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فضای کســب و کار در هر کشور عامل مهمي 
براي جذب ســرمایه های داخلی و خارجی است. 
یکــی از شــاخص های مهم فضای کســب و کار 
شــاخص پرداخت مالیات است که خود از زمان 
پرداخــت، تعداد پرداخــت و نرخ هــای مالیاتی 
تشکیل شده است. بقیه ی شاخص ها عبارت اند از: 
شروع کسب و کار، ثبت شرکت ها، اخد مجوز ها، 
اســتخدام و اخراج نیروی کار، ثبــت دارایی ها، 
اخذ ارتقــا، حمایت از ســرمایه گذاران، تجارت 

بین المللی، قرارداد های الزام آور و انحال. 
اصاحات جدید قانون مالیات های مستقیم در 
کنار اجرای طرح جامــع مالیاتی در جهت بهبود 
این شاخص ها بوده و با هدف ساده سازی قانون و 
الکترونیکی شدن تعامل مؤدیان با سازمان مالیاتی 
و هم چنیــن پرداخت هــای الکترونیکی و اصاح 
روش های رسیدگی و تعیین درآمد مالیات عمدتاً 
در جهــت بهبود شاخص هاســت. تغییر در جهت 
بهبود فضای کســب و کار کشــور انجام می شود. 
این جا قصد ورود بــه نقد اصاحیه را ندارم بلکه 

هدف ام اطاع رسانی تغییرات است. 
در زمینه ی قوانین مربوط به اشــخاص خارجی 

شفاف سازی و ساده ســازی، مقررات مالیاتی در 
قانون ابراز شــده اســت نظیر تکالیــف مربوط به 
تســلیم اظهارنامــه، ضرایب مالیاتــی، و هم چنین 
کاهش تعدد پرداخت ها و ســایر موارد. برقراری 
دوبــاره ی مشــوق های مالیاتی، وصــول مالیات 
اشــخاص خارجی عمدتاً تعدیل شــده و وصول 
مالیات در منبع جبران شده و رفع تبعیض مالیاتی 
بیــن پیمانکاران خارجی بــا کارفرمایان  دولتی و 
غیر دولتی صورت گرفته است. لوازم و تجهیزات 
پیمانکارانــي که کارفرمای دولتــي دارند معاف 
ولی در ســایر بخش ها مشــمول مالیات است. در 

اصاحیه ی جدید این تبعیض از بین رفته است. 
مبانــي قانونــي وضــع مالیات براي اشــخاص 
غیر ایرانــي بنــد پنجــم از مــاده ی یکــم قانــون 
مالیات هاي مســتقیم اســت که به موجب آن هر 
فرد غیرایراني نســبت به درآمدهایي که در ایران 
به دســت مي آورد مشمول دو نوع درآمد مالیات 
خواهد بود. یکي درآمدهایي که در داخل ایران 
باشــد و دیگري درآمدهایي که از ایران کســب 
مي کنند. درآمدهاي نوع دوم به حضور در ایران 
نیاز ندارد، مثل واگــذاري امتیازات. فرض کنید 

شرکت پژو فرانسه امتیاز تولید خودروي خاصي 
را به شرکت هاي ایراني مي دهد و نیازي به حضور 
خودش در ایران نیست. شرکت ایراني به صورت 
دوره اي حــق امتیــازات را پرداخــت مي کند و 
علي القاعده قبًا هم مشمول پرداخت مالیات هاي 
تکلیفي بوده و در اصاحیه ی جدید هم مشــمول 

پرداخت مالیات هاي تکلیفي خواهد بود.
بحــث بعدي نرخ مالیاتي اشــخاص خارجي و 
مؤسســات مقیم خارج اســت. درباره ی اشخاص 
حقوقــي عیناً مثل ایراني ها نرخ مالیاتي اشــخاص 
حقوقي هم 25 درصد است، به استثناي دو مورد: 
یکي بحث بیمه ی اتکایي شرکت هاي خارجي با 
شــرکت هاي بیمه ی ایراني است که نرخ مالیاتي 
دو درصد مالیات تکلیفي است. یکي هم مالیات 
مؤسسات کشتي راني و هواپیمایي که نرخ مالیاتي 
پنــج درصد به مأخــذ کرایه ی پرداختــي اعم از 
مسافر و بار را شامل مي شود. در بقیه ی موارد نرخ 
مالیاتي عیناً مثل ایراني ها اســت. اشخاص حقیقي 

هم از نرخ ماده ی 131 استفاده مي کنند.    
در قانــون قبلــی اشــخاص خارجی ســه طبقه 
بودند. بند الف، بند ب، و بند ج. بند الف شــامل 

احمد غفارزاده
عضو هیئت مستشاری

امور مالیاتی مرکز عالی 
دادخواهی مالیاتی

مالیات

اشخاص خارجی
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پیمانکاران بــود. مالیات پیمانکاران این گونه بود 
کــه قراردادهایي که از تاریــخ 1382/1/1 به بعد 
منعقد شــده بودنــد از طریق رســیدگی به دفاتر 
و اســناد و مــدارك طبق ماده ی 106رســیدگي 
مي شد. در عمل تجربه ی چند سال اخیر نشان داد 
که تأیید شمول مالیات پیمانکاران از طریق دفاتر 
مشــکات خاصی هم برای مؤدیان داشــته و هم 
براي ماموران مالیاتی. عدم شفافیت باعث می شد 
پیمانکاران خارجی بیش از مبلغ مالیات متعلقه به 
قراردادشــان اضافه کنند. یعنــی عمًا ما خودمان 
مشــمول مالیات مضاعف مي شــدیم. بند ب در 

قانون قبلی در مورد واگــذاری حقوق بود که به 
صورت تکلیفی بود و از ضریب 10 تا 40 درصد 
متغیــر بــود. بند ج هــم در رابطه بــا بهره برداری 
ســرمایه در ایران بود که عینــاً مثل مؤدیان ایرانی 

برخورد می شد. 
در اصاحیــه ی جدیــد بر اســاس مشــکات 
موجــود بند الف و بنــد ب عمًا تجمیع شــد و 
تبدیل شــد به مالیــات تکلیفی نهایــی. مالیات ها 
صرفاً حالــت تکلیفــی دارد و پرداخت کنندگان 
وجــوه باید بــه مأخــذ 10 تا 40 درصــد درآمد 
مشــمول مالیات را تعیین کنیم و مالیات متعلقه را 
کســر و تا آخر ماه بعد به ســازمان مالیاتی واریز 
کنیــم. البته این نوع قرارداد ها توســط شــعب یا 

نمایندگی هــا یــا کارگزاری ها اگر انجام شــود 
عینــاً مثل مؤدیــان ایرانی برخورد خواهد شــد و 
مکلف اند بر حســب مورد اســناد ارائــه دهند و 
درآمد مشمول مالیات از طریق ماده ی 106 تعیین 
خواهد شــد. ضرایــب مالیاتی هم در کمیســیون 
اقتصادی دولت در آیین نامه ی ماده ی 107 نهایی 
شده و جزو دستور چند روز آینده ی هیئت  دولت 
خواهــد بود. خوشــبختانه در آیین نامه ی اجرایي 
ضرایب تعدیل شده و بین 10 تا 30 درصد است. 
این سؤال مطرح است که آیا اشخاص حقوقي 
خارجي موظف به تســلیم اظهارنامه هم هستند یا 

نه. بله، در آیین نامه پیش بیني شده که آن هایي که 
داراي شــعبه، نمایندگي و کارگزاري هستند باید 
اظهارنامــه بدهند ولي درآمد مشــمول مالیات بر 
اساس سود و زیان نخواهد بود و بر اساس فرمول 
ماده ی 107 حساب مي شود، یعني نرخ مالیاتي که 
افراد خارجي بابت ماده ی 107 در ایران مشــمول 
خواهند بــود بین 2/5 درصد تا 7/5 درصد وجوه 

دریافتي خواهد بود و نهایي است. 
اگــر تجهیزات قــرارداد اولیه بــا اصاحات و 
الحاقات جدا شود این قسمت تجهیزات در ایران 
مشــمول مالیات نخواهد بود. قبًا این مزیت فقط 
بــراي کارفرمایان دولتــي و شــهرداري بود. در 
اصاحیه ی جدید کســر تجهیــزات و لوازم با هر 

کارفرمایي قابل محاسبه خواهد بود، حتي اگر در 
قرارداد اولیه هم لحاظ نشــده باشــد مي توانند در 
اصاحیه و الحاقیه لحاظ کنند. مأخذ محاســبه ی 
تجهیــزات اگر خریــد داخلي باشــد حداکثر تا 
میــزان صورت حســاب و اگــر خریــد خارجي 
باشــد تا مجموع ارزشي کاال و حقوق ورودي و 
ســایر پرداخت هاي قانوني مندرج در برگ سبز 

گمرکي است. 
حکم عدم شــمول بــه پیمانکاران دســت دوم 
ایراني و اشــخاص حقوقي هم قابل تســري است. 
فــرض کنیــد شــخص حقوقي خارجي بخشــي 
از پیمان خــود را به یك شــخص حقوقي ایران 
مي دهد. به میزاني کــه از این قرارداد بابت لوازم 
و تجهیزات مصرف مي شــود پیمانــکار ایراني از 

مالیات معاف خواهد بود. 

مبانــی قانونی وضــع ماليــات برای 
اشخاص غيرایراني 

- بنــد پنجم از ماده ی یکــم قانون مالیات هاي 
مستقیم: هر شخص غیر ایرانی نسبت به درآمدهایی 
که در ایران تحصیل می کند و هم چنین نسبت به 
درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا ســایر 
حقوق خود یــا دادن تعلیمات و کمك های فنی  
یا واگذاری فیلم های ســینمایی از ایران تحصیل 

می کند مشمول است.

نرخ مالياتی اشخاص خارجي
الف( اشــخاص حقوقی خارجی و مؤسســات 
مقیم خارج از ایران به اســتثنای مشموالن تبصره 
)5( ماده )109( و ماده )113( از مأخذ کل درآمد 
مشــمول مالیات بــه نرخ مذکــور در ماده ی105 

قانون مالیات هاي مستقیم ) 25%(؛ 
ب(حــق بیمــه و ســود حاصــل از ســپرده ی 
مؤسســات بیمه ی خارجی بابت بیمه ی اتکایی به 

نرخ دو درصد؛
ج( مالیــات بــر درآمد اشــخاص حقیقی غیر 
از ایرانــی به نرخ ماده ی 131 قانــون مالیات هاي 

مستقیم.
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نحوه ی تعيين درآمد مشــمول ماليات 
اشخاص خارجي

1( بابت تهیه ی طرح ســاختمان ها و تأسیسات، 
نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، 
دادن تعلیمــات و کمك های فنــی، انتقال دانش 
فنی، ســایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر 
حقوق، هم چنین واگذاری فیلم های سینمایی که 
در ایران یا از ایران تحصیل می کنند، به مأخذ ده 
درصد تــا چهل درصد مجموع وجوهی که عاید 

آنها می شود.
2( ضرایب تشــخیص درآمد مشــمول مالیات 
بــا توجه به نوع فعالیت، به پیشــنهاد وزارت امور 
اقتصــادی و دارایی بــه تصویب هیئــت  وزیران 

می رسد.
مثال: محاســبه ی مالیات متعلقه به مأخذ 1000 
واحــد وجوه پرداختی و با ضرایب 10% و %40 

با فرض شخصیت حقوقی خارجي
مالیات متعلقه           25 = %25 × %10 × 1000
مالیات متعلقه         100= %25 × %40 × 1000

3( روش اخــذ مالیات: مالیــات تکلیفی قطعی 
)نهایی(

پرداخت کنندگان وجــوه مذکور در این ماده 
مکلف انــد در هــر پرداخــت، مالیــات متعلق را 
بــا توجه به مبالغی که از اول ســال تــا آن تاریخ 
پرداخــت کرده اند کســر و تــا پایان مــاه بعد به 

اداره ی امور مالیاتی پرداخت کنند.

عدم شــمول ماليات به خرید لوازم و 
تجهيزات عمليات پيمانکاري

1( آن قســمت از مبلغ قــرارداد که به مصرف 
خرید لوازم و تجهیزات می رســد، مشروط بر آن 
کــه در قرارداد یا اصاحــات الحاقات بعدی آن 
مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از ســایر اقام 

قرارداد درج شده باشد.
2( در مــورد خریــد داخلی حداکثــر تا مبلغ 

صورت حساب خرید.
3( در مــورد خریــد خارجــی تــا مجمــوع 
ارزش گمرکــی کاال و حقــوق ورودی و ســایر 
پرداخت هــای قانونــی مندرج در پروانه ی ســبز 

گمرکي.
4( حکم عدم شــمول مالیات به خرید لوازم و 
تجهیزات، قابل تســری به اشخاص حقوقی ایرانی 

به عنوان پیمانکاران دست دوم است.
و  شــرکت ها  نمایندگی هــای  و  شــعب   -
بانك های خارجی در ایران که بدون داشتن حق 
انجام دادن معامله به امــر بازاریابی و جمع آوری 
اطاعــات اقتصادی بــرای شــرکت ها فعال اند و 
برای جبران مخارج خود از شــرکت ها وجوهی 
دریافت می کنند نســبت به آن مشمول مالیات بر 

درآمد نخواهند بود.

درآمد حاصل از بهره برداری ســرمایه 
)تبصره ی 4 از ماده 107(

- درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه و سایر 
فعالیت هایی که اشخاص حقوقی مزبور به وسیله ی 
نمایندگــی از قبیــل شــعبه، نماینــده، کارگزار 
 و امثــال آنها در ایــران انجام می دهند مشــمول 
مقررات مــاده ی106 قانون مالیات های مســتقیم 

خواهند بود.

مشــوق های مالياتی خاص اشــخاص 
خارجي

- بنــد ح از مــاده ی 132 قانــون مالیات هــاي 

مستقیم: به ازای هر پنج درصد مشارکت خارجی 
در ســرمایه گذاری های انجــام گرفته، ده درصد 
به مشــوق موضوع ماده ی 132 قانون مالیات هاي 
مستقیم و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه می شود.

- شــرکت خارجی که با اســتفاده از ظرفیت 
واحدهــای تولیدی داخلــی، محصوالتی با برند 
معتبر تولید و حداقــل 20% محصوالت تولیدی 
را صــادر کنند، ضمن برخــورداری از نرخ صفر 
مالیاتــی و در صــورت اتمــام دوره ی مذکور از 
پنجاه درصد تخفیف در نــرخ مالیاتی برخوردار 

خواهند شد.

ماليات  اخذ  از  اجتنــاب  قراردادهای 
مضاعف

- بــه اســتناد مــاده ی 168 قانــون مالیات هاي 
مســتقیم دولت می تواند بــرای جلوگیری از اخذ 
مالیــات مضاعــف و تبــادل اطاعــات راجع به 
درآمــد و دارایی مؤدیان بــا دولت های خارجی 
موافقت نامه هــای مالیاتــی منعقد کنــد و پس از 
تصویب مجلس شورای اسامی به مرحله ی اجرا 

بگذارد.
- بیش از چهل مورد موافقت نامه های اجتناب 
از اخذ مالیات مضاعف به تصویب نهایی رســیده 
و مفــاد آنها بــرای دولت هــای طرف قــرارداد 

الزم االجرا خواهد بود. 


