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آسيبشناسي قوانين ماليات
بر درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي
چكيده

در اصالحيه قانون مالياتهاي مستقيم (مصوب  )1394تغييراتي در نرخ و نحوه محاسبه ماليات بر درآمد
حاصل از قراردادهاي پژوهشي ايجاد شده است .بهطور خالصه براساس تغييرات ايجاد شده ،دريافت
ماليات علي الحساب با نرخ سه درصد بر قراردادهاي پژوهشي كنار گذاشته شده و بهجاي آن كل مبلغ
پروژه تحقيقاتي (و نه فقط سهم مجري از مبلغ قرارداد) به حقوق اعضاي هيئت علمي اضافه شده و
ميتواند مشمول نرخ ماليات  20درصدي شود.
اين تغييرات در راستاي حمايت از فعاليتهاي تحقيقاتي و پژوهشي در دانشگاهها قلمداد نميگردد
و نگرانيهايي را در محافل علمي درخصوص آثار آن بر تداوم رشد علمي كشور ايجاد كرده است.
با عنايت به بررسيهاي انجام گرفته به نظر ميرسد انجام اصالحاتي در رويه أخذ ماليات از درآمد
حاصل از قراردادهاي پژوهشي ضرورت داشته باشد .در اين راستا سه رويكرد اصالحي قابل ارائه است:
 .1عدم أخذ ماليات از درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي،
 .2أخذ ماليات از درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي ضمن اصالح رويه موجود ازسوي مجلس،
 .3اصالح رويه مالياتستاني از درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي ازسوي دولت.
با توجه به مزايا و معايب هر يك از رويكردهاي فوق (كه در متن گزارش به آن پرداخته شده و در
جدول  1نيز قابل مشاهده است) به نظر ميرسد رويكرد أخذ ماليات از قراردادهاي پژوهشي ضمن اصالح
رويه موجود از جهات گوناگون مناسبتر است .اين اصالح ميتواند ازسوي مجلس شوراي اسالمي و يا از
طريق دولت ذيل تبصره ماده ( )86قانون اصالحي مالياتهاي مستقيم (مصوب  )1394در محورهاي زير
انجام گيرد:
 .1پرداخت هايي كه كارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود كه مشمول پرداخت
كسورات بازنشستگي يا بيمه نميباشند با عنوان حقالمشاوره ،حق حضور در جلسات و حقالتدريس
انجام ميگيرد ،مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد ( 10درصد) تلقي شود.
 .2حقالتحقيق و حق پژوهش پرداختي به اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و ساير مؤسسات آموزش عالي و
پژوهشي در قالب طرحها و پروژههاي تحقيقاتي ،مشمول ماليات مقطوع به نرخ پايينتري باشد.
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مقدمه
در جهان امروز پيشرفت و توسعه كشورها برمبناي علم و دانش استوار است .پژوهش و توليد علم و
فناوري از مهمترين عناصر رشد و توسعه اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،صنعتي و سياسي كشور به حساب
ميآيد .لذا اين مقوله همواره مورد تأكيد مسئوالن عالي نظام قرار گرفته است بهطوري كه بخشي از
ويژگيهاي جامعه ايراني در افق چشمانداز  1404هجري شمسي بدين شكل ترسيم شده است.
 برخوردار از دانش پيشرفته ،توانا در توليد علم و فناوري ،متكي بر سهم برتر منابع انساني وسرمايه اجتماعي در توليد ملي،
 دستيافته به جايگاه اول اقتصادي ،علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي (شاملآسياي ميانه ،قفقاز ،خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد بر جنبش نرمافزاري و توليد علم ،رشد
پرشتاب و مستمر اقتصادي ،ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.
نيل به اهداف سند چشمانداز نيازمند حمايت همهجانبه از فعاليتهاي تحقيقاتي و پژوهشي ازجمله
تأمين منابع مالي الزم و برقراري ساير مشوقها نظير تخفيفات و ترجيحات مالياتي ميباشد .اين در حالي
است كه در اصالحات قانون مالياتهاي مستقيم مصوب  1394/4/31عليرغم تعديل برخي نرخهاي مالياتي
ازجمله ماده (( )131نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي) ،با افزايش نرخ ماليات بر حقوق اعضاي هيئت
علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي از ده درصد ( 10درصد) به نرخهاي تصاعدي 10
درصد و  20درصد و وضع ماليات حقالتحقيق و حق پژوهش براي غيركاركنان مؤسسه به نرخ  10درصد
و عدم برقراري مشوق در اين زمينه ،برخالف رويكرد سند چشمانداز و حتي احكام قانون مالياتهاي
مستقيم در حمايت از فعاليتهاي توليدي و معدني و حتي خدماتي (برقراري معافيتهاي بلندمدت در
ماده ( ))132حمايت خاصي از فعاليتهاي پژوهشي براي مجريان آنها درنظر گرفته نشده است.
در اين گزارش تالش شده برخي چالشهاي مالياتي در اين زمينه بررسي و پيشنهادهاي اصالحي
ارائه گردد.
 .1درآمد حاصل از فعاليتهاي پژوهشي جزء كداميك از منابع مالياتي محسوب ميشوند؟
در حال حاضر ماليات بر درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي بسته به اينكه اين قراردادها توسط اشخاص
حقوقي انجام گرفته يا اشخاص حقيقي متفاوت است.
 .1-1در صورتي كه مجري طرحها و پروژههاي تحقيقاتي اشخاص حقوقي از قبيل دانشگاهها،
مؤسسات تحقيقاتي ،شركتها و  ...باشد ،به استناد مواد ( )105( ،)94و ( )106قانون مالياتهاي مستقيم،
سود حاصل (يعني تفاوت درآمد از هزينهها) به نرخ  25درصد مشمول ماليات ميگردد.
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 .1-2در صورتي كه مجري طرحها و پروژههاي تحقيقاتي اشخاص حقيقي باشند:
 .1-2-1به استناد تبصره ماده ( )86قانون مالياتهاي مستقيم ،حقالتحقيق و حق پژوهش كه
كارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود كه مشمول پرداخت كسورات بازنشستگي يا بيمه
نميباشند ،پرداخت ميكنند ،بدون رعايت معافيت موضوع ماده ( )84اين قانون مشمول ماليات مقطوع
به نرخ  10درصد ميباشد.
در اينجا قانونگذار بهمنظور سادهسازي و شفاف نمودن تكاليف ،اين بخش از درآمد اشخاص حقيقي
را در حكم درآمد حقوق تلقي و مشمول ماليات مقطوع نموده است.
 .1-2-2اگر مجري ،كارمند مؤسسه طرف قرارداد باشد ،براساس بخشنامه شماره /230/10446د
مورخ  ،1392/4/23دريافتي پرسنل دانشگاهها بابت فعاليت تحقيقاتي و پژوهشي بهعنوان درآمد حقوق
تلقي شده و مقرر گرديده به دريافتي حقوق آنها اضافه شده و مشمول ماليات شوند.
بخشنامه مذكور عليرغم آنكه از نظر انجام تكاليف مالياتي از قبيل تسليم اظهارنامه و نگهداري
دفاتر و اسناد و مدارك حساب و تحمل هزينههاي مترتب به نفع اشخاص موصوف بود ،لكن به داليل
ذيل تلقي درآمدهاي ياد شده بهعنوان درآمد حقوق قابل تأمل است.
 .1مطابق ماده ( )82قانون مالياتهاي مستقيم درآمد حقوق عبارت است از« :درآمدي كه شخص
حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال
در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته بهطور نقد يا غيرنقد تحصيل ميكند».
 .2همچنين براساس مقررات ماده ( )83قانون مالياتهاي مستقيم درآمد مشمول ماليات حقوق
عبارت است از :حقوق و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر يا غيرمستمر قبل از وضع كسور و پس از
وضع معافيتهاي مقرر در اين قانون.
با تطبيق درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي با احكام قانوني مذكور ،بهنظر ميرسد اوالً درآمد
حاصل از قراردادهاي پژوهشي (در هر يك از حوزههاي فني ،اجتماعي يا پزشكي) صرفاً تسليم نيروي
كار طرف قرارداد نبوده و متضمن تحمل هزينههايي از قبيل پرسنلي ،خريد تجهيزات ،مواد و ساير
هزينههاي عمومي و اداري مي باشد .ثانياً از مصاديق درآمد مشمول ماليات حقوق موضوع ماده ()83
قانون مالياتهاي مستقيم نيز نميباشد .به بيان ديگر زماني كه اعضاي هيئت علمي از دانشگاه محل
استخدام خود حقوق و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر يا غيرمستمر را دريافت ميكنند ،اين
دريافتي ميبايست مشمول ماليات بر درآمد حقوق گردد ،لكن درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي
نبايد جزء در آمد حقوق تلقي گردد .اين موضوع در ساير مشاغل مشابه نيز وجود دارد .بهطور مثال
چنانچه پزشكي در يك بيمارستان ارائه خدمت كند ،بهعنوان حقوقبگير محسوب ميشود چون صرفاً
نيروي كار خود را ارائه كرده است ،ولي زماني كه اين فرد در مطب شخصي خود همان خدمات را ارائه
نمايد ،بهدليل تحمل هزينههاي پرسنلي ،اداري و تجهيزاتي جزء مؤديان مشاغل محسوب ميگردد.
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 .2بررسي سوابق مقررات مالياتي و مشوقهاي مالياتي حاكم بر درآمد حاصل از
فعاليتهاي پژوهشي طي ساليان گذشته
 .2-1احكام مالياتي
احكام مالياتي مرتبط با ماليات بر قراردادها و فعاليتهاي پژوهشي را ميبايست در قانون مالياتهاي
مستقيم جستجو كرد .بررسي مفاد احكام ياد شده ،نشان ميدهد در طي سالهاي گذشته نحوه مواجهه
قوانين مالياتي با اين موضوع تغييراتي داشته كه مهمترين آنها به آخرين اصالحات انجام گرفته در قانون
مالياتهاي مستقيم مصوب  1394باز ميگردد .در ادامه سابقه احكام مالياتي مرتبط برحسب تقدم زماني
آورده شده است.
 .1ماده ( )45قانون اصالح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم (مصوب سوم اسفندماه )1366
مجلس شوراي اسالمي مصوب  .1371طبق مفاد اين ماده «درآمد ناشي از فعاليتهاي پژوهشي و
تحقيقاتي مراكزي كه داراي پروانه تحقيق از وزارتخانههاي ذيصالح ميباشند به مدت ده سال از تاريخ
اجراي اين اصالحيه طبق ضوابط مقرر در آييننامهاي كه به پيشنهاد وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش
عالي ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد،
از پرداخت ماليات معاف ميباشد» .مشوق اين ماده بدون وجود داليل و توجيهات خاصي و صرفاً بهدليل
انقضاي مدت ده سال ،از اول سال  1381نسخ گرديد.
 .2در سال  1382بهموجب اطالعيه سازمان امور مالياتي كشور« ،قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي»
به موارد شمول ماده ( )104قانون مالياتهاي مستقيم اضافه شدند .براساس مفاد اين ماده ،از قراردادهاي
پژوهشي و تحقيقاتي پنج درصد بهعنوان عليالحساب ماليات مؤدي (دريافتكننده وجوه) كسر و به
سازمان امور مالياتي پرداخت ميشد كه براساس مصوبه مجلس شوراي اسالمي و بهموجب ماده ()8
قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و
اصالح ماده ( )104قانون مالياتهاي مستقيم ،نرخ مذكور از پنج درصد به سه درصد كاهش

يافت1.

 .3در تيرماه  1392سازمان امور مالياتي كشور طي بخشنامهاي با موضوع «نحوه محاسبه و مطالبه
ماليات قراردادهاي پژوهشي با دانشگاهها و مراكز آموزش عالي» با تقسيم دريافتكنندگان
حقالزحمههاي تحقيقاتي و پژوهشي از دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به سه دسته ،مبالغ دريافتي
مذكور توسط پرسنل دانشگاه ازجمله اعضاي هيئت علمي را جزء درآمد حقوق آنها محسوب و مشمول
ماليات حقوق اعالم نمود .نكته قابل توجه در اين رابطه آن است كه براساس مفاد ماده ( )85قانون
مالياتهاي مستقيم مصوب  ،1380نرخ ماليات بر درآمد حقوق برخي مشاغل ازجمله اعضاي هيئت
 .1طبق اعالم دانشگاهها ،از پرداختيها بابت قراردادهاي پژوهشي تا آخر سال  1394صرفاً ماليات تكليفي موضوع ماده
( )104كسر ميگرديد.
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علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي به نرخ مقطوع ده درصد ( 10درصد)
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بود1.

 .4در سال  1393و در جريان بررسي و تصويب طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از
مقررات مالي دولت ،ماده الحاقي ( )32به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد .براساس مفاد اين ماده
«درآمد حاصل از طرحهاي تحقيقاتي و پژوهشي دانشگاهها و مراكز پژوهشي و آموزش عالي داراي مجوز
قطعي از وزارتخانههاي علوم و بهداشت و درمان كه در چارچوب نقشه جامع علمي كشور انجام ميشود
با تأييد شوراي پژوهشي مؤسسه پژوهشي يا آموزشي مربوطه ،مشمول ماليات با نرخ صفر ميباشد».
البته مفاد اين طرح با توجه به كاهش درآمدهاي دولت ،ازسوي شوراي نگهبان مغاير اصل هفتادوپنجم
قانون اساسي تشخيص داده شد و لذا از مصوبه مجلس حذف گرديد.
 .5در اصالحيه اخير قانون مالياتهاي مستقيم (مصوب  )1394ماده (( )104كه براساس آن
ماليات تكليفي از قراردادهاي پژوهشي أخذ ميگرديد) حذف گرديد و سازوكار دريافت ماليات از
حقالتحقيق و حق پژوهش از اشخاص حقيقي غير از كاركنان مؤسسه طرف قرارداد در تبصره ماده ()86
لحاظ شد .براساس اين تبصره «پرداختهايي كه كارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود كه
مشمول پرداخت كسورات بازنشستگي يا بيمه نميباشند ،با عنوان حقالمشاوره ،حق حضور در جلسات،
حقالتدريس ،حقالتحقيق و حق پژوهش پرداخت ميكنند ،بدون رعايت معافيت موضوع ماده ( )84اين
قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد ميباشد» آنچه در اينجا حائز اهميت است آن است كه
براساس ماده ( )85قانون اصالحي مالياتهاي مستقيم ،اوالً ديگر تفاوتي ميان نرخ ماليات بر درآمد حقوق
ميان كاركنان دولتي و غيردولتي وجود نداشته و ثانياً نرخ ماليات بر درآمد حقوق پلكاني شده است (در
حاليكه در قانون قبل از اصالحي نرخ ماليات بر درآمد حقوق برخي مشاغل ازجمله قضات و اعضاي
هيئت علمي مقطوع بود) .براساس مفاد اين ماده «نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غيردولتي
مازاد بر مبلغ مذكور در ماده ( )84اين قانون و تا هفت برابر آن مشمول ماليات ساليانه ده درصد و نسبت
به مازاد آن بيست درصد است» .به بيان ساده آنچه در پي اين اصالحات اتفاق ميافتد آن است كه
چنانچه اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي ،مجري يك پروژه تحقيقاتي
و پژوهشي در محل خدمت خود باشند ،كل مبلغ پروژه (و نه فقط حقالزحمه سهم مجري طرح) بهعنوان
حقوق مجري تلقي شده و براساس مفاد ماده ( )85مشمول ماليات با نرخ  20درصد بر درآمد حقوق
ميگردد .اين در حالي است كه تا قبل از اصالح اخير ،براساس مفاد ماده ( )104از قراردادهاي پژوهشي
ماليات تكليفي (عليالحساب) به نرخ  3درصد كسر و پرداخت ميشد.

 .1الزم به ذكر است ،مفاد ماده ( )85قانون مالياتهاي مستقيم اصالحي  1380بهموجب ماده ( )52قانون برنامه پنجساله
پنجم توسعه اصالح گرديده بود .به بيان ديگر نرخ مقطوع ماليات بر درآمد حقوق برخي مشاغل ازجمله اعضاي هيئت علمي
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي در ماده ( )52قانون برنامه پنجم به تصويب رسيده بود.

6

__________________________________________________________ مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي

 .2-2مشوقهاي مالياتي
در برخي قوانين ازجمله قانون اصالحي مالياتهاي مستقيم (مصوب  )1394مشوقهاي مالياتي نيز
درخصوص تحقيقات و پژوهش در نظر گرفته شده است:
 .1بند «س» ماده ( )132قانون مالياتهاي مستقيم (مصوب « :)1394معادل هزينههاي
تحقيقاتي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي داراي پروانه
بهرهبرداري از وزارتخانههاي ذيربط كه در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها يا مراكز پژوهشي و آموزش
عالي داراي مجوز قطعي از وزارتخانههاي علوم ،تحقيقات و فناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
كه در چارچوب نقشه جامع علمي كشور انجام ميشود ،مشروط بر اينكه گزارش پيشرفت ساليانه آن به
تصويب شوراي پژوهشي دانشگاهها و يا مراكز تحقيقاتي مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاصل از
فعاليت هاي توليدي و معدني آنها كمتر از پنج ميليارد ريال نباشد ،حداكثر به ميزان ده درصد (10
درصد) ماليات ابرازي سال انجام هزينه مذكور بخشوده ميشود .معادل مبلغ منظور شده به حساب
ماليات اشخاص مذكور ،بهعنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نخواهد شد».
 .2ماده ( )3قانون حمايت از شركتهاي دانشبنيان (مصوب  :)1389در بخشي از اين ماده
آمده است« :حمايتها و تسهيالت قابل اعطا به شركتها و مؤسسات دانشبنيان موضوع اين قانون
عبارتند از:
الف) معافيت از پرداخت ماليات ،عوارض ،حقوق گمركي ،سود بازرگاني و عوارض صادراتي به مدت
پانزده سال».
 .3ماده ( )9قانون حمايت از شركتهاي دانشبنيان (مصوب  :)1389بهمنظور ايجاد و توسعه
شركتها و مؤسسات دانشبنيان و تقويت همكاريهاي بينالمللي اجازه داده ميشود واحدهاي پژوهشي
و فناوري و مهندسي مستقر در پاركهاي علم و فناوري در جهت انجام مأموريتهاي محوله از مزاياي
قانوني مناطق آزاد درخصوص روابط كار ،معافيتهاي مالياتي و عوارض سرمايهگذاري خارجي و مبادالت
مالي بينالمللي برخوردار گردند.
 .3آسيبشناسي ماليات بر درآمد قراردادهاي پژوهشي
رويه موجود در أخذ ماليات از قراردادهاي پژوهشي با برخي چالشها و ابهامات روبهرو است كه در ادامه
به برخي از آنها اشاره شده است.
 .1صرفنظر از افزايش نرخ ماليات حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
از نرخ مقطوع  10درصد به نرخ نهايي  20درصد عليرغم تعديل ساير نرخهاي مالياتي ازجمله نرخ ماده
( )131قانون ماليات هاي مستقيم (موضوع ماليات بر اشخاص حقيقي نظير مشاغل) ،نرخ  20درصد در
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نظر گرفته شده در مقايسه با ضرايب مالياتي مشاغل مشابه كه در موارد تعيين درآمد مشمول ماليات از طريق
عليالرأس كاربرد دارد ،بهمراتب بيشتر است 1.بهطور مثال طبق رديف ( )13صفحه ( )58دفترچه ضرايب
مالياتي ،درآمد حاصل از «ساير امور تحقيقات دارويي ،صنعتي و غيره» ،مشمول نرخ  25درصد است .با فرض
اينكه مبلغ يك ميليارد ريال در سال  1395بابت حقالزحمه طرح تحقيقاتي توسط دانشگاه به اعضاي هيئت
علمي شاغل در دانشگاه پرداخت شود ،تفاوت ماليات متعلقه بهصورت عليالرأس در موارد مشابه و ماليات بر
قرارداد پژوهشي انجام شده توسط اعضاي هيئت علمي مطابق قانون فعلي بهشرح زير است:
ماليات متعلقه اعضاي هيئت علمي = نرخ ماده ( × )85حقالزحمه تحقيقاتي
 20 = 200.000.000درصد × 1.000.000.000
ماليات متعلقه ساير اشخاص به طريق عليالرأس = نرخ ماده  × )131(2ضريب  25درصد × حقالزحمه تحقيقاتي
 = 37.500.000نرخ ماده ( 25 × )131درصد × 1.000.000.000
همانطور كه مالحظه ميشود ماليات متعلقه به اعضاي هيئت علمي از طريق درآمد حقوق بيش از
 5برابر ماليات متعلقه و محاسبه شده از طريق شيوه عليالرأس ميباشد .لذا مالحظه ميشود كه نرخ
ماده ( )85و تبصره ماده ( )86براي درآمد فعاليتهاي تحقيقاتي بهشدت افزايش يافته است.
 .2براساس محاسبات فوق ،با اعمال روش عليالرأس بهمنظور تعيين درآمد مشمول ماليات با استفاده
از ضرايب تعيين شده در اجراي مقررات ماده ( )154قانون مالياتهاي مستقيم 3،نرخ مؤثر مالياتي حدود 3
تا  6درصد خواهد بود كه با نرخهاي  10و  20درصد تفاوت معناداري دارد .اين مهم نشان ميدهد نرخهاي
مالياتي تعيين شده براي حقالزحمههاي دريافتي بابت پروژههاي تحقيقاتي بسيار باالست.
 .3طبق بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور و مفاد تبصره ماده ( )86چنانچه اعضاي هيئت علمي
دانشگاهها و مؤسس ات آموزش عالي و تحقيقاتي ،مجري يك پروژه تحقيقاتي و پژوهشي در محل خدمت
خود باشند ،كل مبلغ پروژه بهعنوان حقوق مجري تلقي شده و براساس مفاد ماده ( )85مشمول نرخ 20
درصد بر درآمد حقوق ميگردد .در حالي كه چنانچه همان پروژه توسط همان مجري در دانشگاه ديگري
(غير از محل خدمت) و يا در دستگاه ديگري انجام پذيرد ،ماليات آن براساس تبصره ماده ( )86يعني با
نرخ مقطوع  10درصد محاسبه ميگردد .اين موضوع كه يك پروژه واحد با يك مجري واحد در يكجا
مشمول نرخ ماليات  10درصدي و در جاي ديگر مشمول نرخ  20درصدي بشود ،با هيچ منطقي سازگاري
ندارد و با عدالت مالياتي نيز در تعارض است.

 .1الزم به ذكر است براساس قانون اصالحي مالياتهاي مستقيم شيوه أخذ ماليات بهصورت عليالرأس حداكثر تا سال 1397
قابل اجراست.
 .2براساس مفاد ماده ( )131نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي بهاستثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ
جداگانهاي ميباشد بهشرح زير است:
 تا ميزان پانصد ميليون لاير درآمد مشمول ماليات ساليانه به نرخ پانزده درصد، نسبت به مازاد پانصد ميليون لاير تا ميزان يك ميليارد لاير درآمد مشمول ماليات ساليانه به نرخ بيست درصد، نسبت به مازاد يك ميليارد لاير درآمد مشمول ماليات ساليانه به نرخ بيستوپنج درصد، .3ماده ( )154در اصالحيه اخير قانون مالياتهاي مستقيم (مصوب  )1394حذف گرديده است.
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 .4در حال حاضر رويه أخذ ماليات بر قراردادهاي پژوهشي آن است كه كل مبلغ پروژه ،بهعنوان

دريافتي مجري طرح قلمداد ميگردد كه اين تلقي نادرست است .در اغلب طرحهاي پژوهشي بيش از
 70درصد از مبلغ پروژه مربوط به هزينه تجهيزات و مواد اوليه است .موضوعي كه بهويژه در پروژههاي
فني ،مهندسي و پزشكي بيشتر موضوعيت پيدا ميكند .همچنين مابقي مبلغ پروژه نيز كه هزينه پرسنلي
محسوب مي گردد ،بعضاً در ميان افراد متعدد درگير در انجام پروژه تحقيقاتي تقسيم ميگردد .گذشته
از آن همواره بخشي از مبلغ قرارداد توسط دانشگاه بهعنوان هزينههاي باالسري أخذ ميگردد .لذا لحاظ
كردن كل مبلغ پروژه بهعنوان دريافتي مجري خالف واقع و نادرست است.
 .4پيامدهاي احتمالي اجراي مقررات فعلي درخصوص ماليات بر درآمد قراردادهاي پژوهشي
به نظر ميرسد با توجه بهمراتب فوقالذكر ،در صورت عدم اصالح رويه أخذ ماليات بر قراردادهاي پژوهشي
شاهد برخي پيامدها و چالش ها در حوزه تحقيق و پژوهش در كشور باشيم .در ادامه به رئوس برخي از
اين چالشهاي احتمالي اشاره شده است.
 .1گرايش اساتيد به فعاليت (اعم از تدريس ،تحقيق و  )...در خارج از دانشگاه متبوع خود افزايش
پيدا خواهد ك رد .دليل اين امر آن است كه تدريس و تحقيق و اجراي پروژه در ديگر دانشگاهها مشمول
نرخ  10درصد بوده در حالي كه تدريس و پژوهش در دانشگاه محل خدمت ،مشمول ماليات با نرخ 20
درصد است.
 .2با توجه به افزايش هزينه انجام قراردادهاي پژوهشي در دانشگاهها ،تمايل اساتيد براي حضور در
دانشگاه و انجام پروژههاي تحقيقاتي در داخل دانشگاه كاهش مييابد .اين مسئله از يك طرف باعث
آسيب رسيدن به زيرساختهاي نرمافزاري و سختافزاري دانشگاه ميشود (زيرا بسياري از اين
زيرساختها همزمان با اجراي پروژههاي تحقيقاتي در دانشگاهها فراهم ميگردد) و از طرف ديگر سبب
كاهش ارتباط مؤثر استاد و دانشجو شده و در نهايت بازدهي پژوهشي در دانشگاهها را كاهش ميدهد.
 .3خروج پروژههاي پژوهشي از دانشگاهها سبب كاهش سطح علمي و كيفيت و نظارت بر اجراي
آنها شده و در بلندمدت ميتواند نگرش مديران صنعت به پژوهشهاي دانشگاهي و علمي را تغيير دهد.
 .4افزايش بار مالياتي قراردادهاي پژوهشي سبب افزايش هزينه تمام شده قراردادهاي پژوهشي در
دانشگاه ها شده و با توجه به مسائل و مشكالت مالي و بودجهاي در كشور و پايين بودن بودجههاي
تحقيقاتي ،تمايل بخش صنعت به انجام قراردادهاي پژوهشي كاهش مييابد كه اين خود به كمرنگتر
شدن ارتباط ميان صنعت و دانشگاه دامن خواهد زد.
 .5كاهش ارتباط صنعت و دانشگاه و در پي آن كاهش قراردادهاي پژوهشي كاربردي و صنعتي در
دانشگاهها سبب غيركاربردي شدن پروژههاي دانشجويان خصوصاً در مقاطع تحصيالت تكميلي ميگردد.
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 .6كاهش امكان انجام مطالعات پژوهشي بهطور عام و مطالعات كاربردي بهطور خاص كه در پي
كاهش قراردادهاي پژوهشي و ارتباط صنعت و دانشگاه اتفاق خواهد افتاد ،ميتواند انگيزه محققان،
دانشجويان و اساتيد را براي خروج از كشور افزايش داده و به تشديد پديده فرار مغزها دامن زند.
 .7كاهش اجراي قراردادهاي پژوهشي سبب الينحل ماندن بعضي مشكالت در كشور شده كه براي
حل آن ،صنعت كشور مجبور به استفاده از تكنولوژيهاي غيربومي ميگردد .اين امر به افزايش وابستگي
فناوري و اقتصادي و چهبسا سياسي كشور به خارج دامن خواهد زد.
 .8كاهش قراردادهاي پژوهشي و ارتباطات مؤثر اساتيد و محققان و دانشجويان بر روند ايجاد
شركتهاي دانشبنيان تأثير منفي داشته و اين مسئله بهطور مستقيم و غيرمستقيم به مشكل اشتغالزايي
و كارآفريني در كشور خواهد افزود.
 .9صدمه و آسيب به موقعيت علمي و رتبه دانشگاهها در سطح بينالمللي.
 .10آثار و عوارض نامناسب اقتصادي و كُند شدن جريان شكلگيري اقتصاد دانشبنيان.
 .5راهكارهاي اصالحي پيشنهادي
براي اتخاذ تصميم درخصوص نحوه اصالح ماليات بر قراردادهاي پژوهشي ابتدا بايد تصميم گرفت كه
درآمد حاصل از اين محل براي اشخاص حقيقي درآمد ناشي از شغل است يا درآمد حقوق .به بيان ديگر
با مقوله ماليات بر قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي به دو شكل ميتوان برخورد كرد:
 .1درآمد ناشي از اجراي قراردادهاي پژوهشي را درآمد ناشي از شغل قلمداد نمود .در اين صورت
مواد ( )93و ( )131از قانون مالياتهاي مستقيم ،مواد مرتبط جهت أخذ ماليات از اين محل خواهد بود.
 .2درآمد ناشي از اجراي قراردادهاي پژوهشي را بهعنوان درآمد حقوق قلمداد كنيم .در اين صورت
مواد ( )85و ( )86از قانون مالياتهاي مستقيم ،مواد مرتبط جهت أخذ ماليات از اين محل خواهد بود.
همان رويهاي كه در حال حاضر نيز وجود دارد.
اتخاذ هر يك از دو رويكرد فوق محاسن و معايبي دارد كه در ادامه به آن پرداخته شده است.
 .5-1درآمد حاصل از قرارداد پژوهشي بهعنوان درآمد شغل
با توجه به منطق ارائه شده در قسمت ( )2گزارش به نظر ميرسد درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي
ميبايست بهعنوان درآمد شغل در نظر گرفته شود .حال چنانچه درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي
در حكم درآمد حاصل از شغل تلقي گردد (برخالف رويه فعلي) ،مشمول ماليات موضوع ماده ( )93و
نرخهاي ماده ( )131قانون مالياتهاي مستقيم ميگردد.
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مزايا

ازجمله مزاياي اين روش آن است كه ماليات از سود أخذ ميگردد .به بيان ديگر ،با اين روش يكي از
چالشهاي فعلي كه كل مبلغ قرارداد بهعنوان دريافتي مجري تلقي ميگردد ،برطرف شده و تنها بخشي از
پروژه كه بهعنوان سهم مجري به وي ميرسد ،مشمول ماليات بر درآمد مجري ميگردد و ساير هزينههاي
قابل قبول مالياتي (همچون هزينههاي مواد اوليه ،تجهيزات ،پرسنلي و  ) ...از آن كسر ميگردد.


معايب

ازجمله مسائل و مشكالت اتخاذ اين رويكرد آن است كه اعضاي هيئت علمي دانشگاهها را درگير مسائل
اداري نظير تكميل و ارسال اظهارنامه مالياتي و بعضاً اختالفات مالياتي با سازمان ،ممنوعالخروجي و ...
ميكند .موضوعي كه خود ميتواند بهعنوان يك عامل بازدارنده در انجام پروژههاي تحقيقاتي قلمداد
گردد .وجود چنين معضالتي نيز باعث شده است كه به درخواست خود اساتيد اين رويكرد در حال حاضر
عملياتي نگردد و درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي بهعنوان درآمد حقوق در نظر گرفته شود.
 .5-2درآمد حاصل از قرارداد پژوهشي در حكم درآمد حقوق
چنانچه درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي را در حكم درآمد حقوق در نظر بگيريم (مطابق رويه فعلي)،
مواد ( )85و ( )86در رابطه با ماليات بر قراردادهاي پژوهشي موضوعيت مييابد كه آسيبهاي احتمالي
برشمرده شده در فوق را در پي خواهد داشت .براي اصالح ماليات قراردادهاي پژوهشي در اين قالب سه
رويكرد قابل طرح و بررسي است.
ـ رويكرد اصالحي اول ـ عدم أخذ ماليات از درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي
 .1اصالح ماده ( )144قانون مالياتهاي مستقيم و معافيت درآمد حاصل از قراردادهاي
پژوهشي
در ماده ( )144قانون مالياتهاي مستقيم برخي موارد ازجمله درآمدي كه بابت حق اختراع يا اكتشاف
عايد مخترعين و مكتشفين ميشود از پرداخت ماليات معاف شدهاند .پيشنهادي كه در اين رابطه قابل
طرح است آن است كه درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي كسب شده توسط اعضاي هيئت علمي به
فهرست اقالم ياد شده در اين ماده اضافه گردد.


مزايا

معافيت درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي ،درواقع تمام مشكالت برشمرده شده در فوق را برطرف
خواهد كرد و چهبسا انگيزهاي در جهت افزايش مطالعات و پروژههاي تحقيقاتي محسوب شده و به رشد
علمي در كشور كمك نمايد.

_______________________________________________________________________ 11



معايب

 دادن معافيت با رويكرد كلي حاكم بر قانون اصالحي مالياتهاي مستقيم كه حذف موارد معافيت وجايگزيني نرخ صفر است در تعارض ميباشد.
 موجب كاهش درآمدهاي دولت شده و ايراد اصل هفتادوپنجم قانون اساسي ميتواند بر آن مترتبباشد .البته الزم به ذكر است از محل قراردادهاي پژوهشي درآمد قابل توجهي عايد كشور نميگردد كه
حذف آن كشور را با مشكالت درآمدي مواجه سازد .بهعالوه پذيرش موضوع ازسوي دولت و اعالم آن به
شوراي نگهبان ميتواند اين مشكل را مرتفع سازد.
 .2اعمال ماليات بر قراردادهاي پژوهشي با نرخ صفر
اتخاذ چنين رويكردي نيز به معناي عدم دريافت ماليات از قراردادهاي پژوهشي است .با اين تفاوت كه
در اين حالت مجري طرح پژوهشي ميبايست تمام تكاليف قانوني خود ازجمله تسليم اظهارنامه مالياتي
و احتماالً با توجه به سطح فعاليت تسليم دفاتر قانوني و اسناد و مدارك مربوطه به سازمان امور مالياتي
را انجام دهد.


مزايا

 در اين حالت نيز عمالً درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي از ماليات معاف خواهد بود و درواقع تماممشكالت برشمرده شده در فوق برطرف خواهد شد.
 به عالوه رويكرد ماليات با نرخ صفر مطابق با رويكرد كلي حاكم بر اعطاي معافيتها در قانون اصالحمالياتهاي مستقيم است.


معايب

 در اين حالت نيز درآمدهاي دولت با كاهش مواجه شده و ايراد مغايرت با اصل هفتادوپنجم قانوناساسي ميتواند بر آن وارد گردد كه البته همانطور كه پيشتر بيان شد از محل قراردادهاي پژوهشي
درآمد قابل توجهي عايد كشور نميگردد كه حذف آن كشور را با مشكالت درآمدي مواجه سازد .بهعالوه
پذيرش موضوع ازسوي دولت و اعالم آن به شوراي نگهبان ميتواند اين مشكل را مرتفع سازد.
 اعضاي هيئت علمي دانشگاهها مكلف خواهند بود تكاليف مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم از قبيلتسليم اظهارنامه مالياتي ،ارسال فهرست خريد و فروش فصلي ،نگهداري دفاتر قانوني و اسناد و مدارك
حساب را انجام داده و عمالً درگير مشكالت اداري مالياتي ميشوند.
ـ رويكرد اصالحي دوم ـ أخذ ماليات از درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي ضمن اصالح رويه موجود
در اين رويكرد ،اعطاي معافيت مالياتي به قراردادهاي پژوهشي موضوعيت نداشته ،ولي در عين حال با
توجه به چالشهاي موجود ،اصالح روند فعلي أخذ ماليات از اين قراردادها در دستور كار قرار ميگيرد.
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 .1اصالح تبصره ماده ()86
اصالح تبصره ماده ( )86با هدف تعيين ماليات مقطوع و قطعي از كل مبلغ قرارداد پژوهشي ،از بين بردن
تبعيض مالياتي و تعديل نرخ ماليات بر قراردادهاي پژوهشي.
متن پيشنهادي در اين رابطه بهصورت زير قابل طرح است:
«تبصره ماده ( )86به تبصره « »1اصالح و يك تبصره بهعنوان تبصره « »2اضافه ميگردد.
تبصره «»1ـ پرداخت هايي كه كارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود كه مشمول
پرداخت كسورات بازنشستگي يا بيمه نميباشند با عنوان حقالمشاوره ،حق حضور در جلسات و
حقالتدريس انجام ميگيرد ،مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد ( )% 10ميباشد.
تبصره «»2ـ حقالتحقيق و حق پژوهش پرداختي به اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و ساير
مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي در قالب طرحها و پروژههاي تحقيقاتي ،مشمول ماليات مقطوع به نرخ
پنج درصد 1ميباشد.
پرداختيهاي موضوع تبصرههاي « »1و « »2در حكم درآمد حقوق بوده و پرداختكنندگان موظفند
در موقع پرداخت ،ماليات متعلقه را بدون رعايت معافيت موضوع ماده ( )84و اعمال معافيتهاي موضوع
بند « »14ماده ( )91و ماده ( )92اين قانون با اعالم مشخصات دريافتكنندگان مطابق فرم نمونه اعالم
شده توسط سازمان امور مالياتي كشور به اداره امور مالياتي پرداخت كنند و در صورت تخلف مسئول
پرداخت ماليات و جريمههاي متعلق خواهند بود».


مزايا

 با توجه به روش أخذ ماليات تكليفي به نرخ مقطوع ،اعضاي هيئت علمي و مجريان تحقيقات علميدرگير فرآيند تكميل اظهارنامه و مسائل و مشكالت مترتب بر آن نخواهند شد.
 موضوع أخذ ماليات با نرخ بيست درصد (طبق ماده ( ))85در پي اضافه شدن كل مبلغ قرارداد برروي حقوق مجري طرح ،منتفي ميگردد.
 با تعديل (كاهش) نرخ ماليات بر حقالتحقيق و حق پژوهش و أخذ ماليات برمبناي كل مبلغ قرارداد ،لزومجداسازي هزينههاي مواد اوليه و تجهيزات و حقالتحقيق مجري تا حدودي برطرف ميشود و لذا از برخي
مشكالت كه در حال حاضر در مسير اين جداسازي و تفكيك هزينهها در پروژهها وجود دارد ،جلوگيري ميشود.
 -موضوع تبعيض مالياتي در أخذ پروژههاي تحقيقاتي منتفي ميگردد.

 .1نرخ پنج درصد بهعنوان يك پيشنهاد مطرح شده و به نظر معقول ميرسد .در عين حال اين نرخ بسته به تصميم مجلس
محترم ميتواند از عددي بين سه تا ده درصد تعيين گردد.
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معايب

 موجب كاهش درآمدهاي دولت شده و ايراد اصل هفتادوپنجم قانون اساسي ميتواند بر آن مترتبباشد .البته الزم به ذكر است از محل قراردادهاي پژوهشي درآمد قابل توجهي عايد كشور نميگردد كه
حذف آن كشور را با مشكالت درآمدي مواجه سازد .بهعالوه پذيرش موضوع ازسوي دولت و اعالم آن به
شوراي نگهبان ميتواند اين مشكل را مرتفع سازد.
 .2تدوين و اصالح قراردادهاي پژوهشي بهگونهاي كه هزينههاي انجام گرفته به تفكيك ،قابل
ثبت و ضبط باشند
يك راهكار ديگر كه به نظر ميرسد ميتواند رافع مشكالت در اين زمينه باشد ،اصابت ماليات برپايه
«دريافتي مجري پروژه» است .به بيان ديگر بهجاي اتخاذ رويكرد فعلي كه در آن كل مبلغ قرارداد
بهعنوان دريافتي مجري لحاظ ميشود ،با تدوين و اصالح قراردادهاي پژوهشي زمينهاي فراهم گردد ،كه
تنها دريافتي مجري از طرح جزء حقوق وي محسوب گردد .اتخاذ چنين رويكردي مستلزم همكاري
سازمان امور مالياتي و وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري براي تهيه رويههاي مورد توافق و قابل انجام است.


مزايا

 شفاف شدن قراردادهاي پژوهشي عدم نياز به قانونگذاري جديد عدم وجود مغايرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي

معايب

 ماهيت و ذات تحقيق و پژوهش با عدم اطمينان همراه است .به بيان ديگر ،در يك پروژه تحقيقي بهسختي ميتوان بهطور دقيق تمام هزينهها را در ابتدا پيشبيني كرده و به تفكيك اقالم مختلف احصا كرد.
-

احتمال بروز مشكالت اجرايي و بروز اختالف با سازمان امور مالياتي وجود دارد.

-

برخي پروژههاي پژوهشي بهويژه در بخش فني و مهندسي با سازمانها و نهادهاي مختلف ،ماهيت

محرمانه داشته و خريد تجهيزات برخي از پروژههاي تحقيقاتي بهدليل تحريمهاي بينالمللي صرفاً از
طرق غيررسمي و با هزينههاي غيرقابل پيشبيني انجام ميگيرد .در چنين شرايطي عمالً ارائه اطالعات
و تجزيه و تحليلهاي مربوطه و ارائه اسناد هزينههاي تجهيزات دشوار خواهد بود.
ـ رويكرد اصالحي سوم ـ پيگيري اصالح ماليات بر درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي
ازسوي دولت
همانطور كه مالحظه گرديد ،هر يك از راهكارهاي ارائه شده براي برطرف كردن مشكل موجود در زمينه
ماليات بر قراردادهاي پژوهشي ،عليرغم برخي مزايا با برخي معايب نيز مواجه بودند .يكي از اصليترين
ايرادات كه ميتواند ازسوي شوراي نگهبان گرفته شود ،مغايرت اين پيشنهادها با اصل هفتادوپنجم قانون
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اساسي است .براساس اصل هفتادوپنجم قانون اساسي ،هيچ طرحي نبايد منجر به تقليل درآمد عمومي
يا افزايش هزينههاي عمومي گردد .البته همانطور كه توضيح داده شد ،بهنظر ميرسد اعالم نظر دولت
به شوراي نگهبان مبنيبر پذيرش اين كاهش درآمد ميتواند رافع اين مشكل باشد ،ولي در عين حال و
در صورت عدم تأييد اين پيشنهادها بهخاطر مغايرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي پيشنهاد زير قابل
ارائه است:
اين موضوع در دستور كار دولت قرار گرفته و اليحه اصالحي به مجلس ارائه گردد.
جمعبندي
با عنايت به مشكالت و چالشهاي مورد اشاره در رابطه با ماليات بر درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي
و نيز آسيبها و پيامدهاي آن ،الزم است اصالحاتي درخصوص نحوه مالياتستاني از قراردادهاي پژوهشي
انجام پذيرد .در اين گزارش پيشنهادهاي اصالحي مختلفي در سه محور زير ارائه گرديد:
ـ عدم أخذ ماليات از درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي،
ـ أخذ ماليات از درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي ضمن اصالح رويه موجود ازسوي مجلس،
ـ اصالح رويه مالياتستاني از درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي ازسوي دولت.
اصالحات پيشنهادي در قالب هريك از رويكردهاي فوق و معايب و مزاياي هريك از آنها در جدول
ذيل آورده شده است .پس از اين جدول اصالحات پيشنهادي مركز پژوهشها در رابطه با نحوه
مالياتستاني از درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي ارائه شده است.

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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جدول پيشنهادهاي اصالحي جهت نحوه أخذ ماليات از قراردادهاي پژوهشي ،مزايا و معايب آنها
رويكرد اصالحي

عدم أخذ ماليات از
درآمد حاصل از
قراردادهاي
پژوهشي

اصالحات پيشنهادي

 مغايرت با رويكرد كلي حاكم بر قانون
 حذف همه مشكالت درخصوص ماليات قراردادهاي مالياتهاي مستقيم مبنيبر حذف معافيتها
اصالح ماده ( )144قانون مالياتهاي مستقيم و معافيت قراردادهاي
پژوهشي
 كاهش درآمدهاي دولت و احتمال رد آن
پژوهشي
ازسوي شوراي نگهبان (طبق اصل هفتادوپنجم
 افزايش انگيزه انجام مطالعات پژوهشي
قانون اساسي)

اعمال ماليات بر قراردادهاي پژوهشي با نرخ صفر

أخذ ماليات از
درآمد حاصل از
قراردادهاي
پژوهشي ضمن
اصالح رويه موجود

مزايا

معايب

 كاهش درآمدهاي دولت و احتمال رد آن
 حذف همه مشكالت درخصوص ماليات قراردادهاي ازسوي شوراي نگهبان (طبق اصل هفتادوپنجم
قانون اساسي)
پژوهشي
 انطباق با رويكرد حاكم بر قانون اصالحي مالياتهاي  الزام به انجام تكاليف مقرر در قانون
مالياتهاي مستقيم از قبيل تسليم اظهارنامه،
مستقيم (مصوب  )1394مبنيبر اعمال نرخ صفر
نگهداري دفاتر قانوني و ..

اصالح تبصره ماده ( )86قانون اصالحي قانون مالياتهاي مستقيم  با توجه به روش أخذ ماليات تكليفي به نرخ مقطوع ،اعضاي
(مصوب  )1394و جايگزيني متن پيشنهادي زير بهجاي آن
هيئت علمي و مجريان تحقيقات علمي درگير فرآيند تكميل
تبصره « »1ـ پرداختهايي كه كارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از اظهارنامه و مسائل و مشكالت مترتب بر آن نخواهند شد.

كاركنان خود كه مشمول پرداخت كسورات بازنشستگي يا بيمه  موضوع أخذ ماليات با نرخ بيست درصد (طبق ماده ())85
 موجب كاهش درآمدهاي دولت شده و ايراد
نميباشند با عنوان حقالمشاوره ،حق حضور در جلسات و حقالتدريس در پي اضافه شدن كل مبلغ قرارداد بر روي حقوق مجري طرح،
اصل هفتادوپنجم قانون اساسي ميتواند بر آن
انجام ميگيرد ،مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد ( )10%ميباشد .منتفي ميگردد.
مترتب باشد.
تبصره «»2ـ حقالتحقيق و حق پژوهش پرداختي به اعضاي هيئت  با تعديل (كاهش) نرخ ماليات بر حقالتحقيق و حق
علمي دانشگاهها و ساير مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي در قالب پژوهش و أخذ ماليات برمبناي كل مبلغ قرارداد ،لزوم جداسازي
طرحها و پروژههاي تحقيقاتي ،مشمول ماليات مقطوع به نرخ پنج هزينههاي مواد اوليه و تجهيزات و حقالتحقيق مجري تا
درصد 1ميباشد.
حدودي برطرف ميشود و لذا از برخي مشكالت كه در حال

 .1نرخ پنج درصد بهعنوان يك پيشنهاد مطرح شده و به نظر معقول ميرسد .در عين حال اين نرخ بسته به تصميم مجلس محترم ميتواند از عددي بين سه تا ده درصد تعيين گردد.
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اصالحات پيشنهادي

مزايا

معايب

پرداختيهاي موضوع تبصرههاي « »1و « »2در حكم درآمد حقوق بوده حاضر در مسير اين جداسازي و تفكيك هزينهها در پروژهها
و پرداختكنندگان موظفند در موقع پرداخت ،ماليات متعلقه را بدون وجود دارد ،جلوگيري ميشود.
رعايت معافيت موضوع ماده ( )84و اعمال معافيتهاي موضوع بند  موضوع تبعيض مالياتي در أخذ پروژههاي تحقيقاتي منتفي
« »14ماده ( )91و ماده ( )92اين قانون با اعالم مشخصات ميگردد.
دريافتكنندگان مطابق فرم نمونه اعالم شده توسط سازمان امور
مالياتي كشور به اداره امور مالياتي پرداخت كنند و در صورت تخلف
مسئول پرداخت ماليات و جريمههاي متعلق خواهند بود.

تدوين و اصالح قراردادهاي پژوهشي بهگونهاي كه هزينههاي انجام
گرفته به تفكيك قابل ثبت و ضبط باشند.

 شفاف شدن قراردادهاي پژوهشي
 عدم نياز به قانونگذاري جديد

 عدم وجود مغايرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي

 ماهيت و ذات تحقيق و پژوهش با عدم
اطمينان همراه است .به بيان ديگر ،در يك پروژه
تحقيقي به سختي ميتوان بهطور دقيق تمام
هزينهها را در ابتدا پيشبيني كرده و به تفكيك
اقالم مختلف احصا كرد.
 احتمال بروز مشكالت اجرايي و بروز اختالف
با سازمان امور مالياتي وجود دارد.
 محرمانه بودن برخي پروژههاي تحقيقاتي و
دشواري ارائه اسناد آن

پيگيري اصالح
ماليات بر
قراردادهاي
پژوهشي در دولت

ارائه اليحه اصالحي ازسوي دولت به مجلس شوراي اسالمي

عدم مغايرت و ايراد احتمالي شوراي نگهبان نسبت به اصل ممكن است فرآيند انجام اين پروسه نسبت به
پيشنهادهاي فوق طوالنيتر باشد.
هفتادوپنجم قانون اساسي
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با عنايت به راهكارهاي ارائه شده و با توجه به محاسن و ايرادات موجود بر سر تصويب هر يك از
پيشنهادها ،به نظر ميرسد در يك جمعبندي كلي اتخاذ رويكرد اصالحي أخذ ماليات از قراردادهاي
پژوهشي ضمن اصالح رويه موجود و در چارچوب اصالح تبصره « »86قانون اصالحي قانون مالياتهاي
مستقيم (مصوب  )1394مطابق با متن پيشنهادي ارائه شده ،مناسبترين گزينه براي حل مشكالت
موجود باشد .مسيري كه هم سازمان امور مالياتي را از درآمدهاي مالياتي از اين محل (هر چند ناچيز)
منتفع ميكند و هم تخفيفات مالياتي براي انجام پروژههاي تحقيقاتي در نظر ميگيرد .اين اصالح ميتواند
از طريق دولت و با ارائه يك اليحه اصالحي صورت پذيرد و يا توسط مجلس شوراي اسالمي انجام پذيرد.
بر اين اساس پيشنهاد ميگردد «تبصره ماده ( )86به تبصره « »1اصالح و يك تبصره
بهعنوان تبصره « »2بهشرح ذيل اضافه گردد.
تبصره « »1ـ پرداختهايي كه كارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود كه مشمول
پرداخت كسورات بازنشستگي يا بيمه نميباشند با عنوان حقالمشاوره ،حق حضور در جلسات و
حقالتدريس انجام ميگيرد ،مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد ( 10درصد) ميباشد.
تبصره «»2ـ حقالتحقيق و حق پژوهش پرداختي به اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و
ساير مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي در قالب طرحها و پروژههاي تحقيقاتي ،مشمول
ماليات مقطوع به نرخ پنج درصد 1ميباشد.
پرداختيهاي موضوع تبصرههاي « »1و « »2در حكم درآمد حقوق بوده و
پرداخت كنندگان موظفند در موقع پرداخت ،ماليات متعلقه را بدون رعايت معافيت موضوع
ماده ( )84و اعمال معافيتهاي موضوع بند « »14ماده ( )91و ماده ( )92اين قانون با اعالم
مشخصات دريافتكنندگان مطابق فرم نمونه اعالم شده توسط سازمان امور مالياتي كشور به
اداره امور مالياتي پرداخت كنند و در صورت تخلف مسئول پرداخت ماليات و جريمههاي
متعلق خواهند بود».

 .1نرخ پنج درصد بهعنوان يك پيشنهاد مطرح شده و به نظر معقول ميرسد .در عين حال اين نرخ بسته به تصميم مجلس
محترم ميتواند از عددي بين سه تا ده درصد تعيين گردد.
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