف است.
اما در اين ميان ،صندوق توسعه ملي طبق صورتهاي مالي تسليم شده به اداره امور مالياتي براي عملکرد
سال  ،1391داراييها و بدهيهاي ارزي را از لحاظ حسابداري تسعير و مازاد آن را به حساب حقوق صاحبان سهام

تاريخ انتشار:
1397/4/2

منظور كرده بود و از آنجايي كه طبق ماده ( )4قانون مدني ،در حالت كلي ،قوانين مصوب عطف به ماسبق نميشوند
و با توجه به اينکه در مقررات ماده ( )36قانون رفع موانع توليد ،معافيت مقرر از تاريخ تأسيس صندوق مورد حکم
قرار نگرفته بود ،اداره امور مالياتي نيز طبق برگ تشخيص ،نسبت به مطالبه ماليات متعلقه از صندوق توسعه ملي
اقدام كرد و صندوق از اين حيث دچار مشکل شد.
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حال مصوبه اصالحي كميسيون در راستاي رفع اين مسئله ،با اين توجيه كه درآمد حاصل از تسعير داراييهاي ارزي صندوق
توسعه ملي ،درآمدي نيست كه ناشي از فعاليتهاي اقتصادي باشد و منابع اين صندوق ارزي بوده و بايد بهصورت ارزي نيز باقي بماند و
بنابراين در هيچ دورهاي نبايد مشمول ماليات تلقي گردد ،در مقام اصالح ماده ( )36قانون رفع موانع توليد برآمده و براساس آن معافيت
مالياتي مقرر در اين ماده جهت صندوق توسعه ملي ،از زمان تأسيس اين صندوق در نظر گرفته شده است .در اينخصوص اگرچه ممکن
است اين شائبه ايجاد شود كه مصوبه مزبور بهدليل اينکه ناشي از طرح نمايندگان بوده و ازسوي ديگر به كاهش درآمد عمومي منجر
ميشود ،مغاير اصل هفتادوپنجم قانون اساسي است ،لکن باتوجه به اينکه چنين درآمدي درحقيقت درآمد واقعي محسوب نميشود تا
مأخذ ماليات واقع شود و همچنين اصل اين معافيت در قانون رفع موانع توليد بهموجب اصالح نمايندگان نسبت به اليحه دولت اضافه
شد و با ايراد شوراي نگهبان درخصوص اصل هفتادوپنجم قانون اساسي مواجه نگرديد ،بهنظر ميرسد افزايش دامنه اين معافيت به زمان
گذشته نيز با ايراد شوراي نگهبان مواجه نگردد.
نتيجهگيري
با عنايت به نکات مطرح شده بهنظر ميرسد همانگونه كه در گزارش پيشين اين مركز (به شماره مسلسل  ) 24015441-1مبنيبر
ضرورت تبديل قالب استفساريه ماده ( )36قانون رفع موانع توليد به اصالح ماده مزبور ،اصالح صورت گرفته ،مبنيبر معافيت صندوق
توسعه ملي از زمان تأسيس ،از ماليات بر سود و زيان ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي بهدليل اينکه در واقع چنين درآمدي
درآمد واقعي نبوده و ازسوي ديگر علياالصول منابع اين صندوق ارزي است ،صحيح و مناسب است و تحقق چنين هدفي نيز از طريق
اصالح ماده مورد نظر امکانپذير است.
الزم به توضيح است با توجه به اينکه در ظاهر ،چنين اصالحيهاي در مقام توسعه دامنه معافيت مالياتي است ،لذا ممکن است
شائبه كاهش درآمد عمومي و در نتيجه مستلزم پيشبيني طريق جبران آن باشد كه در اين رابطه بايد گفت اوالً با توجه به اينکه چنين
درآمدي درحقيقت درآمد واقعي محسوب نميشود تا مأخذ ماليات واقع شود و ثانياً اصل اين معافيت در قانون رفع موانع توليد بهموجب
اصالح نمايندگان نسبت به اليحه دولت اضافه شد و با ايراد شوراي نگهبان درخصوص اصل هفتادوپنجم قانون اساسي مواجه نشد ،بهنظر
ميرسد تسري اين معافيت به زمان گذشته نيز با ايراد مواجه نگردد .اين مسئله با توجه به مسبوق به سابقه بودن نظير چنين موضوعي
در قانون مالياتهاي مستقيم و سابقه پيشبيني آن در اليحه دولت درخصوص احکام دائمي برنامههاي توسعه كشور (كه در جريان
بررسي در مجلس حذف گرديد) قوت مييابد.
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