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شناسه

تاریخ

قانون -مقررات -رویه اجرایی (دستور جلسه شماره ) 1

98/05/28

بررسی مشکل مالیات مستقیم پروژ های عمرانی مشارکتی حوزه صنعت احداث تحت عنوان أخذ مالیاات از ساود ماورد انت اار
عنوان

سرمایه گذار شرکت های موضوع قانون احداث پروژ های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایرمنابع پولی و
مالی کشور مصوب 1366

مرجع طرح
موضوع

گروه بین المللی آباد راهان پارس به عنوان عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

به دلیل کمبود منابع مالی دولتی طبق قوانین توسعه سال هاست که برای ایجااد زیرسااختهاای کواور از مادل مواارکت بخاش
عمومی و بخش خصوصی ( ) pppاستفاده می شود که الزم به ذکر است این نوع موارکت در وزارت راه و شهرسازی به موجب قانون
احداث پروههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق موارکت بانکها و سایر منابع پولی و ماالی کواور مصاو  1366و آیاین ناماه
اجرایی آن شروع شده و در سال های اخیر رو به گسترش است( .پیوست شماره )1

طبق قانون مذکور سرمایه گذاران با احداث شرکتهای احداث و بهره برداری آزادراهها نسبت به سرمایهگذاری ،می بایست به احداث
و بهره برداری آزادراه مورد نظر اقدام و سپس از محل عوارض عبور ،اصل سرمایه گذاری و سود مربوطه (که ساود ساپرده باانبی باه
عالوه چند درصد که معموالً  3درصد است ) را مستهلک نمایند؛ لیبن سرمایه گذاران در این مسیر از لحاظ مالیاتی باا موابالتی در
بخش مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل مواجه هستند:
طبق تبصره  3قانون احداث پروژ های عمرانی "هزینه های تمام شده (اعم از هزینه های مساتقیم و باسساری) اجارا و نگراداری
پروژه به میزانی که مورد تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد جز هزینه قابل قبول مالیااتی شارکت
سرمایه گذار از نقطه ن ر مالیاتی محسوب خواهد شد".
شرح دستور

تا سال  ،1397فی مابین فعاالن در این حوزه و سازمان امورمالیاتی بر سر تفسایر هییناههاای مساتقیم و باالساری اخاتالد باود و
ممییان مالیاتی از شرکتهای احداث و بهرهبرداری مبادرت به أخذ مالیات مینمودند که منجر به اعتاراض فعااالن گردیاد و پاس از
مباتبات عدیده ،هیأت وزیران مصوبه شماره  /147997ت  54277ها ماور  96/11/21و دساتورالعمل آن را باه شاماره 189764
مور  97/09/1ابالغ نمود (پیوست های شماره 2و)3که طبق آن ،ماده  50آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش
راه و ترابری از طریق موارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کوور بدین شرح اصالح گوت که:
"هیینه های مستقیم و باالسری موضوع تبصره  3قانون به شرح ذیل است :الف) بهای تمام شده احداث پروژه ،ب) ساود حاصال از

سرمایه گذاری در دوران قبل از برره برداری از پروژه ،پ) هیینه های مربوط به نگهداری پروژه که به بهای تمام شاده منظاور مای
گردد ،ث) سود حاصل از سرمایه گذاری دردوران برره برداری تا تاریخ تحویل "
در ادامه ،مصوبه هیأت وزیران تنها موبل شرکت های احداث را در تفسیر هیینه قابل قبول مالیاتی حل نمود اما موبل سرمایه گذار
را که در دفاتر او سود مورد انتظار ثبت شده است را حل نبرد ،زیرا طبق قانون موارکت ها که عوارض ساالنه وصاول مایشاود75 ،
درصد آن برای استهالک اصل سرمایه و سود مورد انتظار است و شرکتهای احاداث مایتوانناد  25درصاد آن را هییناه نمایناد و
ممییان مالیاتی با این استدالل که قانون مالیات های مستقیم  2بخش هیینههای قابل قباول مالیااتی و معافیات هاا را دارد؛ معتقاد
هستند در مصوبه هیأت وزیران تنها به یک طرد آن یعنی هیینه های قابل قبول پرداخته شده و به معافیات ساود سارمایه گاذاران
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احداث توجه نوده است و یک منبع هیینه نمی تواند دو بار به عنوان هیینه ثبت شود.
به بیان دیگر قانون موارکت ها  2فصل دوران ساخت و دوران بهاره بارداری را دارد و سارمایه گاذار در دوران سااخت ،های گوناه
دریافتی از وجوهی که سرمایه گذاری میکند تا زمان بهره برداری ،ندارد و در اصل سرمایه موبلی پیش نمیآید ولای از زماانی کاه
سود موردانتظار مطرح می شود ،ممیی آن را مومول مالیات می کند .بنابراین سازمان امور مالیاتی سوداحتسابی برای سرمایه گذاران
در پروژه های عمرانی که حدود سود سپرده های بانبی است را مومول مالیاتی به نر  25درصد براساس مااده  105قاانون مالیاات
های مستقیم میداند .این امر در حالی است که با موافقت روسای سازمان امور مالیاتی بارای حال موابل فعااالن در ایان حاوزه و
سرمایه گذاران ،مصداق هیینه های مستقیم و باالسری در سال  97اضافه شده است و حال تفسیر مجدد آن جای تعجب دارد.
با عنایت به مطالب فوق گروه بین المللی آباد راهان پارس به عنوان عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از شاورای گفتگاو
درخواست نموده است تا حل این موبل و بررسی پیونهاد "شرکت هایی که به من ور ایجاد زیربناهای عمرانی در قالب مشارکت
بخش عمومی و خصوصی توسط بخش غیردولتی تاسیس می گردند تا زمانیکه صرفا به اجرای پروژه های عمرانی دساتگاه هاای

اجرایی مبادرت کنند ،به عنوان بنگاه تولیدی موضوع ماده  138مکرر قانون مالیات های مستقیم محسوب می شوند ،".در دستور
کار شورای گفتگو قرار گیرد.
رئوس ن رات معترضین به شرح ذیل است:
 .1اگر سود سرمایه گذار جی هیینه های قابل قبول مالیاتی محسو نوود ،هم دولت و هم بخش خصوصی بازنده هستند ،زیارا های
سرمایه گذاری نه در آزادراه ها و نه در دیگر طرح های عمرانی و زیربنایی سرمایه گذاری نخواهند کرد.
 .2شرکت سرمایه گذاری سودی دریافت نمی کند و او باید کل سرمایه گذاری خود را در طول سالیان مستهلک کند و اگار در انتهاا
بهرهبرداری ،با حسابرسی سودی مازادی وجود داشت (مازاد بر اصل سرمایه و سود موردانتظار) که مستهلک نوده بود ،کامالً دریافت
مالیات قابل قبول است؛ لیبن به طور مثال سرمایه گذار  5سال سرمایه گذاری کرده اسات کاه در طاول  18ساال ،ان را مساتهلک
میکند .به عبارت دیگر تا زمانی که اصل و سود مورد انتظار مستهلک نوده است ،اصالً سودی محقق نمی شود.
ایرادات و
مشکالت
مطروحه

 .3با مصوبه هیأت وزیران تنها موبل  50درصد از شرکت های فعال در این حوزه حل شد و آن هم بدین صورت باود کاه برخای از
سرمایه گذاران اشخاص حقیقی هستند که تاکنون سازمان امورمالیاتی به اظهارنامههای آنها ورود پیدا نبرده است وگرنه آنهاا هام
دچار موبل میشوند و یا اینبه سرمایه گذاران شرکتهای وابسته باه نهادهاایی مانناد بنیااد مستضاعفان هساتند کاه بنیااد یاک
اظهارنامه کلی میدهد و به استناد تبصره  4ماده  105معاد شده اند .لذا الزم است که این موبل حل گردد.
 .4ممییان سازمان امور مالیاتی تنها سود پرداختی توسط بانکها و موسسات مالی مجاز به سپردهگذاران را از مالیات بر درآمد معاد
میدانند و سود موردانتظار سرمایهگذاران در پروژههای آزادراهی را مومول مالیات میدانند؛ بنابراین اگر آنان منابع نقادینگی خاود
را جای همباری و موارکت با دولت در اجرای طرح های عمرانی ،در بانکها سپردهگذاری نمایند ،از معافیت مالیااتی برخوردارناد و
بانک ها که با سود سپرده به فعاالن بخش خصوصی وام نمیدهند ،با أخذ سودهای باالتر تسهیالت را پرداخت میکنند.
 .5در الیحه موارکت عمومی – خصوصی که اکنون در مرکی پژوهش های مجلس در حال بررسی است ،مصاوبه هیاأت وزیاران در
خصوص هیینه های باالسری آیین نامه قانون احداث پروژ های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق موارکت بانکهاا و ساایر مناابع
پولی و مالی کوور  ،عیناً به عنوان معافیت مالیاتی و مووق مالیاتی تصریح شده است؛ لیبن با این مصوبه و تفاسیر و رویهای کاه در
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سازمان امور مالیاتی وجود دارد ،موخص است که در آینده معافیتی تعلق نخواهد گرفت لذا این امر باید مورد توجه قارار گیارد و در
الیحه موارکت عمومی – خصوصی نیی معافیتها به شبل صحیحی تدوین گردد.
 .8در دو قانون مالیات های مستقیم و مالیات برارزش افیوده تعریفی از واحدهای تولیدی وجود ندارد افیون بار اینباه در تبصاره 2
ماده  2ق.م.م عبارت " درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل صنعتی ،معدنی ،تجااری ،خادماتی و ساایر فعالیات هاای
تولیدی" آمده است که این خود نوان می دهد تمامی موارد ذکر شده ،تولیدی هستند.
همچنین طبق تعاریف بین المللی پیمانبار واحدی است که فرایند تولید خاصی را براساس رابطه قراردادی با کارفرما انجام میدهاد،
لذا طبق تعاریف بین المللی نمی توان تولید را فقط خاص کاالهای صنعتی دانست .به عالوه آنبه در  GDPنیی همه موارد ذکار شاده
در فوق محاسبه می شوند؛ لذا شرکتهای احداث باید مومول ماده  138مبرر باشند.
 .9از نگاهی دیگر با توجه به ماده  138مبرر موخص میشود که این ماده  2بخش دارد" :اشخاصای کاه آورده نقادی بارای تاامین
پروژه -طرح و همچنین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی دارد ".به عبارت دیگر در بخش اول منظور شرکت سرمایهگذار اسات و
به بنگاه تولیدی برنمیگردد .بنابراین شرکتهای احداث باید مومول ماده  138مبرر شوند.
 .10پیونهاد مومول بودن شرکتهای آزادراهی در ماده  138مبرر قانون مالیات های مستقیم جهت حل موابل سارمایه گاذاران
داده شد و در دستور کار دولت قرار گرفت ،لیبن پاسخ دولت این بود که اصالح آیین نامه قانون احداث پروژه های عمرانی بخاش راه
و ترابری از طریق موارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کوور که در سال  97اصالح شده است ،کاافی اسات و موابل را حال
خواهد کرد و به همان علت آن از دستور کار خارج شد؛ لیبن اکنون این موبل کماکان وجود دارد.
موضوع در جلسه کارگروه کارشناسی در تاریخ  98/04/25در اتاق ایران و با حضور نمایندگان اتاق ایاران ،ساازمان برناماه و بودجاه،
وزارت راه و شهرسازی ،شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کوور ،سازمان امورمالیااتی ،شاورای همااهنگی توابلهاای
مهندسی ،صنفی و حرفه ای کوور ،سندیبای شرکت های ساختمانی ،گروه بین المللی آباد راهان پارس و انجمن پیمانباران عمرانی
ایران بررسی گردید و مقرر شد پیونهاداتی که در بخش پیونهادات دبیرخانه ذکر شده است ،در صحن اصلی شورای گفتگوی دولت
و بخش خصوصی و یا کمیته ماده  12مطرح گردد .اهم ن رات در جلسه کارگروه کارشناسی به شرح ذیل است:
نماینده سازمان امور مالیاتی:
جمع بندی

رضا هراسانی ،رییس گروه دفتر فنی سازمان امور مالیاتی اظهار نمود با توجه به مصوبه هیاأت وزیاران ،موابل تفسایر هییناههاای

کارگروه

باالسری به عنوان هیینه قابل قبول مالیاتی که سالیان سال موبالتی را ایجاد کرده بود ،حل شد ولی سرمایه گذار اصالً موضوع ایان

کارشناسی

مصوبه و دستورالعمل مربوطه نمی باشد.
طبق اصل  51قانون اساسی که بیان می کند مالیات به موجب قانون تعیین می شاود و ماوارد معافیات و بخواودگی را هام قاانون
تعیین می کند و تنها تبصره  4ماده  105ق.م.م در ماورد سارمایه گاذار وجاود دارد کاه ساود سارمایه گاذار کاه از شارکت هاای
سرمایهپذیر دریافت میکند؛ معافیت دارد؛ لیبن در مورد فرایندی که در بیرگراه ها انجاام مای شاود ،حبمای وجاود نادارد و قاانون
مسبوت است؛ بنابراین اعمال معافیت برای سازمان امورمالیاتی امبان پذیر نیست .به عبارت دیگر آن مصوبه راجاع باه هییناه قابال
قبول سرمایه پذیر صحبت میکند ولی اکنون بحث در خصوص سودی است که سرمایهگذار دریافت میکند.
وی در خصوص ماده  138مبرر ق.م.م افیود که این ماده محدود به بنگاه های تولیدی است و با توجاه باه سابقهای کاه در تعااریف
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واحدهای تولیدی وجود دارد ،واحد تولیدی ،بنگاهی است که پروانه بهره برداری و یا جواز تولیدی داشته باشد ،بنابراین یک مرجعای
باید این معافیت را به شرکتهای آزادراهی تسری دهد.
نماینده سازمان امور مالیاتی:

عبدالرضا عچری ،مدیرکل دفتر رسیدگی به مالیات بر ارزش افیوده سازمان امور مالیاتی بیاان نماود گایارش حسابرسای مبناا قارار
میگیرد و حسابرسی تعهدی ،برای یک سال مالی و براساس پیورفت کار است و نه اتمام کار و پیمانبار موظف اسات کاه در آماد و
هیینه را شناسایی نماید و وقتی کارفرما یبی و پیمانبار دیگری است ،پیمانبار براسااس پیوارفت کاار صاورت وضاعیت مای آورد و
حسابرس نیی حسابرسی می کند و هیینه به عنوان زیان پذیرفته میشاود و یاا براسااس مااده  148ق.م.م باه دوره بعادی منتقال
میگردد .الزم به ذکر است اگر قانون گذار مانند ماده  145ق.م.م (سود سپرده بانبی) یک طرد را به عنوان هیینه قابل قبول تلقای
و یک طرد را معاد کند ،موبلی پیش نمی آید حال اگر یک طرد را به عنوان هیینه قابل قباول بپاذیرد ولای در ماورد معافیات
تصریح نبند ،ممیی نمیتواند ورود پیدا کند و معافیت بدهد.
نماینده سازمان برنامه و بودجه:

امیر امینی ،مواور رییس سازمان برنامه و بودجه کواور بیاان نماود از ساال  1393در وزارت راه و شهرساازی حاذد مالیااتهاای
شرکتهای سرمایه گذاری دنبال می شاد و در کمیسایون هاای اصالی وفرعای دولات بارهاا بحاث شاد تاا اینباه پیوانهاد اینباه
سرمایهگذاران مومول ماده  138مبرر باشند مطرح شد ولی به این نتیجه رسیدند که آیین نامه قانون احاداث پاروژههاای عمرانای
بخش راه و ترابری ،مسیر نیدیک تری است ،لذا ماده  50آیین نامه در خصوص هیینه های باالسری اصالح شد و سود حاصل از قبال
و بعد از دوران بهره برداری اضافه گردید و جنا آقای پناهی از سازمان امور امور مالیاتی که موافقت این معافیت بودناد هام بسایار
کمک کردند ،لیبن اکنون ممییان ،سرمایه گذار را مومول این مصوبه نمی دانند.
تا سال  93یک موبلی وجود داشت که نر گذاری آزادراه ها محدود می شد ولی از زمان آقای آخوندی دیگر به نار گاذاری ورود
نود و ایوان معتقد بودند که نر گذاری باید به صورتی باشد کاه کاه آزادراه هاا گاردش داشاته باشاند و بتوانناد در دوره ای کاه
موخص شده است هیینه های خود را مستهلک نمایند .وی در ادامه افیود یک گیارش درآمد -هییناه ای پیوسات قراردادهاا اسات.
فرض کنید که شرکت احداث آزاده راه باید  60میلیارد تومان درآمد کسب نماید ،این شرکت اگار  50میلیاارد درآماد کساب کناد،
کسی زیان او را جبران نمی کند ولی اگر  70میلیارد شود 10 ،میلیارد را سود محاسبه و از آن ،مالیات میگیرد ولی اگر درآمد سال
بعد  15میلیارد کمتر باشد ،کسی جبران نمی کند .مسئله اینجاست تا زمانی که شرکت احداث اصل سرمایه و سود موردانتظار خاود
را مستهلک نبرده است ،باید از مالیات معاد باشد .به عبارت دیگر اصالً سودی دریافت نمیشود .اگر پس از اساتهالک و پایاان دوره
بهره برداری ،مازاد سودی وجود داشته باشد ،أخاذ مالیاات ماورد قباول اسات .وی اداماه داد باا عنایات تبصاره  3قاانون و مصاوبه
هیأتوزیران و دستورالعمل آن درسال  ،97درآمدهای حاصال از أخاذ عاوارض در پایاان هار ساال صارد اساتهالک اصال و ساود
سرمایه گذاری شده و سرمایه گذار طرد قرارداد از محاسبه و پرداخت مالیات معاد گردیده و در واقع قانونگذار بدینوسیله امتیاازی
را به منظور جلب و جذ این نوع سرمایه گذاری منظور نموده است .وی افیود تا سال  96هم دولت و هم سرمایه گذار بازنده بودناد
تا این آیین نامه طبق مصوبه هیأت وزیران اصالح شد و دستورالعمل آن ابالغ گردید ولی اگر این رویه اداماه پیادا کناد دیگار های
شرکت احداثی درامور زیربنایی با دولت موارکت نمیکند.
کد مدرکQMS-FO-75-11:

شماره بازنگری01:

توزیع نسخ :دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته ماده 12

تاریخ بازنگری25-02-1395 :
4

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
دستور جلسه هفتاد و یکمین نشست کمیته ماده 12

نماینده وزارت راه و شررسازی:

مهدی حیدری ،مدیرکل دفتر جذ سرمایه و تجهیی منابع وزارت راه و شهرسازی بیان نمود مااده  138مبارر  2بخاش دارد یعنای
اشخاصی که آورده نقدی برای تامین پروژه  -طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی دارد .به عبارت دیگر در بخش اول منظاور
شرکت سرمایه گذار است و به بنگاه تولیدی برنمی گردد .بنابراین شرکت های احداث باید مومول ماده  138مبرر شوند.
ن ر مشاور مالیاتی دبیرخانه شورای گفتگو:

سعید جمویدی فرد ،مواور مالیاتی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار نماود از آنجاایی کاه باین وزارت راه و
شهرسازی و سازمان امور مالیاتی که دو دستگاه اجرایی هستند اختالد نظر در خصوص ماده  138مبرر قانون مالیاتهاای مساتقیم
مصو  1394وجود دارد ،میتوان از معاونت حقوقی ریاست جمهوری تفسیر این ماده را درخواست نمود.
ن ر مشاور دبیرخانه شورای گفتگو (رابط دبیرخانه شورا با مجلس شورای اسالمی):

سعید مه اجر ،مواور دبیرخانه شورای گفتگو پیونهاد نمود تا نظر موورتی اداره قوانین مجلس شورای اسالمی در خصاوص موامول
بودن شرکت های سرمایه گذار در ماده  138مبرر ق.م.م نیی أخذ گردد.
راهکار پیشنرادی اول :از آنجایی که بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی که دو دستگاه اجرایی هستند در خصاوص
اجرای ماده  138مبرر قانون مالیاتهای مستقیم مصو  1394اختالد نظر وجود دارد؛ معاونت حقوقی ریاسات جمهاوری عباارت
"اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ا طرح و سرمایه در گردش بنگاهرای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم
نمایند ،معادل حداقل سود مورد انت ار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشاوند و
پیشنراد
دبیرخانه

برای پرداختکننده سود ،معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود" ،را از این جهت کاه آیاا
این عبارت سود مورد انتظار سرمایه گذاران را در بر می گیرد یا خیر ،تفسیر نماید.
راهکار پیشنرادی دوم :هیأت وزیران شرکت هایی که به منظور ایجااد زیربناهاای عمرانای در قالاب مواارکت بخاش عماومی و
خصوصی توسط بخش غیردولتی تاسیس می گردند تا زمانیبه صرفا به اجرای پروژه های عمرانی دستگاه های اجرایی مبادرت کنند،
به عنوان بنگاه تولیدی موضوع ماده  138مبرر قانون مالیات های مستقیم محسو نماید.
راهکار پیشنرادی سوم :با اصالح ماده  138مبرر قانون مالیات های مستقیم ،سود سرمایه گذاران در پروژه های عمرانی زیربناایی
مومول ماده  138مبرر گردند.

فررست
مستندات و
مدارک پشتوانه

 .1مستندات قانونی به ویژه " احداث پروژ های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق موارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کوور
مصو  1366و آیین نامه اجرایی آن ،مصوبه هیأت وزیران به شماره  /147997ت  54277ها مور  96/11/21و دستورالعمل آن را
به شماره  189764مور "97/09/1؛
 .2نامه شماره /97 -2251ص /آ مور  97/10/29شرکت آبادراهان پارس خطا به اتاق بارزگانی ایران.
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