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رونق تجاريسازي از طريق نظام مالياتي اختراعات

چکيده
در سالهاي اخیر دانش و فناوري بهعنوان مهمترين فاكتورهاي رشد و توسعه اقتصادي
مطرح شدهاند .در همین راستا دولتها با توجه به قابلیتها و امکانات خود ،ابزارهاي
مختلفي براي حمايت از توسعه دانش و فناوري ارائه كردهاند و بهموازات آن ،تجاريسازي
نوآوريها و اختراعات نیز اهمیت بیشتري يافته است .ازاينرو ،ابزارهاي حمايت از
تجاري سازي نیز مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است .يکي از اين ابزارها ـ كه در
سالهاي اخیر در كشورهاي مختلف بهكار رفته ـ مشوقهاي مالیاتي براي درآمدهاي
حاصل از اختراعات است .اين مشوقها به شکل كاهش يا معافیت مالیاتي براي درآمد
حاصل از اختراعات ارائه ميشوند .در ايران موضوع معافیتهاي مالیاتي اختراعات و
اكتشافات در ماده ( )144قانون مالیاتهاي مستقیم مطرح شده است؛ كه بهموجب آن،
درآمد حاصل از اختراعات ثبت شده به مدت  10سال از پرداخت مالیات معاف است .عدم
شفافیت در دامنه شمول قانون يعني عدم تصريح مخترعین حقیقي يا حقوقي ،ناديده
گرفتن انواع داراييهاي فکري مانند طرحها و عالئم تجاري در متن قانون ،شفاف نبودن
تعريف درآمد ناشي از فعـالیتهاي پژوهـشي و تحـقیقاتي از ساير درآمدها و عدم توجه
به بخش كسبوكار خصوصي و تعاوني در كنار مراكز پژوهشي و تحقیقاتي ،درآمدهاي
حاصل از فروش داراييهاي فکري و بهره مالکانه ،فعالیتهاي تحقیق و توسعه در خارج از
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كشور و سقف سود شركت ،ازجمله مواردي است كه ميتوان در اصالح ماده ( )144و
آيیننامه اجرايي آن مدنظر قرار داد.
مقدمه
تجاريسازي داراييهاي فکري ،فرآيندي بسیار پیچیده و همراه با ريسك است كه به
صرف زمان و هزينه بااليي نیاز دارد .بررسيهاي انجام گرفته در سالهاي اخیر نشان
ميدهد كه فقط درصد پايیني از اختراعات ثبت شده به محصول جديد تبديل و وارد بازار
ميشوند (علیزاده .)1392 ،در همین راستا كشورهاي پیشرفته براي تشويق نوآوري و
تجاريسازي اختراعات ،ابزارهاي سیاستي متنوعي ازجمله نظام مالیاتي اختراعات 1را
پیادهسازي كردهاند .اين نظام با ارائه مشوقهاي مالیاتي همچون كاهش و يا حذف مالیات
بر درآمد حاصل از داراييهاي فکري به تجاريسازي نوآوريها و اختراعات كمك ميكند.
نظام مالیاتي اختراعات براي نخستین بار در سال  1973در ايرلند ارائه شد و سپس در
فرانسه ( ،)2001مجارستان ( ،)2012بلژيك و هلند ( ،)2007اسپانیا ،لوكزامبورگ
( )2008و انگلستان ( )2013اجرايي شد .در ايران نیز مطابق با ماده ( )144قانون
مالیاتهاي مستقیم ،مصوب سال « 1366درآمدي كه بابت حق اختراع يا حق اكتشاف
عايد مخترعین و مکتشفین ميگردد بهطور كلي و نیز درآمد ناشي از فعـالیتهاي
پژوهـشي و تحـقیقاتي مراكزي كه داراي پـروانه تحـقیق از وزارتخانههاي ذيصالح
ميباشند ،به مدت ده سال از تاريخ اجراي مالیات معاف ميباشد» .در اين مطالعه ابتدا به
 :Patent Box Regime .1در اين گزارش با عنوان نظام مالياتي اختراعات ترجمه شده است كه با
مشوقهاي مالياتي تحقيق و توسعه متفاوت است.

______________________________________________

3

بررسي نظام مالیاتي اختراعات در تعدادي از كشورهاي پیشگام اين حوزه پرداخته ميشود
و سپس عملکرد و نواقص ماده ( )144قانون مالیاتهاي مستقیم تحلیل شده و
پیشنهادهايي براي تقويت آن ارائه ميشود.
 .1معرفي نظام مالياتي اختراعات
مشوقهاي مالیاتي با هدف تحريك فعالیتهاي نوآورانه از طريق كاهش موانع مالیاتي براي
شركتها به اجرا درميآيد .بهطور كلي مشوقهاي مالیاتي به دو دسته تقسیم ميشوند:
نخست ،مشوقهاي مالیاتي كه در مراحل ابتداي چرخه نوآوري ارائه ميشوند و از مهمترين
آنها ميتوان به مشوقهاي مالیاتي تحقیق و توسعه اشاره كرد .مشوقهاي مالیاتي تحقیق و
توسعه از طريق كاهش درآمد مشمول مالیات (به شکل معافیتهاي مالیاتي) و يا كاهش
مالیات بر درآمد شركتها (به شکل اعتبارهاي مالیاتي) ارائه ميشوند .معافیتهاي مالیاتي به
شركتها اجازه ميدهند كه هزينههاي قابل قبول تحقیق و توسعه را حتي در نرخهاي بیشتر
از  100درصد از درآمد مشمول مالیات شركت كسر كنند ،زيرا تقريباً در همه كشورها 100
درصد هزينههاي جاري تحقیق و توسعه 1بهعنوان هزينه قابل قبول مالیاتي از درآمد مشمول
مالیات كسر ميشود .هزينههاي جاري شامل دستمزدها ،هزينههاي عمومي اجرايي ،هزينه
اجاره و ديگر هزينههاي مصرفي در سال ،مانند هزينه مواد است .اعتبارهاي مالیاتي نوع ديگري
از مشوقهاي ارائه شده در بخش ابتداي چرخه عمر نوآوري تلقي ميشوند و تفاوت اعتبارهاي
مالیاتي با معافیتهاي مالیاتي در اين است كه اعتبارهاي مالیاتي ،مستقیماً مالیات متعلقه به

Current Expenditure

1.
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شركت را كاهش ميدهند ،نه درآمد مشمول مالیات را (علیزاده.)1390 ،
در سالهاي اخیر و با هدف تشويق تجاريسازي اختراعات ،نوع ديگري از مشوقهاي
مالیاتي مطرح شده كه در مراحل انتهاي چرخه نوآوري كاربرد دارد و با عنوان نظام مالیاتي
اختراعات از آن ياد ميشود (فولهابر،

1.)2016

نظام مالیاتي اختراعات بهصورت كاهش نرخ مالیات بر درآمد حاصل از انواع مشخصي
از حقوق مالکیت فکري شركتها ارائه ميشود .بهعبارت ديگر اين نظام سبب كاهش نرخ
مالیات بر درآمد حاصل از پروانهها و داراييهاي فکري ميشود .نظام مالیاتي اختراعات
اشاره به نظامي دارد كه الگوهاي مالیاتي متفاوتي را ]براي كاربردهاي متفاوت[ اعمال
ميكند و همانطور كه پیشتر اشاره شد برخالف مشوقهاي مالیاتي تحقیق و توسعه كه
به هزينههاي ابتداي چرخه عمر نوآوري توجه دارند ،انتهاي چرخه عمر نوآوري را ـ كه به
تجاريسازي نزديك است ـ مورد هدف قرار ميدهند.
بهطور كلي نظام مالیاتي اختراعات سه مزيت مهم دارد :نخست ،تشويق شركتها به
سرمايهگذاري در فعالیتهاي نوآورانه و سپس جذب سرمايههاي متحرك 2كه ممکن است
با مشاغل با مهارت باال و خلق دانش پیوند خورده باشند و در نهايت افزايش درآمد مؤثر
ناشي از نرخ مالیات بر درآمدهاي متحرك (مريل 3و همکاران.)2015 ،
در ادامه تجارب برخي از كشورهاي پیشگام در نظام مالیاتي اختراعات بررسي
ميشود.

Faulhaber
Mobile Investments
Merrill

1.
2.
3.
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 .2بررسي تجارب كشورها در حوزه نظام مالياتي اختراعات
الف) بلژيك
نظام مالیاتي اختراعات بلژيك در سال  2007در قالب كسر درآمد حاصل از اختراعات
ثبت شده] 1از درآمد مشمول مالیات[ ،پايهگذاري شد .اين نظام به شركتهاي بلژيکي و
يا شركتهايي كه محل استقرار دائمي آنها بلژيك است ،اجازه ميدهد  80درصد از درآمد
ناخالص حاصل از اختراعات ثبت شده آنها معاف از مالیات باشد .بهعبارت ديگر  20درصد
از درآمد ناخالص حاصل از اختراعات ثبت شده مشمول پرداخت مالیات است .نظام مالیاتي
اختراعات بلژيکي براي اختراعات واجد شرايط و گواهینامههاي حفاظت مکمل 2قابل اجرا
ميباشد .اما آنچه اهمیت دارد اينکه شرط بهرهمندي از مزاياي نظام مالیاتي اختراعات در
اين كشور ،توسعه كامل يا بخشي از اختراع ثبت شده توسط شركتهاي بلژيکي يا
شركتهايي است كه محل استقرار دائمي آنها بلژيك باشد .اگر حق بهرهبرداري از يك
اختراع به شركتهاي بلژيکي منتقل شده باشد ،شرط الزم براي بهرهمندي از مزاياي نظام
مالیاتي اختراعات ،بهبود فرآيند يا محصول توسط شركت بلژيکي است .توسعه و بهبود
اختراع خريداري شده توسط شركت بلژيکي لزوماً نبايد به اختراع ديگري منجر شود.
اختراع بهبود يافته بايد در يك مركز تحقیق و توسعه -كه مالك آن يك نهاد حقوقي
بلژيکي است ـ انجام گیرد .حتي اگر آن مركز تحقیق و توسعه از لحاظ جغرافیايي خارج
از كشور بلژيك قرار داشته باشد (راسنفوس.)20153 ،

)(PID
)Certificates (SPC

1. Patent Income Deduction
2.Supplementary Protection
3. Rassenfosse
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ب) فرانسه
نظام مالیاتي اختراعات فرانسه براي اولین بار در سال  2001پايهگذاري شد و در سالهاي
 2005و  2010مورد بازنگري و اصالح قرار گرفت .طبق اين نظام ،درآمد و عوايد سرمايه
حاصل از داراييهاي فکري واجد شرايط 1،مشمول نرخ  15درصدي مالیات بر درآمد
هستند ،در صورتي كه نرخ استاندارد مالیات بر درآمد شركتها در اين كشور33/33 ،
درصد است .نظام مالیاتي اختراعات فرانسه در مورد اختراعاتي كه گواهي آنها توسط اداره
ثبت اختراع اين كشور و يا اداره ثبت اختراع اروپا اعطا شده ،قابل اعمال است .همچنین
ساير اختراعات خارجي در صورتي كه در فرانسه قابل ثبت باشند ميتوانند مشمول
بهرهمندي از مزاياي نظام مالیاتي اختراعات در اين كشور قرار گیرند .داراييهاي فکري،
فقط زماني مشمول بهرهمندي از مزاياي نظام مالیاتي اختراعات هستند كه در حسابهاي
قانوني 2شركت ،جزو سرمايهها ذكر شده باشند .داراييهاي فکري در نظام مالیاتي فرانسه
شامل حقوق كسب شده 3از پروانههاي ]بهرهبرداري[ انحصاري يا غیرانحصاري و
موافقتنامههاي پروانه فرعي 4است .در اين نظام هیچگونه شرط توسعه محصول يا فرآيند
وجود ندارد .با اين حال در مواردي كه دارايي فکري توسط شركتها خريداري شده باشد،
براي بهرهمندي از مزاياي نظام مالیاتي اختراعات ،بايد حداقل دو سال در مالکیت شركت
قرار داشته باشد (راسنفوس.)2015 ،

1. Qualifying IP
2. Statutory Accounts
3.Rrights Obtained
4.Sub-license
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ج) لوكزامبورگ
نظام مالیاتي اختراعات لوكزامبورگ براي درآمدهاي خالص 1حاصل از داراييهاي فکري
كه پس از تاريخ  31دسامبر  2007كسب شده يا توسعه يافته باشد ،قابل اعمال است.
براساس نظام مالیاتي اختراعات در اين كشور 80 ،درصد درآمدهاي خالص حاصل از
داراييهاي فکري ،واجد شرايط معاف از مالیاتاند .بهعبارت ديگر نرخ مالیات مؤثر در
مورد اين بخش از درآمدها  5/84درصد ميباشد (نرخ مالیات بر درآمد شركتهاي
لوكزامبورگي  29/22است) .در اين نظام ،داراييهاي فکري واجد شرايط شامل اختراعات،
عالئم تجاري ،طرحها ،نام دامنه ،مدلها ،اسرار تجاري ،فنون و كپيرايت نرمافزار ميباشد.
بهمنظور بهرهمندي از نظام مالیاتي اختراعات ،شركتهاي لوكزامبورگي بايد مالکیت
اقتصادي داراييهاي فکري را در اختیار داشته باشند .در اين كشور در مورد محصوالت يا
فرآيندهاي توسعه داده شده شرايط خاصي وجود ندارد .داراييهاي فکري ميتوانند
بهصورت توسعهيافته يا خريداري شده باشند .مالکیت فکري خريداري شده توسط
شركتهاي لوكزامبورگي ،مستلزم توسعه توسط خود شركتها نیست (راسنفوس.)2015 ،
د) هلند
نظام مالیاتي نوآوري هلند از سال  2007اجرا شد .اين نظام مالیاتي در ابتدا تنها براي
اختراعات ثبت شده قابل اعمال بود و فقط  10درصد از مالیات بر درآمد حاصل از
داراييهاي مالکیت فکري واجد شرايط را تحت پوشش قرار ميداد .از ابتداي سال ،2010
نظام مالیاتي نوآوري در هلند تغییراتي يافت .براساس نظام جديد ،دامنه وسیعي از
Net Income

1.
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درآمدهاي حاصل از داراييهاي فکري كه از فعالیتهاي تحقیق و توسعه منتج ميشدند،
تحت پوشش نظام مالیاتي نوآوري قرار گرفتند .در اين نظام ،حداكثر نرخ مالیات بر درآمد
به  5درصد (نرخ مالیات بر درآمد شركتها در اين كشور  25درصد است) كاهش يافت.
نظام مالیاتي نوآوري براي شركتهاي هلندي و شركتهاي خارجي كه محل استقرار
اصلي آنها هلند است و در اين كشور اقدام به پرداخت مالیات ميكنند ،اعمال ميشود.
همچنین اين نظام براي تمامي اختراعات در سراسر دنیا كه توسط يك مالیاتدهنده
هلندي انجام ميشود ،قابل اعمال است .عالوهبر اين هرگونه دارايي فکري حاصل از
فعالیتهاي فناورانه كه توسط مالیاتدهندگان هلندي صورت ميگیرد ،تحت پوشش اين
نظام قرار ميگیرد .نظام مالیاتي نوآوري هلند براي محصوالت توسعهيافته شركتها كه
تحت قانون اتحاديه اروپا قابل ثبت نیست (از قبیل اسرار تجاري) ،نیز قابل اعمال ميباشد.
در نظام مالیاتي نوآوري اين كشور ،عالئم تجاري ،حقوق طرحهاي غیرفني و حق تکثیر
ادبي 1،مشمول بهرهمندي از مزاياي مالیاتي نیست .همچنین ،شرط الزم براي بهرهمندي
از مزاياي نظام مالیاتي نوآوري ،اين است كه پرداختكنندگان مالیات هلندي ،مالك
اقتصادي دارايي فکري باشند .بهعبارت ديگر ،داراييهاي فکري واجد شرايط ،از طريق
تحقیق و توسعه توسط پرداختكنندگان مالیات در اين كشور ،توسعهيافته باشند .البته
(همانطور كه پیشتر اشاره شد) فعالیتهاي تحقیق و توسعه ميتوانند در داخل هلند يا
خارج از اين كشور انجام شوند (راسنفوس.)2015 ،

Literary Copyrights

1.
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هـ) انگلستان
نظام مالیاتي اختراعات در انگلستان از ابتداي آوريل  2013براي شركتهاي انگلیسي و
شركتهايي كه محل استقرار اصلي آنها در انگلستان ميباشد ،به اجرا درآمد .در اين نظام
مالیاتي ،نرخ مالیات بر درآمد حاصل از اختراعات و ساير اشکال داراييهاي فکري 10
درصد است و در اين كه داراييهاي فکري بهوسیله شركتهاي انگلیسي توسعه يابند يا
تحت مالکیت اين شركتها قرار داشته باشند ،الزامي وجود ندارد .اين نظام ،گواهینامههاي
اختراع اعطا شده توسط اداره مالکیت فکري انگلستان يا اداره ثبت اختراع اروپا را پوشش
ميدهد .همچنین گواهيهاي ثبت اختراع تکمیلي ،قوانین حفاظت از دادههاي مربوط به
داروها ،محصوالت دامي و گیاهي تحت حمايت و حقوق ارقام گیاهي ،مشمول بهرهمندي
از مزاياي اين نظام مالیاتي هستند .عالوهبر اين فنون ،اسرار تجاري و كپيرايتهاي نرمافزار
كه ارتباط تنگاتنگي با اختراعات واجد شرايط دارند ،نیز مشمول بهرهمندي از مزاياي نظام
مالیاتي اختراعات در انگلستان هستند .عالئم تجاري و طرحهاي ثبت شده در انگلستان
مشمول بهرهمندي از مزاياي نظام مالیاتي اختراعات نیستند .شركتهاي مشمول
بهرهمندي از مزاياي اين نظام در انگلستان ،بايد يکي از شروط چهارگانه ذيل را دارا باشند:
 .1مالکیت مادي اختراعات يا ساير داراييهاي فکري واجد شرايط .2 ،كسب مجوز
انحصاري (مجوزها ممکن است تنها براي بخشي از داراييهاي فکري صادر شده يا محدود
به مورد و يا مناطق جغرافیايي خاص باشند) .3 ،مالکیت انتفاعي بر تمام حقوق مربوط به
دارايي فکري .4 ،اكتساب دارايي فکري از طريق پرداخت بخشي از هزينههاي واجد شرايط،
در مواردي كه شركتهاي انگلیسي در توسعه دارايي فکري مشاركت ميكنند .زماني كه
فعالیتهاي توسعه توسط شركتهاي انگلیسي انجام نميشود ،اين شركتها بايد برخي
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از مسئولیتها را براي تصمیمگیري درخصوص توسعههاي بعدي و يا بهرهبرداري از حقوق
مالکیت فکري برعهده بگیرد (راسنفوس.)2015 ،
و) مجارستان
نظام مالیاتي دارايي 1مجارستان در سال  2012پايهگذاري شد .اين نظام براي درآمدهاي
حاصل از انواع مختلف از مالکیت فکري شامل پروانهها ،اختراعات ثبت شده ،فنون ،عالئم،
اسرار تجاري و كپيرايت كاهش  50درصدي فراهم ميسازد .براساس نظام مالیاتي
مجارستان ،داراييهاي فکري خريداري شده نیز مشمول بهرهمندي از اين نظام قرار
خواهند گرفت .بهعالوه درآمدهاي حاصل از فروش داراييهاي فکري از مشوقهاي نظام
مالیاتي دارايي برخوردار ميشوند (نرخ مالیات بر درآمد شركتها در مجارستان  19درصد
است) (راسنفوس.)2015 ،
ز) اسپانيا
نظام مالیاتي اختراعات اسپانیا در سال  2008پايهگذاري شد .طبق اين نظام ،درآمدهاي خالص
حاصل از داراييهاي فکري واجد شرايط ،از معافیت  60درصدي مالیات بر درآمد برخوردار
ميشوند .بهعبارت ديگر نرخ مالیات بر درآمد مؤثر در مورد آنها  12درصد است (نرخ مالیات
بر درآمد شركتها در اسپانیا  30درصد ميباشد) .در نظام مالیاتي اختراع اسپانیا ،داراييهاي
فکري واجد شرايط ،شامل اختراعات ثبت شده ،فرمولهاي سري 2يا فرآيندها ،طرحها ،مدلها،

property Box
Secret Formula

1.
2.
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گیاهان يا اطالعات درباره صنايع ،تجهیزات علمي و تجاري است .بهره مالکانه بهدست آمده از
ساير داراييهاي فکري (ازجمله عالئم تجاري يا نرمافزار) تحت پوشش نظام مالیاتي قرار
نميگیرد (راسنفوس.)2015 ،
جدول مقايسه نظام مالياتي اختراعات در كشورهاي مختلف
قابل اعمال

كشور

سال
تصويب

داراييهاي
فکري واجد
شرايط

قابل اعمال

براي

براي

داراييهاي

داراييهاي

فکري

فکري موجود خريداري
شده

اختراعات و
گواهيهاي
ثبت اختراع
تمديد شده

بلژيك

2007

فرانسه

اختراعات،
گواهي ثبت
 ،2001اختراع تمديد
 2005و شده ،اختراعات
قابل ثبت و
2010
فرآيندهاي
تولید صنعتي

داراييهاي
فکري اعطا
شده يا استفاده بله ،اگر
شده براي بیشتر توسعه
اولین بار در داده شوند
 2007/1/1يا
بعد از آن

بله

بله ،با توجه
به شرايط
خاص

نرخ
قابل
اجرا
براي
بهره
مالکانه

تحقيق و
توسعه در
خارج
انجام شود

معافيت

فروش

درآمدهاي داراييهاي سقف ماليات بر
سود

درآمد

واجد

فکري

شرايط

واجد

شركت حاصل از

شرايط

اختراعات
(درصد)

بله

خیر

بله ،اگر
درآمد
مركز
حاصل از
تحقیق و
اختراع بايد
توسعه
كمتر از
واجد
هزينه خريد
شرايط
اختراع باشد
باشد

خیر

خالص بهره
مالکانه از
هزينههاي
مديريت
داراييهاي
فکري

بله

بله

تخفیف
محدود به
100
درصد
درآمد
قبل از
كسر
مالیات

خیر

80

85
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قابل اعمال

كشور

سال
تصويب

داراييهاي
فکري واجد
شرايط

قابل اعمال

براي

براي

داراييهاي

داراييهاي

فکري

فکري موجود خريداري
شده

مجارستان

2012

اسپانیا

بله

بله

قابل
اجرا
براي
بهره
مالکانه

خیر

بله

اختراعات و
داراييهاي
بله ،اگر
فکري مشتق داراييهاي
فکري بعد از بیشتر توسط
شده از
 2007و
خودشان
تاريخ
 2010فعالیتهاي
تحقیق و  2006/12/31توسعه يابند
توسعه
فناورانه

بله

 2008و
2013

اختراعات،
فرمولهاي
محرمانه،
فرآيندها،
برنامهها،
مدلها،
طرحها و
فنون

بله

خیر

تحقيق و
توسعه در
خارج
انجام شود

فروش

درآمدهاي داراييهاي سقف ماليات بر
سود

درآمد

واجد

فکري

شرايط

واجد

شركت حاصل از

شرايط

اختراعات
(درصد)

داراييهاي
اختراعات،
بله ،اگر
فکري
عالئم تجاري،
بهطور
طرحها ،نام توسعهيافته يا
غیرمستقیم
دامنه ،مدلها خريداري شده
با شركت
و كپيرايت بعد از تاريخ
مشاركت كند
2007/12/31
نرمافزار

لوكزامبورگ 2008

هلند

اختراعات،
فنون ،عالئم
تجاري،
نامهاي
تجاري ،اسرار
تجاري و
كپيرايت

نرخ
معافيت

خیر

بله

بله

بهره مالکانه

بهره مالکانه

درآمدهاي
بله،
خالص از
داراييهاي
داراييهاي
فکري ثبت
فکري واجد
شده
شرايط

بله ،اما بايد درآمدهاي
خالص از
توسط
پروانهدهنده داراييهاي
توسعه داده فکري واجد
شرايط
شود

بله

بله

بله

بله

تخفیف
محدود
به 50
درصد
درآمد
قبل از
كسر
مالیات

خیر

خیر

خیر

50

80

90

60
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قابل اعمال

كشور

سال
تصويب

داراييهاي
فکري واجد
شرايط

قابل اعمال

براي

براي

داراييهاي

داراييهاي

فکري

فکري موجود خريداري
شده

انگلستان

2013

اختراعات،
گواهي ثبت
اختراع
تکمیلي،
حفاظت از
دادههاي
قانوني و
حقوق بهنژاد
گران گیاه

بله

بله ،اگر
بیشتر توسعه
يابد و بهطور
فعاالنهاي
مديريت شده
باشد

نرخ
قابل
اجرا
براي
بهره
مالکانه

تحقيق و
توسعه در
خارج
انجام شود

معافيت

فروش

درآمدهاي داراييهاي سقف ماليات بر
سود

درآمد

واجد

فکري

شرايط

واجد

شركت حاصل از

شرايط

اختراعات
(درصد)

بله

بله

درآمدهاي
خالص از
داراييهاي
فکري واجد
شرايط

بله

خیر

90

 .3نظام مالياتي اختراعات در ايران
براساس ماده ( )144قانون مالیاتهاي مستقیم ،مصوب « ،1366درآمدي كه بابت حق
اختراع يا حق اكتشاف عايد مخترعین و مکتشفین ميگردد بهطور كلي و نیز درآمد ناشي
از فعـالیتهاي پژوهـشي و تحـقیقاتي مراكزي كه داراي پـروانه تحـقیق از وزارتخانههاي
ذيصالح ميباشند ،به مدت ده سال از تاريخ اجراي مالیات معاف ميباشد» .ماده ()144
قانون مالیاتهاي مستقیم ،تنها قانوني است كه بهصورت مستقیم ،معافیت درآمد ناشي از
اختراعات را تحت پوشش قرار ميدهد .اما اين ماده قانوني و آيیننامه اجرايي آن داراي
نواقصي است.
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اثربخشي مشوقهاي مالیاتي به طراحي آنها بستگي دارد .اصول كلي براي طراحي

مشوقهاي مالیاتي ،شامل سادگي ،قابلیت اطمینان و پايداري است كه بايد در طراحي
مشوقهاي مالیاتي به اين موارد توجه كرد .منظور از سادگي اين است كه برنامههاي
مالیاتي بايد شفاف بوده و بهراحتي براي شركتها قابل استفاده باشند (علیزاده.)1390،
در ماده ( )144قانون مالیاتهاي مستقیم ،واژه مخترعین ابهام دارد و مشخص نیست كه
آيا افراد حقیقي و حقوقي هر دو مشمول بهرهمندي از مزاياي اين ماده قرار ميگیرند يا
خیر .ازسوي ديگر براساس ماده ( )1آيیننامه اجرايي ماده (( )144مصوب  1373هیئت
وزيران) ،فقط مراكز مجاز و رسمي پژوهشي و تحقيقاتي مشمول برخورداري از
معافیتهاي مالیاتي اين ماده هستند .انتخاب گروه هدف ،ازجمله مهمترين تصمیمهايي
است كه بايد در هنگام طراحي مشوقهاي مالیاتي اتخاذ شود .بنابراين اگر هدف قانونگذار
رونق تجاريسازي است ،گروههاي مشخصي از كسبوكارها ،بهطور مثال شركتهاي
كوچك و متوسط ،بايد بتوانند از مزاياي معافیتها استفاده كنند .همچنین فعالیتهايي
كه شامل اين مشوقها ميشوند ،بايد تعريف شوند .اين مسئله كه چه نوع شركتها يا
(فعالیتهايي) بايد بهواسطه مشوقهاي مالیاتي مورد حمايت قرار گیرند ،براي دولتها
بسیار تعیینكننده است .با توجه به متن قانون و آيیننامه اجرايي آن ،شركتهاي
خصوصي و تعاوني مشمول بهرهمندي از مزاياي قانون فوق قرار نميگیرند .در نهايت،
مشخص نیست كه آيا ساير داراييهاي فکري كه از فعالیتهاي تحقیقاتي و پژوهشي منتج
ميشوند و همچنین درآمدهاي حاصل از فروش و بهره مالکانه حاصل از داراييهاي فکري
نیز مشمول بهرهمندي از معافیتهاي مالیاتي موضوع اين ماده هستند يا خیر؟

______________________________________________ 15

جمعبندي و پيشنهادها
نظام مالیاتي اختراعات از طريق ارائه مشوقهاي مالیاتي در مراحل انتهاي چرخه عمر
نوآوري ،به توسعه نوآوري و تجاريسازي اختراعات كمك ميكند .اين مشوقهاي مالیاتي
شامل كاهش يا معافیت مالیاتي درآمدهاي حاصل از داراييهاي فکري ازجمله اختراعات
ميشود .نظام مالیاتي اختراعات نخستین بار در سال  1973در ايرلند اجرا شد و سپس
در ساير كشورها ازجمله فرانسه ( ،)2001مجارستان ( ،)2012بلژيك و هلند (،)2007
اسپانیا ،لوكزامبورگ ( )2008و انگلستان ( )2013اجرايي شد.
در ايران نیز براساس ماده ( )144قانون مالیاتهاي مستقیم ،درآمدي كه بابت حق
اختراع يا حق اكتشاف ،عايد مخترعین و مکتشفین ميشود طي  10سال از پرداخت
مالیات معاف است .براساس نتايج حاصل از مطالعه نظام مالیاتي اختراعات در كشورهاي
پیشگام و با بررسي متن ماده ( )144قانون مالیاتهاي مستقیم و آيیننامه اجرايي آن،
ميتوان مالحظات و پیشنهادهاي ذيل را جهت اصالح و تقويت مشوقهاي مالیاتي
اختراعات در ايران مطرح كرد:
ـ پوشش زماني نظام مالیاتي اختراعات ازجمله مواردي است كه بايد مورد توجه قرار
گیرد .بهعبارت ديگر سیاستگذار بايد مشخص كند كه آيا اختراعات ثبت شده قبل از تاريخ
اجراي نظام مالیاتي اختراعات نیز تحت پوشش قرار ميگیرد يا خیر؟
ـ درآمدهاي حاصل از ساير داراييهاي فکري ازجمله طرحها و عالئم تجاري كه در
برخي از كشورها تحت پوشش مشوقهاي مالیاتي قرار گرفته ،در ماده ( )144قانون
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مالیاتهاي مستقیم پوشش داده نشده است .براي گسترش دامنه شمول مشوقها ميتوان
اين نوع داراييهاي فکري را عالوهبر اختراعات ،به نحو مناسب در قانون لحاظ كرد.
ـ در برخي از كشورها ،شرط بهرهمندي از مزاياي نظام مالیاتي اختراعات ،توسعه
اختراع يا مالکیت اقتصادي بر دارايي فکري كسب شده در يك دوره زماني مشخص ،توسط
شركت هدف است .به عبارت ديگر در برخي از كشورها نظام مالیاتي اختراعات امکاني را
براي شركتها فراهم آورده كه بتوانند براي اختراعات خريداري شده نیز بهشرط توسعه
آن ،از مشوقهاي مالیاتي بهرهمند شوند.
ـ در برخي از كشورها درآمدهاي حاصل از حقوق مالکیت فکري ازجمله بهره مالکانه
تحت پوشش نظام مالیاتي اختراعات قرار ميگیرد .در حالي كه در متن ماده ( )144قانون
مالیاتهاي مستقیم و آيیننامه اجرايي آن ،موضوع بهره مالکانه مغفول مانده است.
ـ برخورداري فعالیتهاي تحقیق و توسعه خارج از كشور از مزاياي نظام مالیاتي
اختراعات نیز از موضوعاتي است كه ميتواند براي تکمیل و تدقیق دامنه شمول قانون
مورد توجه قرار گیرد.
ـ تعريف درآمدهاي واجد شرايط در نظام مالیاتي اختراعات نیز بايد مورد توجه قرار
گیرد .بهعبارت ديگر بهطور شفاف اشاره شود كه كدام بخش از درآمدهاي حاصل از
اختراعات ،مشمول بهرهمندي از مزاياي نظام مالیاتي اختراعات است .درآمدهاي واجد
شرايط ميتواند شامل بهره مالکانه و درآمدهاي خالص حاصل از داراييهاي فکري واجد
شرايط باشند.
ـ تعريف سقف براي سود شركتها از ديگر موضوعاتي است كه در برخي از كشورها
مورد توجه قرار گرفته است.
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ـ در برخي كشورها ازجمله فرانسه ،مجارستان و لوكزامبورگ ،درآمدهاي حاصل از
فروش داراييهاي فکري مشمول بهرهمندي از مشوقهاي مالیاتي اختراع است.
ـ كاهش و معافیت مالیاتي براي تشويق نوآوري و تجاريسازي اختراعات ،بیشتر
متوجه شركتهاي مالك يا توسعهدهنده دارايي فکري است .در حالي كه در متن ماده
( )144قانون مالیاتهاي مستقیم فقط به واژه مخترعین اشاره شده است .البته بررسي
آيیننامه اجرايي نشان ميدهد تلقي قانونگذار از مخترعین ،صرفاً مراكز مجاز و رسمي
پژوهشي و تحقیقاتي است كه در ماده ( )1آن تصريح شده است.
ـ در برخي از كشورهاي مورد مطالعه ،شركتهايي كه محل استقرار دائمي آنها در
كشور مقصد است از مزاياي نظام مالیاتي اختراعات برخوردار ميشوند .اين امر ميتواند
موجب افزايش تمايل شركتهاي غیربومي جهت ثبت اختراع در كشور مقصد شود .چنین
رويکردي در كشورهاي درحال توسعه بايد با مالحظات كافي و سنجش مزايا و معايب در
ابعاد مختلف اتخاذ شود.
شايان ذكر است ،موضوع نظام مالیاتي اختراعات بهعنوان يك رويکرد جديد در مبحث
تجاريسازي داراييهاي فکري مطرح ميباشد .در نتیجه كشورهاي درحال توسعه
ميتوانند با الگوبرداري مناسب از چنین نظامي در جهت تجاريسازي اختراعات گام
بردارند.
نتايج اين گزارش ،محدود به بررسي نظام مالیاتي اختراعات در چند كشور
توسعهيافته است .بررسي وضعیت مشوقهاي مالیاتي اختراعات يا ساير ابزارهاي سیاستي
براي حمايت از تجاريسازي اختراعات در كشورهاي درحال توسعه ،ميتواند به تکمیل
يافتههاي اين مطالعه كمك كند.
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