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خالصه مدیریتی

اعطــای معافیت هــا، کســورات و هزینه هــای قابــل قبــول مالیاتــی از مهم تریــن اجــزای الینفــک هــر 
ــی متعــددی  ــد اشــخاص حقیقــی اســت و بحث هــای نظــری و تجرب ــر مجمــوع درآم ــات ب ــوع نظــام مالی ن
ــن  ــف، تبیی ــوی طی ــک س ــت. در ی ــه اس ــورت گرفت ــا ص ــودی آن ه ــفه وج ــا فلس ــت ب ــت و مخالف در موافق
اســتدالل های جــدی توســط مخالفــان ســبب شــده اســت تــا اصالحــات مالیاتــی در دهه هــای اخیــر عمدتــاً 
ــدوش  ــند. »مخ ــته باش ــد داش ــی تأکی ــول مالیات ــل قب ــای قاب ــورات و هزینه ه ــا، کس ــش معافیت ه ــر کاه ب
ــه  ــزام ب ــه دلیــل ال شــدن اصــل عدالــت افقــی و عمــودی«، »پیچیده تــر شــدن تمکیــن و اجــرای قوانیــن ب
ثبــت و نگهــداری مســتندات متعــدد«، »اختــالل در اصــل خنثایــی کــه منبعــث از برخوردهــای ترجیحــی 
اســت« و »از دســت دادن بخشــی از پایــه مالیاتــی و اجبــار بــه وضــع نرخ هــای مالیــات باالتــر کــه در تضــاد 
ــودن  ــدود نم ــت مح ــه ای در جه ــای پای ــن ادلّه ه ــرد«، از مهم تری ــرار می گی ــادی ق ــد اقتص ــداف رش ــا اه ب
ــی  ــد اشــخاص حقیق ــر درآم ــات ب ــن مالی ــول در اصــالح قوانی ــل قب ــای قاب ــا، کســورات و هزینه ه معافیت ه

ــود. ــوب می ش محس

در ســوی دیگــر طیــف، طرفــداران اعطــای معافیت هــا، کســورات و هزینه هــای قابــل قبــول بــر ایــن باورنــد 
کــه هــر چنــد حــذف و یــا کاهــش مــوارد مذکــور موجــب ساده ســازی سیســتم مالیاتــی، بهبــود )احتمالــی( 
عدالــت افقــی و عمــودی، فراهــم کــردن شــرایط بــرای وضــع نرخ هــای پاییــن )و بــه تبــع آن کاهــش فشــار 
ــی  ــا عملیات ــای اقتصــادی می شــود، ام ــی در تصمیم گیری ه ــاالن اقتصــادی( و کاهــش اخــالل مالیات ــر فع ب
ــا،  ــه معافیت ه ــودن دامن ــدود نم ــا، مح ــه بس ــد. چ ــم نباش ــی ه ــاید منطق ــاده و ش ــدان س ــودن آن، چن نم
ــدی  ــن درآم ــات پایی ــزد طبق ــت ن ــدن ادراک عدال ــه دار ش ــه خدش ــول ب ــل قب ــای قاب ــورات و هزینه ه کس
ــه بیــان دیگــر، از یــک ســو، اخــذ مالیــات از کم درآمدتریــن اقشــار جامعــه و حــذف  ــد. ب جامعــه دامــن بزن
ــورت  ــد به ص ــوزش می توان ــان و آم ــت، درم ــد بهداش ــی مانن ــخصی در حوزه های ــول ش ــل قب ــای قاب هزینه ه
مســتقیم بــر کیفیــت زندگــی طبقــات پاییــن جامعــه اثرگــذار باشــد و آن هــا را بــه عــدم تمکیــن مالیاتــی 
ــه، از  ــد جامع ــم درآم ــار ک ــرای اقش ــتی ب ــل معیش ــطح حداق ــن س ــر، تضمی ــوی دیگ ــد و از س ــب کن ترغی
ــا و  ــی ایراده ــم تمام ــر به رغ ــال حاض ــن در ح ــی رود. بنابرای ــمار م ــه ش ــی ب ــر دولت ــف ه ــن وظای مهم تری
ــر درآمــد اشــخاص حقیقــی در جهــان، اشــکال  ــات ب ــادات مطــرح شــده، در تمامــی سیســتم های مالی انتق
ــه در  ــاغل و چ ــطح مش ــه در س ــی چ ــول مالیات ــل قب ــای قاب ــورات و هزینه ه ــا، کس ــی از معافیت ه مختلف

ــه طــور مختصــر تبییــن می شــوند. ــرار اســت کــه در ادامــه ب ســطح اشــخاص حقیقــی برق

ــم در  ــئله مه ــرمایه: مس ــل کار و س ــده از مح ــب ش ــای کس ــی از درآمده ــا بخش ــام ی ــت  تم ــف( معافی ال
ــا »حــق بیمه هــای پرداختــی بابــت بازنشســتگی« و »درآمــد  درآمــد نیــروی کار، نحــوه برخــورد مالیاتــی ب
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بازنشســتگی« اســت. رویــه 27 کشــور از 126 کشــور مــورد بررســی در ســال 2020 )21 درصــد( آن اســت 
ــد و  ــی نمی پذیرن ــول مالیات ــل قب ــه قاب ــا هزین ــورات ی ــوان کس ــه عن ــتگی را ب ــای بازنشس ــق بیمه ه ــه ح ک
متقابــاًل، درآمدهــای بازنشســتگی را از شــمول مالیــات بــر درآمــد اشــخاص، معــاف می کننــد. ایــن در حالــی 
اســت کــه مابقــی 99 کشــور )79 درصــد(، حــق بیمه هــای پرداختــی بابــت بازنشســتگی را بــه عنــوان هزینــه 
ــه تبــع  ــل قبــول شــخصی در نظــر گرفتــه و امــکان کســر آن از درآمــد ناخالــص را فراهــم می ســازند. ب قاب
آن در زمــان بازنشســتگی، درآمدهــای کســب شــده از محــل بازنشســتگی را مشــمول مالیــات می کننــد. در 
ــود  ــه 126 کشــور مجــری PIT، 28 کشــور س ــه تجرب ــرمایه و در مطالع ــدی س ــای درآم ــا پایه ه ــاط ب ارتب
ــد اجــاره )4%( را معــاف از  ســهام )22%(، 23 کشــور ســود ســپرده و اوراق قرضــه )18%( و 5 کشــور درآم

ــته اند. ــات دانس مالی

ــارت دارد در  ــران خس ــه و جب ــه، یاران ــت کمــک هزین ــه ماهی ــی ک ــای اشــخاص حقیق ــی از دریافتی ه برخ
شــماری از کشــورهای مجــری نظــام مالیــات بــر مجمــوع درآمــد اشــخاص حقیقــی، معــاف از مالیــات اســت 
بدیــن معنــا کــه در محاســبه درآمــد ناخالــص و همچنیــن درآمــد مشــمول مالیــات، لحــاظ نمی شــود. ایــن 
دریافتی هــا عبارتنــد از: کمــک هزینــه تحصیلــی )13/5% از کشــورها(، کمــک هزینــه ایــاب و ذهــاب و غــذا 
)21/4%(، کمــک هزینــه درمــان بیماری هــا )15/9%(، کمــک هزینــه ســفر )7/1%(، کمــک هزینــه مســکن 
)10/3%(، کمــک هزینــه پوشــاک )2/4%(، کمــک هزینــه تشــکیل خانــواده و ازدواج، عائله منــدی و امثالهــم 
ــای  ــا )10/3%(، ارث )12/7%(، یارانه ه ــایر پاداش ه ــال و س ــان س ــاداش پای ــمس، پ ــدی کریس )9/5%(، عی
ــارت،  ــران خس ــت جب ــی باب ــه )4/8%(، پرداخت ــای خیری ــت و نهاده ــط دول ــی توس ــی اعطای ــدی و کاالی نق
اخــراج، دیــه و نظایــر آن )21/4%(، دریافتی هــا بابــت طــالق و نفقــه و کمک هزینــه کــودکان )4/8%(، جوایــز 

ــی )%3/2(. ــی و بخت آزمای ــری )6/3%(، قرعه کش ــی و هن ــی، فرهنگ ورزش

ــه،  ــراد تحــت تکفــل: معافیــت پای ــت اف ــه، کســورات اســتاندارد و کســورات اضافــی باب ب( معافیت هــای پای
ــن  ــر ای ــد نمی شــود. ب ــر مجمــوع درآم ــات ب ــه مشــمول مالی ــی اســت ک ــد اشــخاص حقیق ســقفی از درآم
اســاس کشــورهای مجــری نظــام PIT بــه اشــخاص حقیقــی اجــازه می دهنــد درآمــد خــود را تــا یــک حــد 
آســتانه ابــراز نکــرده و در نتیجــه مالیــات آن را نپردازنــد. برخــی کشــورها نیــز از طریــق اعمــال نــرخ صفــر 
روی براکــت نخســت، ایــن معافیــت را اعمــال می کننــد و تفــاوت آن بــا حالــت معافیــت پایــه در ایــن اســت 
کــه شــخص حقیقــی بایســتی درآمــدش را ابــراز نمایــد و تــا ســطحی از درآمــد مشــمول مالیــات، نــرخ صفــر 
اعمــال می شــود. 57 کشــور از 126 کشــور )بالــغ بــر 45%(، در قانــون مالیــات بــر درآمــد خــود، ایــن نــوع از 
معافیت هــای پایــه را تعبیــه نموده انــد. کســورات اســتاندارد نیــز ســطح مشــخصی از درآمــد اشــخاص اســت 
ــه مــدرک،  ــه ارائ ــون و بــدون نیــاز ب کــه پــس از اظهــار درآمــد مشــمول مالیــات توســط مــؤدی طبــق قان
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قابلیــت کســر از درآمــد ناخالــص فــرد را دارد. همچنیــن در برخــی کشــورها نیــز بــه هــر شــخص اجــازه داده 
می شــود تــا بابــت همســر و فرزنــدان و ســایر افــراد تحــت تکفــل خــود، کســورات اضافــی را در نظــر بگیرنــد. 
ــدان اســتفاده  ــه ازای همســر و فرزن 46 کشــور از کســورات اســتاندارد شــخصی و 29 کشــور از کســورات ب

می کننــد.

ج( کســورات خــاص و هزینه هــای قابــل قبــول: در برخــی کشــورها، ایــن امــکان بــرای مــؤدی فراهــم اســت 
ــوان کســورات، از  ــه عن ــون را ب ــه جــای انتخــاب کســورات اســتاندارد، هزینه هــای تعیین شــده در قان ــه ب ک
درآمــد ناخالــص خــود کســر نمــوده و روی درآمــد خالــص، مالیــات بپــردازد. برخــی کشــورها کــه کســورات 
ــول  ــل قب ــای قاب ــوان هزینه ه ــه عن ــوار ب ــی خان ــا زندگ ــط ب ــای مرتب ــی از هزینه ه ــد، برخ ــتاندارد ندارن اس
ــا کســورات  ــا ی ــکان کســر یکســری از هزینه ه ــن، برخــی از کشــورها ام ــر ای ــالوه ب ــوند. ع مشــخص می ش
ــون فراهــم می کننــد. در میــان 126 کشــور مــورد بررســی 16 کشــور هزینه هــای حمــل و  خــاص را در قان
نقــل، بنزیــن و خــودرو )12/7%(، 9 کشــور هزینه هــای تهیــه غــذا و رســتوران )7/1%(، 32 کشــور هزینه هــای 
ــای  ــای بیمه ه ــی و پزشــکی )27/8%(، 99 کشــور هزینه ه ــای درمان ــل )25/4%(، 35 کشــور هزینه ه تحصی
تأمیــن اجتماعــی اجبــاری و بازنشســتگی )78/6%(، 49 کشــور هزینه هــای بیمه هــای زندگــی و غیرزندگــی 
ــه اجــاره مســکن )14/3  ــه وام )37/3%(، 18 کشــور هزین ــوط ب ــره مرب ــای به )38/9%(، 47 کشــور هزینه ه
ــای مســافرت  ــودک  )5/5%(، 10 کشــور هزینه ه ــودکان و مهدک ــداری ک ــای نگه درصــد(، 7 کشــور هزینه ه
ــن و  ــه کف ــوط ب ــای مرب ــا )27%(، 3 کشــور هزینه ه ــه خیریه ه ــی ب و تفریحــی )7/9%(، 34 کشــور پرداخت
دفــن )2/4%(، 18 کشــور هزینه هــای طــالق و پرداخــت نفقــه )14/3%( و 75 کشــور، زیان هــای ســرمایه ای 

ــد. ــرار داده ان ــل کســر ق )58/1%( را در لیســت هزینه هــای قاب
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مقدمه

در تمامــی سیســتم های مالیــات بــر مجمــوع درآمــد اشــخاص حقیقــی )مشــتمل بــر سیســتم مالیــات بــر جمــع درآمــد1، 
ــه رســمیت  ــر درآمــد یکنواخــت3(، معافیت هــا و کســورات ب ــه2 و سیســتم مالیــات ب ــر درآمــد دوگان سیســتم مالیــات ب
ــا و کســورات  ــر کاهــش معافیت ه ــًا ب ــر عمدت ــای اخی ــی در دهه ه ــات مالیات ــال اصالح ــن ح ــا ای ــناخته شــده اند؛ ب ش

ــر اســت.  ــرار زی ــه ق ــز ب ــن اصالحــات نی ــا ای ــط ب ــن اســتدالل های مرتب ــد داشــته اند و مهم تری تأکی

	 ــر دو اصــل ــا ه ــدون ســقف ب ــی ب ــول اشــخاص حقیق ــل قب ــای قاب ــا، کســورات و هزینه ه ــود معافیت ه اواًل وج
عدالــت افقــی و عدلــت عمــودی در تضــاد اســت. برقــرار بــودن هزینه هــای قابــل قبــول بــدون ســقف و کســورات 
ــود  ــاالی جامعــه خواهــد ب ــه نفــع دهک هــای ب ــا نظــام مالیاتــی تصاعــدی، ب ــژه در کشــورهایی ب ــه وی خــاص ب
کــه ایــن مســئله بــه اصــل عدالــت عمــودی ضربــه می زنــد. همچنیــن معافیــت مالیاتــی برخــی از منابــع درآمــدی 
ــرا در  ــود زی ــی می ش ــت افق ــض اصــل عدال ــب نق ــارج، موج ــالم مخ ــی از اق ــا برخ ــای ترجیحــی ب ــا برخورده ی
ــالوه  ــت. به ع ــد داش ــی خواهن ــی متفاوت ــای مالیات ــان پرداخت ه ــد یکس ــطح درآم ــا س ــی ب ــورت، مؤدیان ــن ص ای
بایــد توجــه داشــت کــه افزایــش دامنــه معافیت هــا و مخــارج قابــل کســر، انگیزه هــا بــرای انتقــال درآمدهــا بــه 

ــد. ــش می ده ــدنی را افزای ــای کسرش ــه هزینه ه ــارج ب ــال مخ ــن انتق ــات و همچنی ــاف از مالی ــای مع بخش ه
	 ــرا هــر چــه ــز در تضــاد اســت زی ــی نی ــا اصــل ساده ســازی سیســتم مالیات ــا ب ــه معافیت ه ــًا گســتردگی دامن ثانی

مستندســازی و محاســبه کســورات قانونــی مالیاتــی نیازمنــد نگهــداری اســناد و رکوردهــای گســترده و متعــددی 
باشــد، بــر پیچیدگــی نظــام مالیاتــی افــزوده خواهــد شــد.4

	 ــا برخــی مشــاغل و کســب و کارهــا باعــث می شــود کــه نیــروی کار و ثالثــًا رفتــار ترجیحــی سیســتم مالیاتــی ب
ســرمایه بیشــتری بــه ســمت فعالیت هــای دارای ترجیــح مالیاتــی جریــان یابنــد. ایــن مســئله اصــل خنثــی بــودن 

ــرد. ــؤال می ب ــر س ــی را زی ــت های مالیات ــادی سیاس اقتص
	 ــد ــؤال می برن ــر س ــتقیم زی ــورت مس ــورات را به ص ــا و کس ــای معافیت ه ــه اعط ــوق ک ــل ف ــار عوام ــًا در کن رابع

مســئله تضــاد تحقــق رشــد اقتصــادی بــا وضــع نرخ هــای بــاالی مالیاتــی بــه صــورت ضمنــی بــر افزایــش پایــه 
ــات،  ــای مالی ــودن نرخ ه ــاال ب ــاس ب ــن اس ــر ای ــذارد. ب ــه می گ ــا و کســورات صّح ــا کاهــش معافیت ه ــی ی مالیات
ــن  ــد ممک ــا ح ــد ت ــا بای ــن نرخ ه ــد، بنابرای ــش می ده ــرمایه گذاری را کاه ــرای س ــادی ب ــاالن اقتص ــزه فع انگی
کاهــش یابنــد، امــا بــرای جبــران درآمدهــای دولــت بایــد پایــه مالیاتــی از طریــق کاهــش معافیت هــا و کســورات 

تــا حــد ممکــن افزایــش یابــد.

1 . Comprehansive Income Tax
2 . Dual Income Tax
3 . Fixed Income Tax

4 . به عنوان مثــال، قبــل از اصالحــات مالیاتــی ســال 1986 در آمریــکا، 90 درصــد مؤدیانــی کــه دارای کســورات مــوردی مالیاتــی بودنــد در درخواســت های مربــوط 
بــه کســورات حداقــل یــک اشــتباه داشــتند. برخــی گزارش هــای موجــود از ســایر کشــورها نیــز مؤیــد افزایــش احتمــال بــروز چنیــن اشــتباهاتی اســت.
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ــی  ــخاص حقیق ــطح اش ــی در س ــای مالیات ــا و تخفیف ه ــورات، معافیت ه ــودن کس ــدود ب ــه مح ــت ک ــت اس درس
ــردن شــرایط  ــی و عمــودی، فراهــم ک ــت افق ــی( عدال ــود )احتمال ــی، بهب ــواًل موجــب ساده ســازی سیســتم مالیات معم
ــی در  ــالل مالیات ــش اخ ــادی( و کاه ــاالن اقتص ــر فع ــار ب ــش فش ــع آن کاه ــه تب ــن )و ب ــای پایی ــع نرخ ه ــرای وض ب
ــورات،  ــی )کس ــت های ترجیح ــی سیاس ــذف تمام ــر ح ــه اگ ــا ک ــن معن ــود، بدی ــادی می ش ــای اقتص تصمیم گیری ه
ــت،  ــگاه ســایر اهــداف ذکــر شــده )ساده ســازی، عدال ــر باشــد آن ــی( در عمــل امکان پذی معافیت هــا، اعتبار هــای مالیات
خنثــی بــودن، کارایــی( نیــز محقــق خواهــد شــد، امــا عملیاتــی نمــودن آن چنــدان ســاده و شــاید منطقــی هــم نباشــد. 
چــه بســا، دامنــه کســورات و معافیت هــای محــدود بــه ویــژه در نظــام مالیــات بــر مجمــوع درآمــد اشــخاص حقیقــی 
بــه خدشــه دار شــدن ادراک عدالــت نــزد طبقــات پاییــن جامعــه دامــن بزنــد. بــه بیــان دیگــر، از یــک ســو، اخــذ مالیــات 
ــل قبــول شــخصی در حوزه هایــی ماننــد بهداشــت و درمــان  از کم درآمدتریــن اقشــار جامعــه و حــذف هزینه هــای قاب
یــا آمــوزش می توانــد به صــورت مســتقیم بــر کیفیــت زندگــی طبقــات پاییــن جامعــه اثــر گذاشــته و آن هــا را بــه عــدم 
تمکیــن مالیاتــی ترغیــب کنــد و از ســوی دیگــر، تضمیــن یــک ســطح حداقــل معیشــتی بــرای اقشــار کــم درآمــد جامعه، 
از وظایــف مهــم هــر دولتــی اســت. بنابرایــن در حــال حاضــر به رغــم تمامــی ایرادهــا و انتقــادات وارد شــده بــر اعطــای 
ــی از  ــکال مختلف ــان، اش ــد در جه ــر درآم ــات ب ــتم های مالی ــی سیس ــًا در تمام ــی، تقریب ــورات مالیات ــا و کس معافیت ه

معافیــت و کســورات مالیاتــی چــه در ســطح مشــاغل و چــه در ســطح اشــخاص حقیقــی برقــرار اســت. 

ــی  ــور اساس ــش مح ــر در ش ــه حاض ــی، مطالع ــری و تجرب ــه نظ ــوع از جنب ــف موض ــاد مختل ــور واکاوی ابع ــه منظ ب
ــالش  ــد، ت ــوع درآم ــر مجم ــات ب ــای مالی ــواع نظام ه ــی ان ــن معرف ــت، ضم ــش نخس ــود. در بخ ــازماندهی می ش س
می شــود تــا برخــی مفاهیــم کلیــدی نیــز تعریــف گــردد. در بخــش دوم، منطــق اعطــای معافیت هــا، کســورات و اعتبــار 
مالیاتــی در سیســتم مالیــات بــر مجمــوع درآمــد )هــم در ســطح مشــاغل و هــم در ســطح اشــخاص حقیقــی( تبییــن 
ــطح  ــن س ــی در تعیی ــات اساس ــی مالحظ ــا و برخ ــای معافیت ه ــف اعط ــیوه های مختل ــه ش ــوم ب ــش س ــود. بخ می ش
معافیــت اشــخاص حقیقــی اختصــاص دارد. تجربیــات کشــورهای مجــری نظــام مالیــات بــر مجمــوع درآمــد در دو حــوزه 
مشــاغل )خویش فرمایــان( و اشــخاص حقیقــی، محــور بحــث بخــش چهــارم از مطالعــه حاضــر اســت. در بخــش پنجــم 
ــی در ســطح مشــاغل و  ــارات مالیات ــی معافیت هــا، کســورات و اعتب ــه آسیب شناســی وضعیــت فعل از مطالعــه حاضــر ب
اشــخاص حقیقــی در ایــران پرداختــه شــده اســت. در بخــش ششــم و پایانــی نیــز بــا اســتفاده از یافته هــای نظــری و 
تجربــی از یــک ســو و خألهــای قانونــی در نظــام مالیاتــی کشــور، چارچــوب اولیــه ای بــرای طراحــی معافیت هــا )اعــم 

از معافیــت پایــه و مــازاد(، کســورات )اســتاندارد و خــاص( و اعتبــارات مالیاتــی پیشــنهاد شــده اســت.
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1. مــروری کوتــاه بــر انــواع نظام هــای مالیــات بــر مجمــوع درآمــد اشــخاص حقیقــی و برخــی 
مفاهیــم پایــه ای

ــا  ــن آن ه ــه مهم تری ــد ک ــد می کن ــب درآم ــی کس ــع مختلف ــود از مناب ــر خ ــول دوران عم ــی در ط ــر شــخص حقیق ه
ــای  ــده«، »درآمده ــودهای تقسیم ش ــره ای«، »س ــای به ــروی کار«، »درآمده ــل از نی ــای حاص ــر »درآمده ــتمل ب مش
ــا،  ــف دنی ــورهای مختل ــی در کش ــای مالیات ــتند. نظام ه ــه« هس ــای مالکان ــغلی« و »درآمده ــای ش ــاره«، »درآمده اج

ــد: ــات می کنن ــمول مالی ــیوه مش ــه دو ش ــی را ب ــخاص حقیق ــای اش درآمده

یــک( تفصیلــی و منبــع محــور: در ایــن نــوع نظــام، شــیوه برخــورد مالیاتــی بــا هــر یــک از منابــع درآمــدی جداگانــه و 
متفــاوت اســت و ممکــن اســت برخــی منابــع درآمــدی معــاف از مالیــات باشــند، برخــی بــا نــرخ ثابتــی مشــمول مالیــات 
شــوند و برخــی نیــز مشــمول مالیــات بــا نرخ هــای تصاعــدی گردنــد. بــا عنایــت بــه تضــاد آشــکار ایــن نــوع نظام هــا 
بــا اهــداف عدالــت، اکثــر کشــورها بــا انجــام اصالحاتــی در قوانیــن مالیاتــی، تــالش نموده انــد تــا بــه ســمت نــوع دوم 
نظــام مالیــات بــر درآمــد حرکــت کننــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه نظــام مالیــات بــر درآمــد ایــران نیــز از نــوع تفصیلــی و 
منبــع محــور اســت و بــه رغــم تالش هــای مکــرر در مقاطــع مختلــف زمانــی بــرای اســتقرار نظــام مالیــات بــر مجمــوع 

درآمــد اشــخاص حقیقــی در ایــران، تاکنــون نتیجــه ای حاصــل نشــده اســت.

دو( یکپارچــه و جامــع: بــه طــور کلــی ســه نــوع سیســتم بــرای مالیات ســتانی یکپارچــه و جامــع در کشــورهای مجــری 
نظــام مالیــات بــر مجمــوع درآمــد اشــخاص حقیقــی در حــال پیاده ســازی اســت کــه عبارتنــد از »مالیــات بــر درآمــد 
جامــع یــا مالیــات بــر جمــع درآمــد«، »سیســتم مالیــات بــر درآمــد دوگانــه« و »سیســتم مالیــات بــر درآمــد یکنواخــت«. 
تحــت سیســتم »مالیــات بــر درآمــد جامــع یــا مالیــات بــر جمــع درآمــد«، بدهــی مالیاتــی تابعــی از مجمــوع تمامــی 
ــک از  ــر ی ــده«1، ه ــک ش ــد تفکی ــر درآم ــات ب ــه در سیســتم »مالی ــود. در حالی ک ــد ب ــده خواه ــای کســب ش درآمده
درآمدهــا طبــق جــدول مالیاتــی مختــص بــه آن درآمــد مشــمول مالیــات خواهــد شــد. در ایــن سیســتم کــه از آن بــه 
»سیســتم مالیــات بــر درآمــد دوگانــه« نیــز یــاد می شــود، درآمدهــای ســرمایه ای از پایــه مالیــات بــر درآمــد اشــخاص 
حقیقــی منفــک شــده و تحــت یــک جــدول مالیاتــی خــاص کــه عمدتــًا تناســبی اســت، مشــمول مالیــات می گــردد. در 
ــف  ــب براکت هــای مختل ــا نرخ هــای تصاعــدی و در قال ــروی کار ب ــل، درآمدهــای اشــخاص حقیقــی از محــل نی مقاب
ــد در ســال 1993، اســپانیا  ــروژ در ســال 1992، فنالن ــات می شــوند. ســوئد در ســال 1991، ن درآمــدی، مشــمول مالی
در ســال 2006 و آلمــان از جملــه کشــورهایی هســتند کــه بــا خــارج کــردن بخــش عمــده ای از درآمدهــای ســرمایه ای 
از پایــه مالیــات بــر درآمــد اشــخاص، بــه سیســتم مالیــات بــر درآمــد دوگانــه پیوســتند. دانمــارک نیــز یــک سیســتم 
ــی  ــه ای ط ــیوه دوگان ــه ش ــده ب ــودهای تقسیم ش ــز س ــه نی ــت. در فرانس ــوده اس ــاده نم ــراً پی ــی را اخی ــی ترکیب مالیات
ــه  ــز ایــن کشــور در حــال پیاده ســازی مالیات ســتانی دوگان ــا 2012 مشــمول شــدند و هم اکنــون نی ســال های 2007 ت

1 . Separate Income Tax Sys tem
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از درآمدهــای ســرمایه ای از 2017 تاکنــون اســت. پــس از اصالحــات 2001 هلنــد، سیســتم مالیاتــی ایــن کشــور نیــز از 
مالیــات بــر جمــع درآمــد بــه ســمت سیســتم مالیــات بــر درآمــد دوگانــه حرکــت کــرد. در سیســتم مالیــات بــر درآمــد 
ــا نــرخ مالیــات یکنواختــی مشــمول مالیــات می شــوند بدیــن معنــا کــه مجمــوع  یکنواخــت، تمامــی انــواع درآمدهــا ب
درآمدهــای کســب شــده توســط اشــخاص از منابــع گوناگــون بــا یکدیگــر تجمیــع شــده و کســورات قانونــی )از جملــه 
ــر  ــت ب ــه دالل ــن روی ــات می شــوند. ای ــرخ یکســانی مشــمول مالی ــا ن ــه( از آن کســر می شــود و مابقــی ب ــت پای معافی
آن دارد کــه درآمــد حاصــل از کار و ســرمایه بــا نــرخ یکســانی مشــمول مالیــات می شــوند و همچنیــن مقــدار معافیــت 

مالیاتــی نیــز بــه ســطح درآمــد وابســته نیســت.

ــاف  ــات مع ــر مجمــوع درآمــد اشــخاص حقیقــی، برخــی از درآمدهــا از پرداخــت مالی ــات ب در همــه سیســتم های مالی
و برخــی مخــارج شــخصی بــه عنــوان هزینه هــای قابــل قبــول مالیاتــی مــورد پذیــرش قــرار می گیرنــد. ایــن مــوارد 
کــه بــه معافیت هــا1، کســورات2 و اعتبــار3 مالیاتــی معروف انــد یــا بــه صــورت مســتقیم باعــث کاهــش بدهــی مالیاتــی 
شــده یــا از طریــق کاهــش پایــه مالیاتــی و بســته بــه نــرخ مالیاتــی به صــورت غیرمســتقیم منجــر بــه کاهــش پرداختــی 

مالیــات فــرد می شــوند کــه در ادامــه بــه تبییــن هــر یــک از آن هــا می پردازیــم. 

 درآمــد معافیــت از مالیــات، مقــداری از درآمــد اشــخاص حقیقــی اســت کــه در درآمــد ناخالــص و بــه تبــع آن 	
ــد عمومــی )ماننــد تعییــن ســطحی مشــخص  ــوع معافیت هــا می توان ــه مالیاتــی منظــور نمی شــود. ایــن ن پای
ــاف  ــد مع ــا )مانن ــوع خاصــی از فعالیت ه ــه ن ــوط ب ــا مرب ــات نیســت( ی ــه مشــمول مالی ــد ک از مجمــوع درآم
ــه  ــدار پای ــا موجــب کاهــش مق ــت در مناطــق محــروم( باشــد. معافیت ه ــردن درآمدهــای حاصــل از فعالی ک
ــال در  ــرای مث ــذارد. ب ــر می گ ــرد تأثی ــی ف ــی نهای ــر پرداخت ــات، ب ــرخ مالی ــه ن ــه ب ــا توج ــده و ب ــی ش مالیات
صورتــی کــه میــزان معافیــت مالیاتــی 2 میلیــون تومــان و نــرخ مالیــات 10 درصــد باشــد، درآمــد مشــمول 

ــد. ــان کاهــش می یاب ــی وی 200 هــزار توم ــی مالیات ــان و پرداخت ــون توم ــرد 2 میلی ــات ف مالی
 کســورات مالیاتــی یــا هزینه هــای قابــل قبــول عمومــًا نــوع خاصــی از هزینــه اســت کــه مطابــق قانــون امــکان 	

کســر آن از درآمــد مشــمول مالیــات وجــود دارد. بــرای مثــال ممکــن اســت بتــوان مطابــق قانــون هزینه هــای 
انجــام شــده بــرای خدمــات درمانــی را از درآمدهــای مالیاتــی کســر کــرد. ایــن سیاســت می توانــد افــراد را بــه 
هزینه کــرد درآمدهــای خــود در برخــی فعالیت هــای خــاص تشــویق کنــد. در ایــن حالــت نیــز پایــه مالیاتــی 
ــی را  ــد. کســورات مالیات ــات کاهــش می یاب ــرخ مالی ــا ن ــرد متناســب ب ــی ف ــی مالیات ــه و پرداخت کاهــش یافت
می تــوان بــه دو دســته کلــی تقســیم کــرد. در حالــت نخســت کــه بــه کســر اســتاندارد معــروف اســت، افــراد 
بســته بــه شــرایطی کــه در قانــون مشــخص شــده اســت می تواننــد مقــداری معیــن کــه پیــش از ایــن توســط 

1 . Exemptions
2 . Deductions
3 . Credit
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قانــون تعییــن شــده اســت را از پایــه مالیاتــی خــود کســر کننــد. در الگــوی دوم کــه بــه کســر مــوردی1 مشــهور 
ــد  اســت فــرد می توانــد هزینه هــای مختلفــی کــه مطابــق قانــون قابلیــت کســر شــدن از پایــه مالیاتــی دارن
را گــزارش و از درآمــد مالیاتــی خــود کســر نمایــد. بــه طــور معمــول افــراد بــا درآمــد بــاال کســر مــوردی را 
ترجیــح می دهنــد زیــرا دامنــه فعالیت هــا و بــه تبــع آن مخــارج آن هــا به گونــه ای اســت کــه اســتفاده از ایــن 
شــیوه در قیــاس بــا شــیوه اســتاندارد منجــر بــه کاهــش بیشــتری در پرداختــی مالیاتــی آن هــا می شــود. نکتــه 
حائــز اهمیــت در خصــوص کســورات مالیاتــی اثرگــذاری غیرمســتقیم آن بــر پرداختــی مالیاتــی فــرد اســت. در 
واقــع بــا توجــه بــه آنکــه کســورات از درآمــد مشــمول مالیــات کســر می شــود اثرگــذاری نهایــی آن وابســتگی 
ــه کســر 1000  ــرای مثــال اگــر افــراد بابــت هزینه هــای پزشــکی مجــاز ب ــرخ مالیــات دارد. ب ــه ن مســتقیم ب
واحــد از درآمــد مشــمول مالیــات خــود بــوده و نــرخ مالیــات 10 درصــد باشــد پرداختــی مالیاتــی فــرد تنهــا 

ــد. 100 واحــد کاهــش می یاب
 اعتبــار مالیاتــی نوعــی کســر مالیاتــی اســت کــه از بدهــی مالیاتــی فــرد کســر می شــود. برخــی از کشــورها 	

ــه  ــه هزینه کــرد در مــوارد خــاص، ب ــا تشــویق حداکثــری ب ــرای جلوگیــری از پرداخــت مالیــات مضاعــف ی ب
ــن( هزینه هــا و پرداختی هــای  ــا حــدود معی ــوارد مشــخص )و بعضــًا ت ــد در م ــدگان اجــازه می دهن مالیات دهن
خــود را از بدهــی مالیاتــی کســر کننــد. بارزتریــن ویژگــی اعتبــار مالیاتــی اثرگــذاری مســتقیم آن بــر پرداختــی 
مالیاتــی فــرد اســت، بــرای مثــال اگــر فــردی قــادر بــه اســتفاده از بدهــی از اعتبــار مالیاتــی بــه میــزان 1000 

ــد. ــدازه 1000 واحــد کاهــش می یاب ــًا به ان ــرخ مالیــات دقیق ــارغ از ن واحــد باشــد پرداختــی مالیاتــی او ف

ــوع  ــر مجم ــات ب ــتم مالی ــی در سیس ــار مالیات ــورات و اعتب ــا، کس ــای معافیت ه ــق اعط 2. منط
ــی ــخاص حقیق ــد اش درآم

همانطــور کــه پیش تــر توضیــح داده شــد در تمامــی سیســتم های مالیــات بــر مجمــوع درآمــد اشــخاص حقیقــی، برخــی 
از درآمدهــا )چــه در ســطح مشــاغل و چــه در ســطح اشــخاص حقیقــی( از پرداخــت مالیــات معــاف و برخــی مخــارج 
ــن  ــه اســت. ای ــرار گرفت ــرش ق ــورد پذی ــی م ــول مالیات ــل قب ــای قاب ــوان هزینه ه ــه عن ــم از شــغلی و شــخصی( ب )اع
مــوارد یــا بــه صــورت مســتقیم و یــا از طریــق کاهــش پایــه مالیاتــی و بســته بــه نــرخ مالیاتــی به صــورت غیرمســتقیم 
ــًا  ــی عموم ــای مالیات ــای معافیت ه ــدف از اعط ــوند. ه ــی می ش ــات اشــخاص حقیق ــی مالی ــه کاهــش پرداخت ــر ب منج
ــتاندارد  ــک اس ــت از ی ــا حمای ــاص و ی ــای خ ــرمایه گذاری در حوزه ه ــد س ــا مانن ــی فعالیت ه ــام برخ ــه انج ــویق ب تش
زندگــی حداقلــی اشــخاص حقیقــی اســت، در حالــی کــه هــدف از تعریــف کســورات و اعتبــار مالیاتــی عمدتــًا بــا هــدف 
ــا  ــوان و ی ــخاص کم ت ــت از اش ــی( و حمای ــارج تحصیل ــر مخ ــاص )نظی ــارج خ ــی مخ ــام برخ ــه انج ــراد ب ــویق اف تش

1 . Itemize deduction
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ناتــوان و همچنیــن تضمیــن دســتیابی خانوارهــا بــه یــک ســطح قابــل قبولــی از کیفیــت زندگــی اســت. در ایــن بخــش 
ــی( در ســطح  ــار مالیات ــر معافیت هــا، کســورات و اعتب ــی )مشــتمل ب ــه در گام اول، منطــق مشــوق های مالیات از مطالع
ــا،  ــا اعطــای معافیت ه ــط ب ــن اســتدالل های مرتب ــس از آن، مهم تری ــان بررســی می شــود و پ مشــاغل و خویش فرمای

ــن می شــود. ــی در ســطح اشــخاص حقیقــی تبیی ــار مالیات ــول و اعتب ــل قب کســورات، هزینه هــای قاب

2-1. منطق اعطای معافیت ها، کسورات و اعتبار مالیاتی در سطح مشاغل و خویش فرمایان

مشــوق های مالیاتــی در سراســر جهــان رایــج بــوده و بــه طــور مســتمر در حــال تغییــر هســتند. تعــداد اندکــی از قوانیــن 
مالیــه عمومــی وجــود دارنــد کــه بــدون لحــاظ قوانیــن خــاص در مــورد یــک فعالیــت یــا یــک شــرایط خــاص تصویــب 
ــرای برخــی  ــی ترجیحــی را ب ــی اســت کــه برخــورد مالیات ــر تمامــی اقدامات ــی مشــتمل ب شــده اند. مشــوق های مالیات
فعالیت هــا یــا بخشــهای اقتصــادی در مقایســه بــا ســایر فعالیت هــا فراهــم می کنــد. بــر اســاس ایــن تعریــف، کاهــش 
نــرخ مالیاتــی یــا طرح هــای تســریع اســتهالک کــه بــرای تمامــی کســب و کارهــا و مشــاغل اعمــال می شــود، مشــوق 
ــوق های  ــواع مش ــود. ان ــوب می ش ــق محس ــی مناط ــا برخ ــا ی ــی فعالیت ه ــه برخ ــص ب ــه مخت ــی و ن ــی عموم مالیات

مالیاتــی عبارتنــد از:

 تعطیلــی مالیاتــی1: معافیــت موقــت یــک کســب و کار یــا ســرمایه گذاری جدیــد از مالیات هــای بــر درآمــد. در 	
برخــی مواقــع نیــز الزم اســت از الزامــات اداری نظیــر نیــاز بــه تســلیم اظهارنامــه مالیاتــی2 چشم پوشــی کــرد. 

تعطیــالت مالیاتــی جزئــی3 نیــز تعهــدات مالیاتــی کســب و کار را کاهــش می دهــد.
 مناطــق ویــژه4: مناطقــی کــه بــه لحــاظ جغرافیایــی محــدود یــا محصورنــد کــه در آنجــا بنگاه هــا می تواننــد 	

ــر اســت  ــه ذک ــد. الزم ب ــد گردن ــات اداری بهره من ــا الزام ــی ی ــای مالیات ــای معافیت ه مســتقر شــده و از مزای
ــه  ــذا مشــروط ب ــرد ل ــی صــورت می گی ــا اهــداف صادرات ــًا ب ــن مناطــق در کشــورها عمدت ــدازی ای ــه راه ان ک

نزدیــک بــودن بــه بنــادر اســت.
 اعتبــار مالیاتــی ســرمایه گذاری5: کســر نمــودن بخشــی از ســرمایه گذاری از بدهــی مالیاتــی. قوانیــن مالیاتــی 	

ــا  ــر بدهــی مالیاتــی( متفــاوت هســتند و در برخــی مــوارد ب ــارات مــازاد ب ــارات مــازاد )اعتب در خصــوص اعتب
انتقــال بــه دوره هــای مالیاتــی بعــدی6، اســترداد7 و یــا لحــاظ نکــردن اعتبــارات مــازاد همــراه اســت.

 ــات 	 ــمول مالی ــودهای مش ــرمایه گذاری از س ــی از س ــودن بخش ــر نم ــرمایه گذاری8: کس ــه س ــک هزین کم

1 . Tax Holidays
2 . Tax Return
3 . Partial Tax Holidays
4 . Special Zone
5 . Inves tment Tax Credit
6 . Carried Forward
7 . Refund

8 . Inves tment Allowance
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ــرخ  ــده و ن ــای معاف ش ــزان درآمده ــا می ــادل ب ــت مع ــا معافی ــن کمــک ی ــتهالک(. ارزش ای ــر اس ــالوه ب )ع
ــن  ــات تصاعــدی، ارزش ای ــی، در صــورت پیاده ســازی سیســتم مالی ــار مالیات ــر خــالف اعتب ــات اســت. ب مالی
کمــک هزینــه در بنگاه هــای مختلــف، متفــاوت خواهــد بــود مگــر اینکــه نــرخ مالیــات واحــدی وجــود داشــته 
باشــد. عــالوه بــر ایــن، مقــدار کمک هزینــه یــا معافیــت تحــت تأثیــر تغییــرات نــرخ مالیــات خواهــد بــود و 

ــد داد. ــش خواه ــز آن را کاه ــا نی ــرخ مالیات ه ــش ن کاه
 تســریع اســتهالک1: طــی یــک برنامــه ای بــا ســرعت و شــتاب بیشــتری نســبت بــه مابقــی اقتصــاد، اســتهالک 	

منظــور می شــود. تســریع اســتهالک را بــه شــیوه های مختلفــی مشــتمل بــر »لحــاظ کســورات باالتــر بــرای 
ــای  ــت. پرداخت ه ــه کار گرف ــده«3 ب ــای اســتهالک فزاین ــا »نرخ ه ــال نخســت«2 ی ــه اســتهالک در س هزین
اســمی مالیــات تحــت چنیــن شــرایطی تغییــر نمی کنــد امــا ارزش حقیقــی آن هــا تغییــر نمــوده و همچنیــن 

ــد. نقدینگــی کســب و کارهــا بهبــود می یاب
 نرخ هــای مالیاتــی کاهــش یافتــه4: کاهــش در نرخ هــای مالیــات کــه بــه طــور معمــول در نرخ هــای مالیــات 	

ــر درآمــد رخ می دهــد. ب
 ــای 	 ــش مالیات ه ــا کاه ــوه6 ی ــدگان وج ــرای عرضه کنن ــی ب ــای مالیات ــش نرخ ه ــی5: کاه ــوق های مال مش

ــی7 روی ســودهای تقســیم  شــده. تکلیف

ــه دالیــل بســیار متنوعــی اعطــا می شــوند امــا مهم تریــن نیــروی پیشــران بســیاری از آن هــا،  مشــوق های مالیاتــی ب
ــق  ــادی در مناط ــای اقتص ــویق فعالیت ه ــر تش ــی نظی ــداف اجتماع ــن، اه ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــی«8 اس ــت مالیات »رقاب
ــوب  ــی محس ــوق های مالیات ــای مش ــم اعط ــل مه ــر دالی ــز از دیگ ــی نی ــوق های محل ــق مش ــعه نیافته از طری توس
ــر باشــند  ــوان شــرایطی را یافــت کــه در آن، برخــی مشــوق های مالیاتــی خــاص، توجیه پذی می شــوند. هــر چنــد می ت
امــا در مــورد اکثــر مشــوق ها، تردیــد وجــود دارد. در خصــوص آن دســته از مشــوق های توجیه پذیــر نیــز بســیاری بــر 
ــرای  ــری ب ــاز هــم ممکــن اســت سیاســت های بهینه ت ــد باشــند، ب ــی مفی ــر مشــوق های مالیات ــی اگ ــد حت ــن باورن ای

پرداختــن بــه موضوعــات خــاص وجــود داشــته باشــد.

پرســش مهمــی کــه در خصــوص مشــوق های مالیاتــی بایســتی بــه آن پاســخ داد آن اســت کــه آیــا چنیــن مشــوق هایی 
را می تــوان بــر پایــه دالیــل نظــری توجیــه کــرد و تحــت چــه شــرایطی؟ یکــی از نیروهــای اثرگــذار بــر سیاســت های 
مالیاتــی بســیاری از کشــورها، نیــاز بــه حفــظ یــک سیســتم مالیاتــی رقابتــی در اقتصــاد در حالــی جهانــی شــدن اســت. 

1 . Accelerated Depreciation
2 . Higher Firs t Year Depreciation Allowance
3 . Increased Depreciation Rates
4 . Reduced Tax Rates
5 . Financing Incentives
6 . Providers of Funds
7 . Withholding Taxes
8 . Tax Competition
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ــالش  ــرمایه، در ت ــر س ــات ب ــش مالی ــق کاه ــورها از طری ــه در آن، کش ــاره دارد ک ــدی اش ــه فرآین ــی ب ــت مالیات رقاب
ــای  ــتفاده از راهبرده ــا اس ــت ب ــن اس ــورها ممک ــتند. کش ــات هس ــمول مالی ــودهای مش ــا س ــرمایه ی ــذب س ــرای ج ب
ــن  ــای نوی ــق نظریه ه ــی را طب ــه ای آت ــای منطق ــه مزیت ه ــند ک ــی باش ــذب صنایع ــرای ج ــالش ب ــری در ت پیچیده ت
تجــارت بــرای آنهــا بــه ارمغــان آورد. نتیجــه اصلــی ادبیــات نظــری رقابــت مالیاتــی آن اســت کــه کشــورهای کوچــک 
ــری  ــرض »تحرک پذی ــری روی ف ــن نتیجه گی ــد. ای ــال نماین ــای ســرمایه ای اعم ــع روی درآمده ــات در منب ــد مالی نبای
ســرمایه« اســتوار اســت و داللــت بــر آن دارد کــه ســرمایه در کشــورهای بــاز و کوچــک بــه شــدت کشــش پذیر اســت. 
البتــه عرضــه نیــروی کار نســبتًا بی کشــش اســت لــذا تحرک پذیــری محــدودی دارد. در نتیجــه هزینــه نهایــی افزایــش 
ــه  ــن توصی ــد کار اســت و بنابرای ــر درآم ــات ب ــای مالی ــش نرخ ه ــه افزای ــر از هزین ــر ســرمایه بســیار باالت ــا ب مالیات ه
ــر درآمــد نیــروی کار متمرکــز شــد. مقــدار کل مالیات هــای  نظــری ایــن دیــدگاه، آن اســت کــه بایــد روی مالیــات ب
جمــع آوری شــده در ایــن اقتصــاد، کمتــر از یــک اقتصــاد بســته خواهــد بــود زیــرا بــه دلیــل افزایــش هزینه هــای نهایــی 
ــد باشــد.  ــل تولی ــک عام ــد روی ی ــاز و کوچــک بای ــی در کشــورهای ب ــز نظــام مالیات مالیات ســتانی از ســرمایه، تمرک
امــا آنچــه در عمــل مشــاهده می شــود، خــالف پیش بینــی نظــری اســت. حتــی در اکثــر کشــورهای توســعه یافته نیــز 
مالیات هــای در منبــع روی درآمدهــای ســرمایه وضــع می شــود و شــاید دلیــل ایــن مشــاهده، برقــرار نبــودن فــروض 
ــه ویــژه، ممکــن اســت ســرمایه، تحرک پذیــری کامــل نداشــته باشــد و عرضــه  مدل هــای نظــری در عمــل اســت. ب
ــر  ــه صف ــازی ب ــا نی ــود ت ــبب می ش ــوع س ــن موض ــدت. همی ــه در کوتاه م ــد ن ــش پذیر باش ــدت کش ــرمایه در بلندم س
ــری ناقــص ســرمایه  ــرای تحرک پذی ــز ب ــل دیگــری نی ــه دالی ــودن مالیات هــای ســرمایه وجــود نداشــته باشــد. البت ب
ــاالت  ــی در انتق ــت  سیاس ــی«2، »دخال ــای جابجای ــی«1، »هزینه ه ــورش درون ــر »ت ــتمل ب ــه مش ــمرد ک ــوان برش می ت

ــند. ــکان«4 می باش ــه م ــص ب ــای مخت ــرمایه«3 و »رانت ه ــده س عم

ــر  ــر مشــخص می شــود. اکث ــی کمت ــت مالیات ــرات رقاب ــه شــود، تأثی ــی در نظــر گرفت اگــر پیچیدگــی  نظام هــای مالیات
ــی  ــه مالیات ــت در پای ــات، رقاب ــی از ادبی ــز اســت و بخــش اندک ــات متمرک ــرخ مالی ــًا روی ن ــای نظــری صرف تحلیل ه
ــرار  ــر ق ــًا مدنظ ــی عمدت ــوق های مالیات ــه مش ــری ک ــی پیچیده ت ــای مالیات ــا در نظام ه ــد، ام ــرار داده ان ــر ق را مدنظ
ــای  ــود رژیم ه ــورت وج ــی را در ص ــت مالیات ــن )2002(5 رقاب ــود دارد. کی ــدودی وج ــیار مح ــات بس ــد مطالع نگرفته ان
خــاص بررســی نمــوده و اســتدالل می کنــد کــه هدف گــذاری نرخ هــای کاهــش یافتــه مالیاتــی در اکثــر فعالیت هــای 
ــور  ــه ط ــرمایه ب ــر س ــی اگ ــد حت ــی باش ــت مالیات ــه رقاب ــی ب ــش منطق ــت واکن ــن اس ــاال ممک ــری ب ــا تحرک پذی ب
ــع  ــا وض ــه ب ــی را در مقایس ــای مالیات ــد درآمده ــی می توان ــن اقدام ــن، چنی ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــرک نباش ــان متح یکس

1 . Home Bias
2 . Cos ts of Relocation
3 . Political Interference in Major Capital Movement
4 . Location-Specific Rents
5 . Keen (2002)
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ــد  ــان می ده ــری نش ــدل عمومی ت ــتفاده از م ــا اس ــمارت )2003(1 ب ــا و اس ــد. جانیب ــش ده ــت، افزای ــات یکنواخ مالی
کــه محــدود کــردن مشــوق های مالیاتــی بــه هنــگام ثابــت بــودن انبــاره ســرمایه در جهــان، مضــر اســت امــا در غیــر 
ــی  ــوق های مالیات ــری مش ــی به کارگی ــرات رفاه ــز اث ــوگل و زودرو )2006(2 نی ــد. گ ــودمند باش ــد س ــورت می توان اینص
ــی  ــد کــه تحــت فــروض عقالیــی، ایجــاد مشــوق های مالیات ــرار داده و دریافتن ــر ســرمایه های ســیال تر را مدنظــر ق ب

ــد. ــودمند باش ــد س ــرک می توان ــرمایه های متح ــرای س ب

ــه  ــد ک ــال، کشــوری را در نظــر بگیری ــرای مث ــی اســت. ب ــت مالیات ــرای رقاب ــزاری شــفاف ب ــی، اب مشــوق های مالیات
ــیار  ــدی بس ــای درآم ــا محدودیت ه ــا ب ــرمایه های متحــرک دارد ام ــذب س ــرای ج ــا ب ــتفاده از مالیات ه ــه اس ــل ب تمای
قــوی و هزینه هــای بــاالی جمــع آوری مالیــات بــر ســایر عوامــل تولیــد بــه غیــر از ســرمایه مواجــه اســت. در چنیــن 
ــبی  ــل مناس ــرک، راه ح ــد و متح ــرمایه گذاری های جدی ــه س ــی ب ــوق های مالیات ــای مش ــت اعط ــن اس ــرایطی ممک ش
باشــد زیــرا ضمــن فراهم ســازی یــک سیســتم رقابتــی مالیاتــی، امــکان وصــول مالیــات از فعالیت هــای بــدون تحــرک 

ــد. ــم می کن ــود را فراه ــرمایه های موج و س

حتــی اگــر مشــوق ها کامــاًل اهــداف داخلــی داشــته باشــند ممکــن اســت دارای پیامدهــای بین المللــی بــوده و منجــر 
بــه رقابــت مالیاتــی شــوند. بــرای نمونــه، مشــوق منطقــه ای کــه بــا هــدف دســتیابی بــه توســعه یکنواخت تــر از طریــق 
حمایــت از مناطــق کمتــر توســعه یافته کشــور طراحــی می شــود نــه تنهــا بــر تخصیــص منابــع تولیــدی داخلــی اثرگــذار 
اســت بلکــه می توانــد مزیت هــای نســبی تولیــد برخــی کاالهــا را در ایــن منطقــه در مقایســه بــا ســایر کشــورها تغییــر 
ــه کار گرفتــه می شــود. هــدف  ــرای تحقیــق و توســعه )R&D( ب ــارز دیگــر، مشــوق هایی اســت کــه ب ــه ب دهــد. نمون
ــر  ــد ب ــار ســرریز دانــش جدی ــا آث ــر صرفه هــای خارجــی فعالیت هــای تحقیــق و توســعه ی از ایــن مشــوق ها تمرکــز ب
ســایر بنگاه هــا اســت. امــا وجــود چنیــن مشــوق هایی عــالوه بــر توســعه ســرمایه گذاری های داخلــی احتمــااًل موجــب 
ــار ســرریز آن، ممکــن اســت یکــی از زمینه هــای  ــه آث ــا توجــه ب ــی از سراســر جهــان می شــود و ب جــذب فعالیت های
ارزشــمند رقابــت مالیاتــی نیــز باشــد. در یــک چارچــوب تحلیلــی ســاده تر، فشــارهای ناشــی از رقابــت مالیاتــی پیچیــده 
ــی داشــته باشــد. ــار متفاوت ــد آث ــوع رانت هــای اقتصــادی، می توان ــدار و ن ــا و مق ــری فعالیت ه ــه تحرک پذی و بســته ب

ــترده  ــه ای گس ــا، دامن ــن هزینه ه ــه ای ــز دارد ک ــی نی ــع، هزینه های ــا مناف ــوازات ب ــه م ــی ب ــای مشــوق های مالیات اعط
ــا  ــی ب ــار ترجیح ــی رفت ــادی در پ ــالالت اقتص ــت. اخت ــی« اس ــه مالیات ــت رفت ــای از دس ــر از »درآمده ــته و فرات داش
ــازی  ــی پیاده س ــای اجرای ــت(، هزینه ه ــده اس ــر ش ــی توجیه پذی ــوق  مالیات ــر مش ــه خاط ــًا ب ــه صرف ــرمایه گذاری )ک س
ــار  ــی رفت ــای اجتماع ــی و هزینه ه ــرار مالیات ــور ف ــه منظ ــه ب ــتفاده متقلبان ــری از اس ــی و جلوگی ــوق های مالیات مش
ــوق های  ــود مش ــه وج ــت ک ــی اس ــن هزینه های ــرد، از مهم تری ــاال می ب ــاد را ب ــش فس ــال افزای ــه احتم ــه ک رانت جویان

ــد. ــل کن ــه ای تحمی ــر اقتصــاد و جامع ــه ه ــد ب ــی می توان مالیات
1 . Janeba & Smart (2003)
2 . Gugle & Zadrow (2006)



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان17

2-2. منطق معافیت ها، هزینه های قابل قبول و کسورات اشخاص حقیقی

ــدگاه  ــود دارد. در دی ــی وج ــخاص حقیق ــای اش ــای معافیت ه ــی اعط ــدف اصل ــاره ه ــدگاه درب ــی دو دی ــور کل ــه ط ب
نخســت، مســتثنی نمــودن آن دســته از افــرادی از پرداخــت مالیــات دنبــال می شــود کــه درآمدشــان برابــر یــا کمتــر از 
حداقــل مــورد نیــاز بــرای فراهم ســازی یــک اســتاندارد زندگــی قابــل تحمــل اســت کــه در آن، مالحظــات اساســی در 
بــه دوش کشــیدن مســئولیت های خانوادگــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. در دیــدگاه دوم، مســتثنی نمــودن آن بخــش 
از درآمدهایــی مدنظــر قــرار می گیــرد کــه بــرای بــرآورده نمــودن نیازهــای حداقلــی مــورد نیــاز اســت. در دیــدگاه اول، 
ــدگاه دوم،  ــود در حالی کــه در دی ــدک جامعــه خواهــد ب ــا درآمــد ان ــه اشــخاص حقیقــی ب ــًا محــدود ب معافیت هــا صرف

معافیت هــای حداقلــی بــه طــور عمومــی یــا همگانــی بــرای تمامــی اشــخاص حقیقــی در نظــر گرفتــه می شــود.

ــه  ــا در عمــل ب ــه صراحــت اعــالم نمی شــود ام اگرچــه اهــداف دقیــق معافیت هــای اشــخاص حقیقــی در کشــورها ب
ــخاص  ــا، اش ــاس معافیت ه ــر اس ــتند. اواًل ب ــی هس ــای مختلف ــا دارای کارکرده ــن معافیت ه ــه ای ــد ک ــر می رس نظ
حقیقــی و خانوارهایــی بــا درآمدهــای بســیار انــدک، از مالیــات بــر درآمــد مســتثنی می شــوند. ثانیــًا در عمــل، بخشــی 
ــع  ــه تب ــه ب ــد ک ــر می کنن ــان کس ــی مؤدی ــروری تمام ــارج ض ــش مخ ــرای پوش ــات را ب ــمول مالی ــای مش از درآمده
ــا  ــا ی ــًا کمک ه ــود. ثالث ــمی می ش ــرخ اس ــر از ن ــدی، کمت ــطوح درآم ــی س ــرای تمام ــی ب ــر مالیات ــای مؤث آن، نرخ ه
معافیت هــای مــازادی بــرای مؤدیانــی کــه سرپرســت خانــوار بــوده و تعــداد زیــادی عضــو وابســته بــه آنهــا وجــود دارد 
ــی  ــرخ مالیات ــا ن ــا ب ــن معافیت ه ــه ای ــًا هنگامی ک ــد. رابع ــم می کنن ــان فراه ــوالن و نابینای ــاالن، معل ــرای کهنس ــا ب ی
ــر  ــای مؤث ــودن نرخ ه ــدی ب ــی از تصاع ــه باالی ــود، درج ــب می ش ــی ترکی ــت مالیات ــت نخس ــه در براک ــل مالحظ قاب
مالیاتــی را در ناحیــه پایین تــر درآمدهــا ایجــاد می کنــد کــه البتــه بــه مــرور بــا یــک نــرخ کاهشــی درجــه تصاعــدی 

ــود. ــال می ش ــت، دنب ــرار اس ــر برق ــدی باالت ــای درآم ــی در براکت ه ــای مالیات ــش نرخ ه ــق افزای ــه از طری ــودن ک ب

امــروزه حــذف افــرادی کــه درآمــد آن هــا کمتــر از حــد معافیــت پایــه اعالمــی ســازمان امــور مالیاتــی اســت، از مالیــات 
ــادن  ــره افت ــه مخاط ــری از ب ــرای جلوگی ــم ب ــرورت مه ــک ض ــوان ی ــه عن ــی ب ــخاص حقیق ــد اش ــوع درآم ــر مجم ب
ســالمتی آن هــا، کارایــی اقتصــادی و رفــاه فرزندانشــان مــورد توافــق و پذیــرش تمامــی سیاســتگذاران اســت. مالحظات 
مشــابهی نیــز در برقــراری ســطوح معافیت هایــی وجــود دارد کــه ایــن ســطوح، بســته بــه تعــداد و شــاید حتــی ســنین 
ــی متوســط  ــراری نرخ هــای مالیات ــا برق ــی در مخالفــت ب ــن مالحظات ــر اســت. همچنی ــؤدی متغی ــه م ــراد وابســته ب اف
ــز مطــرح اســت. وزن نامتناســب مالیات هــای  ــاف نیســتند نی ــر از محدوده هــای مع ــدان باالت ــه چن ــی ک ــر درآمدهای ب
ــه کســورات  ــر درآمــد حقــوق از جمل ــا درآمــد انــدک و مالیــات ب ــر خانوارهایــی ب ــر فــروش و مالیات هــای خــاص ب ب
تأمیــن اجتماعــی نیــز در همیــن راســتا قابــل بحــث اســت. هرچنــد بــرای اشــخاص مشــمول مالیــات، لحــاظ معافیــت 
ــراد  ــه نظــر می رســد آنچــه اف ــده اســت. ب ــؤدی در حســاب خــودش اساســًا گمراه کنن ــرای هــر م ــر و یکســانی ب براب
ــد  ــات درآم ــر روی بخــش مشــمول مالی ــی باالت ــای مالیات ــا نرخ ه ــد ب ــد بای ــه دســت می آورن ــر ب ــای براب از معافیت ه
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اشــخاص حقیقــی جبــران شــود.

ــن  ــر گرفت ــه، در نظ ــد جامع ــراد کم درآم ــه اف ــی ب ــخاص حقیق ــای اش ــردن معافیت ه ــدود نک ــل مح ــن دلی مهم تری
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــن ب ــی از محققی ــت. برخ ــدی اس ــطوح درآم ــایر س ــی در س ــف خانوادگ ــئولیت های مختل مس
ــد در نظــر  ــاالی درآمــدی نبای ــرای ســطوح متوســط و ب ــه مــؤدی را ب ــرای اشــخاص وابســته ب ــازاد ب معافیت هــای م
گرفــت و مخــارج مربــوط بــه اشــخاص حقیقــی وابســته در گروه هــای پردرآمــد، نوعــی از مصــرف اختیــاری اســت. در 
ــه مؤدیانــی کــه در گــروه درآمــدی  ــا اشــخاص وابســته ب ــا معافیت هــای مرتبــط ب مقابــل، می تــوان از کمک هزینــه ی
متوســط قــرار دارنــد بــه عنــوان ابــزاری بــرای بهبــود عدالــت افقــی دفــاع کــرد بدیــن معنــا کــه بایــد بــا افــرادی کــه 
درآمدهــای یکســان امــا مســئولیت های خانوادگــی نابرابــر دارنــد برخــورد مالیاتــی عادالنه تــری انجــام داد ماننــد یــک 

زوج بــدون فرزنــد یــا زوجــی بــا 4 فرزنــد امــا بــا درآمــد برابــر.

مبنــای منطقــی اعطــای معافیت هــای اضافــی بــرای افــراد ســالخورده و نابینــا آن اســت کــه آنــان در مقایســه بــا ســایر 
اشــخاص، بــه درآمــد در رفتــه از مالیــات بیشــتری بــرای حفــظ حداقــل اســتانداردهای زندگــی نیــاز دارنــد. البتــه شــواهد 
در دســترس از مطالعــات و تحقیقــات بودجــه ای و از عملکــرد نهادهــای امــدادی و خیریــه از چنیــن فرضــی در خصــوص 
ــد.  ــه می نمای ــا ارائ ــراد نابین ــرض در اف ــن ف ــت محــدودی از وجــود ای ــط حمای ــد و فق ســالخوردگان پشــتیبانی نمی کن
گــروه دیگــری از مؤدیــان مالیاتــی وجــود دارنــد کــه بــا معلولیت هــای جســمی، ذهنــی یــا عاطفــی درگیرنــد و بــرای 
برخــورداری از یــک زندگــی بــا حداقــل اســتانداردهای کیفــی ناگزیــر بــه انجــام مخــارج اضافــی هســتند. شــاید بهتریــن 
ــان را در دو مــورد بتــوان خالصــه کــرد:  ــرای وجــود معافیت هــای مــازاد در خصــوص ســالخوردگان و نابینای توجیــه ب
اواًل دشــواری شناســایی و اثبــات بســیاری از ناتوانی هــا و معلولیت هــا و ثانیــًا ســنت دیرینــه کــه طــی قــرون گذشــته 

بســط یافتــه اســت کــه همانــا همــدردی بــا افــراد مســن و نابینــا اســت.

یکــی از نــکات مهمــی کــه در اینجــا بایســتی بــه آن توجــه کــرد مســئله »معافیــت مضاعــف« در خصــوص کودکانــی 
اســت کــه دارای درآمــد بــوده و مشــغول بــه تحصیــل هســتند و بیــش از یــک دوم حمایــت خــود را از والدینــش دریافــت 
کنــد. ایــن کــودک، یــک معافیــت بــه حســاب خــودش می گیــرد و همچنیــن والدینــش نیــز معافیــت دیگــری بــرای وی 
بــه عنــوان یــک فــرد تحــت تکفــل اخــذ می کننــد. بــدون شــک ایــن برخــورد مالیاتــی بیــن والدینــی کــه کودکانشــان 
را بــه طــور کامــل تحــت پوشــش دارنــد و والدینــی کــه کودکانشــان در حمایــت از خودشــان نقــش دارنــد، ناعادالنــه 
اســت. امــا دو برخــورد مالیاتــی جایگزیــن در مواجهــه بــا ایــن موضــوع در برخــی کشــورها بــه کار گرفتــه شــده اســت 

کــه مخالفت هــای شــدیدی را هــم بــه دنبــال داشــته اســت. ایــن دو برخــورد عبارتنــد از اینکــه: 

 اواًل اگــر مــؤدی مصمــم اســت کــه معافیــت مربــوط بــه کــودکان در حســاب وی منظــور شــود، درآمــد افــراد 	
تحــت تکفــل نیــز بایســتی بــه درآمــد مــؤدی افــزوده شــود. اضافــه شــدن درآمــد شــخص تحــت تکفــل بــه 
درآمــد مشــمول مالیــات مــؤدی، بــا نرخــی معــادل بــا نــرخ مالیاتــی براکــت درآمــدی باالتــر مشــمول مالیــات 
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ــر درآمــد شــخص تحــت  ــر آن دارد کــه مــؤدی، کنتــرل کاملــی ب می شــود کــه بــه طــور ضمنــی داللــت ب
تکفــل دارد کــه معمــواًل دور از واقعیــت اســت.

 ثانیــًا اشــخاص حقیقــی بــا درآمــد بیــش از معافیــت پایــه را بایــد از افــراد تحــت تکفــل مــؤدی خــارج نمــود 	
حتــی اگــر بیــش از نیمــی از حمایــت خــود را از مــؤدی دریافــت می کننــد. تحــت چنیــن شــرایطی، مالیاتــی 
بــا نــرخ باالتــر روی درآمدهــای مــازاد بــر معافیــت پایــه فرزنــدان بــه والدیــن تحمیــل می شــود کــه در ایــن 

حالــت نیــز فــرض ضمنــی آن اســت کــه مــؤدی، کنتــرل کاملــی بــر درآمدهــای افــراد تحــت تکفــل دارد.

کســورات اضافــی فعلــی بــرای زنــان شــاغل )کســوراتی کــه بــه طبقــه بســیار محــدودی از افــراد تعلــق می گیــرد تــا 
مخارجــی را بــرای مراقبــت از طبقــه خاصــی از افــراد تحــت تکفــل انجــام داده و بدیــن ترتیــب بتواننــد شــاغل باشــند( 
ــان  ــرای آن دســته از زن ــرای هزینه هــای مســتقیم و غیرمســتقیمی اســت کــه ب ــر از کســورات عمومــی ب بســیار کمت
متأهــل شــاغل در بیــرون از خانــه رخ می دهــد. بخشــی از درآمــد پولــی همســران شــاغل صرفــًا جایگزیــن درآمــدی 
اســت کــه پیش تــر در قالــب خدمــات معــاف از مالیاتــی اشــخاص حقیقــی، خانــوار از آن بهره منــد می شــدند. در واقــع، 
عایــدی خالــص بســیار کمتــر از مقــدار درآمــد پولــی اضافــه شــده اســت زیــرا بخشــی از ایــن درآمــد پولــی بایــد بــرای 
جبــران نمــودن عــدم ارائــه خدمــات زنــان خانــه دار در خانــه و هزینه هــای اضافــی انجــام شــده بــرای جایگزینــی ایــن 
خدمــات و همچنیــن هزینه هــای مرتبــط بــا حمــل و نقــل و ســایر هزینه هــای مرتبــط بــا اشــتغال کنــار گذاشــته شــود. 

ــز مطــرح می شــود. ــر انگیزه هــا نی ــت، در اینجــا بحــث اثرگــذاری ب صرف نظــر از مســئله عدال

هزینه هــای اضافــی و مالیــات بــر درآمــد ســنگین در بســیاری از مــوارد بــه شــدت عایــدی خالــص حاصــل از اشــتغال 
ــان  ــی زن ــرای مخــارج واقع ــال ب ــل اعم ــق کســورات گســترده  قاب ــم و اجــرای دقی ــد. تنظی همســر را کاهــش می ده
شــاغل دشــوار خواهــد بــود زیــرا برخــی از اقــالم هزینــه ای عمــده ماننــد خدمــات خانگــی، غــذا خــوردن در رســتوران 
و نظایــر آن، بیــن زنــان خانــه دار و همســران شــاغل، مشــترک اســت. در برخــی کشــورها، برخــورد یکســانی بــا تمامــی 
ــر ایــن  ــه تشــخیص مخــارج عــادی و مــازاد وجــود نداشــته باشــد. ب ــازی ب ــا نی ــرد ت ــان شــاغل در صــورت می گی زن
ــدازه درصــدی از درآمــد کســب  ــه ان ــات زوجیــن را ب اســاس، هنگامی کــه همســر شــاغل باشــد درآمــد مشــمول مالی
ــه  ــا ب ــت شــخصی ی ــه صــورت معافی ــا ب ــکا ی ــز در آمری ــد. کســورات مشــابهی نی شــده توســط زن، کاهــش می دهن
ــه یــک حداکثــر  ــا درآمــد کســب شــده توســط همســر اعمــال می شــود امــا محــدود ب صــورت کســوراتی متناســب ب

اعــالم شــده ای اســت.

ــراه اســت  ــی هم ــتاندارد حداقل ــک کســورات اس ــا ی ــی ب ــای اشــخاص حقیق ــکا، معافیت ه ــر آمری در کشــورهایی نظی
کــه بــرای تمامــی یــا بخــش عمــده ای از طبقــات درآمــدی قابــل اعمــال بــوده و بدیــن ترتیــب نــرخ مؤثــر مالیاتــی را 
ــی  ــی، ســن و نابینای ــان در خصــوص مســئولیت های خانوادگ ــن مؤدی ــای بی ــه تفاوت ه ــن اینک ــد ضم کاهــش می ده

ــرد. ــر می گی را در نظ
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ــخاص  ــد اش ــوع درآم ــر مجم ــات ب ــام مالی ــا در نظ ــای معافیت ه ــف اعط ــیوه های مختل 3. ش
ــا آن ــط ب ــات مرتب ــی و مالحظ حقیق

ــا و  ــا داللت ه ــد ام ــال می کنن ــش مشــترکی را دنب ــم و بی ــداف ک ــه اه ــت ک ــای اعطــای معافی ــوع از روش ه ــار ن چه
آثــار توزیعــی متفاوتــی دارنــد، بــه طــور گســترده ای مــورد اســتفاده هســتند کــه عبارتنــد از: »معافیت هــای یکجــا یــا 
ــار  ــن«3 و »اعتب ــن رفت ــا از بی ــا مســتمر«2، »معافیت هــای در حــال محــو شــدن ی ــداوم ی ــی«1، »معافیت هــای م اصل

مالیاتــی«4.

 معافیــت یکجــا بــه طــور کامــل، افــرادی کــه دارای درآمــدی بیــش از مبلــغ مقادیــر تعییــن شــده نیســتند را از شــمول 
ــش  ــایرین را کاه ــات س ــمول مالی ــد مش ــا درآم ــد ام ــتثنی می کن ــی مس ــد اشــخاص حقیق ــوع درآم ــر مجم ــات ب مالی
نمی دهــد. ایــن معافیت هــا دقیقــًا در تضــاد بــا معافیت هــای مــداوم اســت کــه نــه تنهــا اشــخاص حقیقــی بــا درآمــد 
ــا  ــراد ب ــی اف ــد مشــمول تمام ــز درآم ــزان نی ــان می ــه هم ــه ب ــد بلک ــارج می کن ــات خ ــن را از شــمول مالی بســیار پایی
درآمدهــای باالتــر را از پرداخــت مالیــات معــاف می کنــد. در غیــاب دیگــر مقــررات، معافیت هــای یکجــا هیــچ تمایــزی 
در برخــورد مالیاتــی بیــن طیــف گســترده ای از مســئولیت های خانوادگــی و اشــخاص حقیقــی بــا نیازهــای بــه مراتــب 
باالتــر از محــدوده درآمــدی معــاف قائــل نمی شــوند و از ایــن طریــق نمی تــوان یــک ســاختار تصاعــدی در نرخ هــای 
ــن  ــدگاه هســتند کــه وجــود چنی ــن دی ــا ای ــق ب ــع، معافیت هــای یکجــا در تطاب ــرد. در واق ــال ک ــی را دنب ــر مالیات مؤث
تمایــز یــا تبعیضــی، اساســًا ضــروری یــا مطلــوب نیســت و بهتــر اســت نــوع و درجــه تصاعــدی بــودن نرخ هــای مؤثــر 
را از طریــق ســاختار نرخ هــای رســمی فراهــم نمــود. انگلســتان و برخــی دیگــر از کشــورها قبــاًل از معافیت هــای یکجــا 
ــراد تحــت  ــرای اف ــی ب ــال معافیت های ــا اعم ــی ب ــه طــور ترکیب ــی ب ــن معافیت ــون چنی ــا هم اکن ــد ام اســتفاده می کردن

تکفــل در ســطوح درآمــدی مشــمول مالیــات بــه کار گرفتــه می شــود.

 «معافیت  هــای در حــال محــو شــدن یــا ناپدیــد شــدن« بــرای جلوگیــری از تفکیــک ناگهانــی ســطوح درآمــدی مشــمول 
مالیــات و غیرمشــمول طراحــی می شــود کــه کســوراتی را در ســطوح درآمــدی مشــمول مالیــات بــا نرخ هــای کاهــش 
یافتــه بــرای همســر، افــراد تحــت تکفــل، ســالخوردگان و نابینایــان فراهــم می کنــد. مبالــغ ایــن معافیت هــا بــه تدریــج 
و بــا حرکــت بــه ســمت درآمدهــای متوســط یــا متوســط بــه بــاال کاهــش می یابــد تــا نهایتــًا در یــک نقطــه یــا ســطح 
از درآمــدی بــه صفــر می رســد یــا بــه طــور کلــی ناپدیــد یــا حــذف می شــود. منطــق ایــن نــوع معافیت هــا آن اســت 
کــه چنیــن کســورات یــا معافیت هایــی صرفــًا بــرای درآمدهــای انــدک مــورد نیــاز اســت و بــا افزایــش درآمدهــا بایــد 
کاهــش یافتــه و در نهایــت حــذف شــود. هماننــد معافیت هــای یکجــا، ایــن نــوع معافیــت نیــز ایــن امــکان را فراهــم 
مــی آورد تــا مقــدار مشــخصی از درآمدهــا بــا نــرخ مالیاتــی کمتــری مشــمول مالیــات شــوند و از ســوی دیگــر، ماننــد 
1 . Lump-sum or Initial Exemption
2 . Continuing Exemption
3 . Vanishing Exemption
4 . Tax Credit
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ــدادی از کشــورها،  ــرد. تع ــی کمــک خواهــد ک ــودن نظــام مالیات ــه تصاعــدی ب ــا مســتمر« ب ــداوم ی »معافیت هــای م
تعلــق چنیــن معافیت هایــی را بــه افــراد مشــمول مالیــات و افــراد تحــت تکفــل آن هــا کــه درآمدهایــی کمتــر از یــک 

مقــدار تعییــن شــده دارنــد، محــدود می کننــد.

بــه جــای فراهــم نمــودن معافیت هــای اشــخاص حقیقــی در قالــب کســورات بــرای تمامــی ســطوح درآمــدی، برخــی 
از کشــورها، ایــن معافیت هــا را در قالــب اعتبــارات مالیاتــی در نظــر می گیرنــد کــه بدهــی مالیاتــی را بــه مقــدار برابــر 
ــا  ــرای معافیت ه ــری ب ــن عادالنه ت ــع، جایگزی ــیاری از مواق ــد و در بس ــش می ده ــدی کاه ــطوح درآم ــی س در تمام
مطــرح می شــود. در غیــاب کســورات جبرانــی در براکت هــای مالیاتــی، حرکــت معافیت هــا بــه ســمت اعتبــار مالیاتــی، 
چندیــن پیامــد خواهــد داشــت: اواًل نــرخ مؤثــر مالیاتــی را بــرای تمامــی ســطوح درآمــدی مشــمول مالیــات کــه باالتــر 
ــار  ــًا ب ــد. ثالث ــش می ده ــی را افزای ــر مالیات ــای مؤث ــیب نرخ ه ــًا ش ــد. ثانی ــش می ده ــتند، افزای ــه هس ــت پای از معافی
ــرد.  ــاال می ب ــی را ب ــای کل مالیات ــًا درآمده ــد. رابع ــش می ده ــر افزای ــدی باالت ــر ســطح درآم ــی نســبی را در ه مالیات
ــه ســایر شــیوه های معافیــت  ــار مالیاتــی را ب ــد، کاربســت اعتب ــادی روی عدالــت عمــودی دارن افــرادی کــه تأکیــد زی
ــد ممکــن اســت چنیــن بحــث  ــت افقــی دارن ــد بیشــتری روی عدال ــرادی کــه تأکی ــد. آن دســته از اف ترجیــح می دهن
کننــد کــه مطالبــه عدالــت عمــودی بــه راحتــی از طریــق تعدیــالت در نرخ هــای مالیاتــی بــرای درآمدهــای مختلــف 

قابــل دســتیابی اســت و نیــازی بــه نادیــده گرفتــن عدالــت افقــی هــم وجــود نخواهــد داشــت.

ــا  ــف معافیت هــای اشــخاص حقیقــی، اواًل هنگامی کــه کشــورها از معافیت هــای مســتمر ی ــوع مختل ــان چهــار ن از می
مــداوم اســتفاده می کننــد بــه طــور ضمنــی معافیــت یکجــا )کــه فقــط اشــخاص کــم درآمــد را مســتثنی می ســازد( نیــز 
ــی از  ــه نظــام مالیات ــه ســنگین تری را ب ــال معافیت هــای مســتمر، هزین ــه اعم ــی اســت ک ــا طبیع ــال می شــود ام اعم
منظــر درآمدهــای از دســت رفتــه تحمیــل می کنــد. ثانیــًا، فراهم ســازی امــکان کســر مخــارج ضــروری زندگــی بــرای 
ــرای  ــدی ب ــی ســطوح درآم ــال کســورات در تمام ــًا اعم ــده و نادرســت اســت. ثالث ــدی، گمراه کنن ــی اقشــار درآم تمام
ــا افــراد تحــت تکفــل، ســالخورده و نابینــا، بیــش از حــد ســخاوتمندانه و از نظــر بســیاری از اقتصاددانــان،  مؤدیانــی ب
ــدن«  ــد ش ــال ناپدی ــا در ح ــونده ی ــو ش ــورات مح ــق »کس ــه از طری ــت ک ــب تر اس ــود و مناس ــی می ش ــوب تلق نامطل
ــتمر،  ــای مس ــراری معافیت ه ــق برق ــی از طری ــر مالیات ــای مؤث ــودن نرخ ه ــر نم ــًا تصاعدی ت ــوند. رابع ــری ش پیگی
ــه معافیت هــای یکجــا  ــل دســتیابی اســت. البت ــی قاب ــه خوب ــی ب ــار مالیات ــری اعتب کســورات محــو شــونده و به کارگی

ــد. ــی نمای ــود، کمک ــاد می ش ــی ایج ــف مالیات ــای مختل ــق براکت ه ــه از طری ــدی ک ــاختار تصاع ــه س ــد ب نمی توان

3-1. مالحظات اساسی در تعیین سطوح مناسب معافیت های اشخاص حقیقی

ســطوح معافیت هــا بایــد منعکس کننــده تعــادل در بیــن اهــداف رقیــب از جملــه تمایــل بــه محافظــت از یــک اســتاندارد 
ــه بــرای طیــف وســیعی از نیازهــا  ــر مالیــات، درآمدهــای مالیاتــی کافــی، معافیت هــای عادالن مناســب زندگــی در براب
و مســئولیت ها، قابلیــت اجــرا و نظایــر آن باشــد. یــک مــددکار اجتماعــی یــا یــک پزشــک ممکــن اســت تشــخیص و 
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درمــان ویــژه  و یــا خاصــی را بــرای هــر شــخص در نظــر بگیــرد امــا قانــون مالیــات بــر درآمــد بــا گروه هــای بســیار 
بزرگــی از اشــخاص بــه شــیوه واحــد و یکســانی برخــورد می کنــد. حتــی تمایــزات منطقــه ای و محلــی در هزینه هــای 

زندگــی بــه ویــژه در کشــورهای بــزرگ را نمی تــوان در نظــر گرفــت.

در تجزیــه و تحلیــل مالحظــات اساســی کــه بایــد در تعییــن ســطوح مناســب معافیت هــای اشــخاص حقیقــی مدنظــر 
قــرار گیــرد عمدتــًا تمرکــز روی دو پرســش اســت: اواًل آیــا تمامــی افــرادی کــه درآمــد حداقلــی یــا کمتــر دارنــد بایــد 
از مالیــات مســتثنی شــوند و بــا توجــه بــه انــدازه خانــوار، حداقــل اســتاندارد یــک زندگــی قابــل تحمــل چقــدر اســت؟ 
ثانیــًا آیــا بایــد کســورات معقــول و منطقــی را بــرای افــراد تحــت تکفــل و ســالخوردگان و نابینایــان در ســایر ســطوح 

درآمــدی نیــز در نظــر گرفــت؟

رویکــرد مناســب بــرای اندازه گیــری عینــی نیازهــاِی حداقلــِی داشــتِن یــک اســتاندارد زندگــی قابــل تحمــل، اتــکای 
ــه خانوارهــای کــم درآمــد و  ــه خدمــات اجتماعــی ب ــی اســت کــه در ارائ ــه برآوردهــای آن دســته از نهادهــای دولت ب
بی بضاعــت می کوشــند. نهادهایــی نظیــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی می بایســتی بــا بررســی بودجــه  خانوارهــای ســاکن 
ــد. افزایــش  در تمامــی اســتان ها، در تعییــن ســطح معافیت هــای شــخصی و کســورات اســتاندارد، ایفــای نقــش نماین
ــن اســت  ــوار ممک ــی خان ــتانداردهای زندگ ــت از اس ــدف حمای ــه ه ــتیابی ب ــرای دس ــتاندارد ب ــرانه اس ــای س معافیت ه
کاهــش گســترده تری در درآمدهــای مالیاتــی در مقایســه بــا آنچــه در نظــر گرفتــه شــده بــود را ایجــاد کنــد و از ایــن 
ــت  ــتانه معافی ــا آس ــد ی ــه ح ــود ک ــه می ش ــب توصی ــن ترتی ــد. بدی ــه نمای ــی را پرهزین ــن معافیت های ــای چنی رو، اعط

کمتــر از خــط فقــر تعییــن شــده توســط نهادهــای متولــی باشــد.

موضــوع مهــم دیگــر قابــل بحــث، آن اســت کــه اســتفاده از کســورات اســتاندارد می توانــد اهمیــت کســورات جداگانــه 
ــای پزشــکی، مدنظــر  ــه هزینه ه ــورد از جمل ــد م ــا چن ــک ی ــد ممکــن اســت در ی ــر چن ــد ه و مجــزا1 را کاهــش ده
ــت  ــش آســتانه معافی ــد ســایر ابزارهــای افزای ــا مجــزا ضــرورت داشــته باشــد. همانن ــه ی ــرار دادن کســورات جداگان ق
بــدون آنکــه معافیت هــای شــخصی عمومــی و مســتمر تغییــری داشــته باشــد، بــه کارگیــری ایــن شــیوه روی اعطــای 
»تخفیــف مالیاتــی«2 در گروه هــای درآمــدی پاییــن تمرکــز دارد و کاهــش در پایــه مالیاتــی و درآمدهــای از دســت رفتــه 

ــازد. ــل می س ــا را حداق ــی از معافیت ه ــطح مفروض در س

بــا توجــه بــه اینکــه آیــا یــک معافیــت اســتاندارد بــرای هــر شــخص حقیقــی تحــت تکفــل بــه انــدازه کافــی می توانــد 
در درآمدهــای متوســط بــه بــاال بیــن توانایــی پرداخــت مالیــات اشــخاص حقیقــی بــا تعــداد انــدک )یــا هیــچ( فــرد تحت 
ــاد افــراد تحــت تکفــل، تبعیــض ایجــاد کنــد، معیــاری در دســترس نیســت.  ــا تعــداد زی تکفــل و اشــخاص حقیقــی ب
ــت  ــد کل هزینه هــای حمای ــه اشــخاص حقیقــی وابســته نمی توان ــوط ب ــن ســطوح درآمــدی، معافیت هــای مرب در چنی

1 . Separate Deduction
2 . Tax Relief
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اشــخاص حقیقــی بــا تعــداد افــراد تحــت تکفــل بــاال را پوشــش دهــد. ایــن در حالــی اســت کــه مخــارج بهداشــتی و 
آموزشــی فرزنــدان و حمایــت از ســایر افــراد تحــت تکفــل در بیــن عمــوم مــردم رایــج بــوده و جــزء مهم تریــن مصــارف 
درآمــدی خانوارهــا نیــز محســوب می شــود. امــا نکتــه حائــز اهمیــت آن اســت کــه شــواهد کافــی تجربــی بــرای اثبــات 
اینکــه نیازهــای ســالخوردگان و نابینایــان در مقایســه بــا ســایر اقشــار جامعــه بــه طــور معنــی داری باالتــر اســت، وجــود 

نــدارد لــذا ضــرورت اعطــای معافیت هــای مــازاد بــرای اشــخاص ســالخورده و نابینــا مــورد تردیــد اســت.

ــن  ــدان در تعیی ــر فرزن ــد ب ــا تأکی ــل ب ــت تکف ــراد تح ــداد اف ــه تع ــوط ب ــات مرب 3-2. مالحظ
معافیت هــای اشــخاص حقیقــی

ــرای  ــر مجمــوع درآمــد اشــخاص حقیقــی را اعمــال می کننــد، تمهیداتــی ب ــًا تمامــی کشــورهایی کــه مالیــات ب تقریب
توجــه بــه فرزنــدان در یــک خانــواده دارنــد. به طــور کلــی وجــود فرزنــد باعــث می شــود توانایــی پرداخــت یــک خانــواده 
کاهــش یابــد و بنابرایــن رعایــت اصــول برابــری مســتلزم آن اســت کــه در صــورت ثبــات ســایر شــرایط، خانــواده ای کــه 
دارای فرزنــد اســت نســبت بــه خانــواده ای کــه فرزنــدی نــدارد، مالیــات کمتــری بپــردازد. توجــه بــه مســئله وجــود فرزند 
در یــک خانــواده بســتگی چندانــی بــه واحــد مالیاتــی )یعنــی فردمحــور یــا خانواده محــور بــودن روش ارائــه اظهارنامــه( 
نــدارد. کشــورها بــه دو صــورت وجــود فرزنــد را در سیســتم مالیاتــی مــورد مالحظــه قــرار داده انــد. در کشــورهایی کــه 
روش ارائــه اظهارنامــه بــه صــورت منفــرد اســت، کســورات مشــخصی بــرای هــر فرزنــد در نظــر می گیرنــد و از درآمــد 
ــودکان )همچــون برخــی آموزش هــای  ــا ک ــط ب ــن برخــی هزینه هــای مرتب ــات کســر می شــود. همچنی مشــمول مالی
ــه  ــر اظهارنام ــی ب ــر اســت. در کشــورهای مبتن ــل کس ــات قاب ــد مشــمول مالی ــداف ترویجــی، از درآم ــا اه ــاص( ب خ
مشــترک، وجــود فرزنــد بــه دو صــورت مــورد مالحظــه قــرار می گیــرد. در روش اول هماننــد ســاختار فردمحــور بــه ازای 
هــر فرزنــد، کســورات مشــخصی اعطــا می شــود کــه در اکثــر کشــورها بــر همیــن مبنــا عمــل می شــود. در روش دوم 
از سیســتم ضریــب خانــوار اســتفاده می شــود. در ایــن سیســتم ابتــدا کل درآمــد خانــواده تجمیــع می شــود. در گام بعــد 
بــه هــر عضــو خانــواده یــک ضریــب مشــخص تعلــق می گیــرد )مثــاًل زن و شــوهر هــر یــک ضریــب 1 و هــر فرزنــد 
ضریــب 0/5( و بــا تجمیــع ایــن ضرایــب، مجمــوع ضرایــب خانــوار محاســبه می شــود. پــس از آن، درآمــد کل خانــواده 
بــر مجمــوع ضرایــب تقســیم می شــود )بــه نوعــی می تــوان آن را درآمــد ســرانه خانــواده نامیــد(. در گام بعــد جــدول 
ــدد  ــًا ع ــد( و نهایت ــت می آی ــرانه به دس ــی س ــی مالیات ــود )و بده ــال می ش ــرانه اعم ــد س ــن درآم ــر ای ــات ب ــرخ مالی ن
حاصــل در مجمــوع ضریــب خانــوار ضــرب می شــود تــا بدهــی کل خانــواده بــه دســت آیــد. شــواهد موجــود حاکــی از 
آن اســت کــه تقریبــًا در تمــام نظام هــای مالیاتــی، کســورات یــا پاداش هایــی بــرای فرزنــدآوری طراحــی شــده اســت. 
ــراد  ــات اف ــد تصمیم ــوند و می توان ــدآوری می ش ــبی فرزن ــه نس ــش هزین ــث کاه ــتقیم باع ــور مس ــورات به ط ــن کس ای

درمــورد فرزنــدآوری را تحــت تأثیــر قــرار دهــد.



24 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

)یــا  در ســطح مشــاغل  مالیاتــی  و کســورات  قبــول  قابــل  هزینه هــای  معافیت هــا،   .4
خویش فرمایــان( و اشــخاص حقیقــی در کشــورهای مجــری نظــام مالیــات بــر مجمــوع درآمــد 

ــی ــخاص حقیق اش

ــورهای  ــی در 126 کش ــی قانون ــورات مالیات ــی و کس ــول مالیات ــل قب ــای قاب ــا، هزینه ه ــمت معافیت ه ــن قس در ای
ــه بررســی معافیت هــا،  ــر مجمــوع درآمــد اشــخاص حقیقــی بررســی شــده اســت. در ابتــدا ب مجــری نظــام مالیــات ب
ــز  ــه نی ــه و در ادام ــان پرداخت ــا خویش فرمای ــی مشــاغل ی ــار مالیات ــول و بعضــًا اعتب ــل قب ــای قاب کســورات و هزینه ه

ــت.  ــده اس ــز ش ــی تمرک ــخاص حقیق ــورات اش ــا و کس روی معافیت ه

4-1. معافیت ها، کسورات و هزینه های قابل قبول در سطح مشاغل یا خویش فرمایان

ــا درآمدهــای  ــر مجمــوع درآمــد اشــخاص حقیقــی، بخشــی از درآمــد اشــخاص حقیقــی مرتبــط ب در نظــام مالیــات ب
حاصــل از کســب و کارهــای شــخصی یــا مشــاغل اســت کــه بــرای دســتیابی بــه ایــن درآمدهــا، صاحبــان مشــاغل 
ــغلی  ــای ش ــوان هزینه ه ــت عن ــده تح ــام ش ــی انج ــای منطق ــتند. هزینه ه ــا هس ــری هزینه ه ــام یکس ــر از انج ناگزی
در تمامــی قوانیــن مالیاتــی مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه اســت و برخــورد مالیاتــی بــا آن هــا متفــاوت از از هزینه هــای 
اشــخاص حقیقــی اســت. مــروری بــر انــواع ایــن هزینه هــا و مقایســه آن بــا قانــون مالیاتــی ایــران، حاکــی از وجــود 
ــه منظــور  ــه، ب ــن قســمت از مطالع ــذا در ای ــری اســت. ل ــل ردگی ــف(، قاب ــاد اســت کــه در پیوســت )ال همپوشــانی زی
ــدی  ــور کلی ــد مح ــری از چن ــی دقیق ت ــًا بررس ــده و صرف ــز نش ــابه متمرک ــن تش ــب روی ای ــل مطال ــاب از تطوی اجتن
ــه خواهــد شــد. ایــن  ــا مشــاغل و صاحبــان کســب و کارهــا ارائ ــر مجمــوع درآمــد در مواجهــه ب نظام هــای مالیــات ب

محورهــا بــه قــرار زیــر هســتند:

 اول: نحــوه کســر کــردن هزینه هــای شــغلی چگونــه اســت؟ آیــا منــوط بــه ارائــه مســتندات و مــدارک اســت 	
یــا شــیوه ســاده تری نیــز پیــش روی کســب و کارهــا بــه ویــژه مشــاغل کوچــک و خــرد وجــود دارد؟

 دوم: اگــر کســب و کاری دچــار زیــان گــردد، آیــا امــکان جبــران زیــان وجــود دارد؟ زیــان شــغلی تــا چنــد ســال 	
قابــل انتقــال بــه آینــده اســت؟ آیــا امــکان جبــران از طریــق درآمدهــای گذشــته وجــود دارد؟

 ســوم:، معافیتــی بــرای برخــی کســب و کارهــا یــا برخــی منابــع درآمــدی در کســب و کارهــا در نظــر گرفتــه 	
شــده اســت؟

 چهارم: اعتبار مالیاتی مدنظر قانونگذاران بوده است؟	
 پنجم: آیا پرداختی ها به خیریه توسط خویش فرمایان و صاحبان مشاغل، جزء کسورات است؟	
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4-1-1. نحــوه منظــور کــردن کســورات شــغلی در قوانیــن مالیــات بــر مجمــوع درآمــد اشــخاص 
حقیقی

در تمامــی کشــورها، مالیــات بــر درآمــد مشــاغل مبتنــی بــر مالیــات بــر ســود یــا درآمــد خالــص اســت لــذا هزینه هــای 
تحصیــل درآمــد خویش فرمایــان یــا اشــخاص خوداشــتغال، مشــمول کســورات خواهــد بــود. البتــه از بیــن 126 کشــور 
مــورد بررســی، 11 کشــور )حــدود 8/7 درصــد( بــه شــرح زیــر، صاحبــان مشــاغل را بیــن انتخــاب یــک رژیــم مالیاتــی 

ساده ســازی شــده یــا نگهــداری دفاتــر حســابداری و ارائــه مســتندات و مــدارک، مخّیــر می ســازند.

	 ــد و ــر بگیرن ــورات در نظ ــوان کس ــه عن ــد را ب ــد درآم ــد 30 درص ــاغل آزاد می توانن ــور، مش ــن کش ــوال: در ای آنگ
روی 70 درصــد باقیمانــده، مشــمول مالیــات شــوند و یــا در صــورت ثبــت دقیــق هزینه هــا در دفاتــر حســابداری، 
»اجــاره بهــای پرداختــی بابــت ملــک تجــاری، دســتمزد کارکنــان و هزینــه مــواد اولیــه و واســطه ای، هزینه هــای 
ــد و اســتهالک امــالک و  ــل درآم ــرای تحصی ــرق و گاز، هزینه هــای بیمــه، ســایر هزینه هــای ضــروری ب آب و ب

ــص کســر می شــود. ــد ناخال ــول، از درآم ــل قب ــوان هزینه هــای قاب ــه عن مســتغالت« ب
	 ــر ــای کس ــه ج ــد ب ــان می توانن ــَرف و خویش  فرمای ــان ِح ــیلی، صاحب ــات ش ــون مالی ــاس قان ــر اس ــیلی: ب ش

هزینه هــای واقعــی، از کســورات اســتاندارد 30 درصــدی کــه کمتــر از ســقف تعییــن شــده در قانــون اســت اســتفاده 
نماینــد. افــرادی کــه در زمینه هــای کشــاورزی، معــدن، حمــل و نقــل زمینــی و امثالهــم فعالیــت می کننــد نیــز از 

مزایــای ویــژه ای بــرای مؤدیــان کوچــک برخــوردار هســتند.
	 چیــن: افــراد می تواننــد 20 درصــد از درآمــد خــود را بابــت هزینــه کســب درآمــد مشــاغل آزاد از درآمــد مشــمول

ــات هزینه هــا توســط مــؤدی انتخــاب شــود، هزینه هــای مرتبــط  ــراز جزئی ــد. در صورتی کــه اب ــات کســر کنن مالی
بــا اجــاره و تعمیــر و نگهــداری مشــروط بــه ارائــه مســتندات و تــا ســقف 800 یــوآن در مــاه، قابــل کســر شــدن از 

درآمدهــای ناخالــص خواهــد بــود.
	 کلمبیــا: طبــق قانــون ایــن کشــور، 75 درصــد درآمــد ناخالــص مشــاغل بــه عنــوان بخشــی از مجمــوع درآمــد فــرد

در نظــر گرفتــه می شــود و 25 درصــد آن معــاف از مالیــات اســت. از ایــن 75 درصــد باقیمانــده، مشــاغل می تواننــد 
مشــروط بــه ارائــه مســتندات، هزینه هــای قابــل قبــول را از درآمــد ناخالص شــان کســر کننــد و یــا اینکــه حداکثــر 

تــا 40 درصــد کل درآمدهــا را می تواننــد بــه عنــوان کســورات اســتاندارد و معافیت هــا منظــور کننــد.
	 ــاظ ــا لح ــاغل آزاد ب ــد از مش ــل درآم ــت تحصی ــده باب ــام ش ــای انج ــور، هزینه ه ــن کش ــک: در ای ــوری چ جمه

شــرایط خاصــی قابــل کســر اســت امــا مشــاغل می تواننــد بــه جــای ابــراز هزینه هــای واقعــی، درصــدی ثابــت از 
درآمدهــای خــود را بــه عنــوان کســورات اعــالم نماینــد. درصــد ثابــت بیــن فعالیت هــای مختلــف متفــاوت اســت. 
ــه  ــوط ب ــر 80 درصــد درآمــد ناخالــص، درآمدهــای مرب ــع دســتی حداکث ــاًل در فعالیت هــای کشــاورزی و صنای مث
حــق تکثیــر، مالکیــت معنــوی و مجوزهــای تجــاری تــا ســقف 60 درصــد، درآمدهــای مربــوط بــه مشــاغل آزاد تــا 
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40 درصــد و درآمدهــای کســب شــده از اجــاره تــا ســقف 30 درصــد، امــکان منظــور نمــودن کســورات وجــود دارد. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه آن دســته از اشــخاصی کــه از کســورات بیــش از 50 درصــدی اســتفاده می کننــد قــادر 

بــه اســتفاده از کســورات شــخصی نیســتند.
	 ــراز هزینه هــا، از رژیــم ــه جــای اب ــن: در ایــن کشــور نیــز کســب و کارهــای کوچــک و متوســط می تواننــد ب گاب

ــورات  ــوان کس ــه عن ــود را ب ــص خ ــای ناخال ــدی از درآمده ــد و درص ــتفاده نماین ــده اس ــازی ش ــی ساده س مالیات
ــرای  ــت و ب ــاوت اس ــف، متف ــای مختل ــته فعالیت ه ــه رش ــته ب ــن بس ــی در گاب ــای قانون ــد. درصده ــور نماین منظ
ــرای  ــات 50 درصــد و ب ــه خدم ــرای ارائ ــد، ب ــادل 70 درصــد درآم ــای خرده فروشــی و عمده فروشــی مع فعالیت ه

ــوان کســورات لحــاظ می شــود. ــه عن ــص ب ــای ناخال ــایر مشــاغل آزاد، 40 درصــد درآمده س
	 .گواتمــاال: درآمدهــای ناشــی از مشــاغل آزاد در ایــن کشــور بــه یکــی از دو شــیوه زیــر مشــمول مالیــات می شــود

در شــیوه نخســت، فــرد تمامــی هزینه هــای صــرف شــده بــرای کســب درآمــد را اظهــار نمــوده و خالــص درآمــدش 
بــا نــرخ 25 درصــد مشــمول مالیــات می شــود. در شــیوه دوم، درآمــد ناخالــص فــرد )یعنــی بــدون کســر هزینه هــا( 
مشــمول مالیــات می شــود و تــا ســقف 30 هــزار واحــد مشــمول مالیــات بــا نــرخ 5 درصــد و بــرای مقادیــر بیــش 

از آن مشــمول مالیــات بــا نــرخ 7 درصــدی می شــود.
	 مجارســتان: در ایــن کشــور بــرای درآمدهــای کســب شــده توســط خویش فرمایــان می تــوان از کســورات اســتاندارد

10 درصــدی یــا اظهــار هزینه هــای انجــام شــده بــرای حصــول درآمــد مشــروط بــه ارائــه مســتندات اســتفاده کــرد.
	 ــروط ــد را مش ــل درآم ــادی تحصی ــروری و ع ــای ض ــد هزینه ه ــاغل آزاد می توانن ــاغل در مش ــراد ش ــن: اف فیلیپی

بــه ارائــه مســتندات کســر کننــد و یــا شــیوه ســاده تری را انتخــاب نماینــد و از کســورات اســتاندارد 40 درصــدی 
ــوند. ــد ش بهره من

	 پرتغــال: در ایــن کشــور دو رژیــم مالیاتــی وجــود دارد؛ رژیــم مالیاتــی ســاده و رژیــم مالیاتــی مبتنــی بــر نگهــداری
دفاتــر حســابداری. تحــت رژیــم ســاده، درآمــد مشــمول مالیــات بــا اســتفاده از ضرایبــی کــه از قبــل مشــخص شــده 
اســت و بســته بــه نــوع فعالیت هــا، متفــاوت اســت مبنــای تعییــن کســورات قــرار می گیــرد. مثــاًل در فعالیت هــای 
مربــوط بــه فــروش کاالهــا، هتــل و رســتوران، صنایــع غذایــی و آشــامیدنی؛ 15 درصــد درآمــد ناخالــص، 75 درصــد 
ــوان  ــه عن ــا ب ــایر فعالیت ه ــرای س ــون و 35 درصــد ب ــده در قان ــر ش ــرای برخــی مشــاغل ذک ــص ب ــد ناخال درآم
ــا  ــط ب ــای مرتب ــر حســابداری، هزینه ه ــداری دفات ــر نگه ــی ب ــی مبتن ــم مالیات کســورات منظــور می شــود. در رژی
فعالیــت قابلیــت کســر دارنــد و مجموعــه ای از قوانیــن و محدودیت هــای اضافــی نیــز بــرای کســر برخــی از اقــالم 

هزینــه ای وجــود دارد.
	 20 ــا روســیه: در ایــن کشــور، صاحبــان مشــاغل و کســب و کارهــا می تواننــد از کســورات اســتانداردی معــادل ب

درصــد کل درآمدهــای ناخالــص اســتفاده کننــد و یــا مشــروط بــه ارائــه مســتندات، هزینه هــای منطقــی و مرتبــط 
بــا کســب درآمــد، قابــل کســر خواهــد بــود.
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4-1-2. بررسی امکان جبران زیان از طریق انتقال به آینده یا گذشته

بــر اســاس اطالعــات ســال 2020، حــدود 66 درصــد از کشــورهای مجــری نظــام مالیــات بــر جمــع درآمــد )83 کشــور 
از 126 کشــور مــورد بررســی(، زیــان ناشــی از کســب و کار را قابــل کســر از درآمدهــای مشــمول مالیــات همــان منبــع 
درآمــدی )و بــه نــدرت از ســایر منابــع درآمــدی( نموده انــد. تفــاوت کشــورها در نحــوه جبــران زیــان را در چنــد محــور 

می تــوان مطــرح نمــود کــه بــه شــرح زیــر اســت.

	 قابلیــت انتقــال زیــان بــه آینــده یــا گذشــته: بــه اســتثنای کانــادا )قابلیــت انتقــال زیــان بــه 3 ســال قبــل
ــه صــورت نامحــدود(، ســنگاپور )قابلیــت  ــه گذشــته و آینــده ب ــان ب و 20 ســال بعــد(، شــیلی )قابلیــت انتقــال زی
انتقــال نامحــدود بــه دوره هــای آتــی و مشــروط بــه تأمیــن شــرایط خاصــی، قابــل انتقــال بــه گذشــته( و هلنــد 
)قابــل انتقــال بــه 3 ســال قبــل و 9 ســال بعــد(، در قوانیــن ســایر کشــورها )79 کشــور از 83 کشــور(، صرفــًا امــکان 

انتقــال زیــان و جبــران آن بــه دوره هــای آتــی وجــود دارد.
	 مــدت زمــان انتقــال: تفــاوت قابــل مالحظــه ای بیــن مــدت زمــان انتقــال زیــان بــه جلــو در میــان کشــورها

مشــاهده می شــود و از 3 ســال تــا مــدت زمــان نامحــدود در نوســان اســت. آذربایجــان، جمهــوری کنگــو، گینــه، 
لتونــی، فیلیپیــن، ســنگال، صربســتان، ازبکســتان و ونزوئــال بــا تعییــن مــدت زمــان 3 ســاله بــرای انتقــال زیــان 
ــن، شــیلی،  ــل، اســترالیا، اتریــش، بلژیــک، چی ــد. در مقاب ــرار می گیرن ــف ق ــی، در یــک ســر طی ــه ســال های آت ب
ــت،  ــزی، مال ــورگ، مال ــتاین، لوکزامب ــا، لیختن اش ــکا، کنی ــد، جامائی ــگ، ایرلن ــان، هنگ کن ــان، گوی ــارک، آلم دانم
نامبیــا، نیوزیلنــد، پاپواگینــه نــو، پــرو، ســنگاپور، اســلوانی، آفریقــای جنوبــی، اســپانیا، ســوئد، ســوئیس، ترینیــداد و 
توباگــو و اوگانــدا بــا انتقــال زیــان بــه ســال های آتــی بــه صــورت نامحــدود در ســر دیگــر طیــف قــرار می گیرنــد. 
ــر  ــا 20 ســال تغیی ــز بیــن 3 ســال ت ــرای مابقــی کشــورها نی ــه دوره هــای آتــی ب مــدت زمــان انتقــال زیان هــا ب
می کنــد. همانطــور کــه از نمــودار )1( پیداســت، بیشــترین فراوانــی کشــورها در انتخــاب مــدت زمــان انتقــال زیــان 
بــه دوره هــای آتــی، 5 ســال )25 کشــور از 83 کشــور یــا حــدود 30 درصــد( و یــا نامحــدود )27 کشــور از 83 کشــور 

یــا حــدود 32/5 درصــد( اســت.
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نمودار )1(. مدت زمان قانونی انتقال زیان به دوره های آتی در کشورها
  هاي آتی در کشورهابه دوره). مدت زمان قانونی انتقال زیان 1نمودار (
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	 ،)مشــروط بــودن حداکثــر زیــان قابــل کســر در هــر دوره: برخــی کشــورها )9 کشــور از 83 کشــور
ــد. در  ــان را می دهن ــی از زی ــران بخش ــازه جب ــا اج ــد و ی ــرایطی می کنن ــراری ش ــه برق ــوط ب ــان را من ــران زی جب
پانامــا، صرفــًا 20 درصــد زیــان بــرای 5 ســال قابــل انتقــال بــه دوره هــای آتــی اســت. در پــرو، اشــخاص می تواننــد 
ــه  ــال نامحــدود ب ــه انتق ــد گزین ــال می توانن ــن ح ــا در عی ــد ام ــد کســر کنن ــان را از درآم ــی، زی ــال آت طــی 4 س
دوره هــای آتــی را انتخــاب نماینــد مشــروط بــه اینکــه مقــدار کســر زیــان از 50 درصــد درآمــد مشــمول مالیــات 
فراتــر نــرود. در ازبکســتان و ونزوئــال نیــز حداکثــر طــی 3 ســال می تواننــد زیان هــای خــود را در مقابــل درآمدهــای 
آتــی مســتهلک نماینــد مشــروط بــه اینکــه زیــان کســر شــده، حداکثــر معــادل 25 درصــد درآمــد مشــمول مالیــات 
شــخص باشــد. در آلمــان نیــز دوره نامحــدودی بــرای انتقــال زیــان بــه جلــو وجــود دارد لکــن ســقف زیــان قابــل 
جبــران 1 میلیــون یــورو خواهــد بــود. در گویــان مشــروط بــه اینکــه امــکان انتقــال زیــان بــه طــور نامحــدود بــه 
ــه شــرط آنکــه جبــران زیــان در هــر دوره، بیــش از نصــف مالیــات پرداخــت شــده  دوره هــای آتــی وجــود دارد ب
نباشــد. در جامائیــکا و لیختن اشــتاین نیــز قابلیــت انتقــال زیــان بــه دوره هــای آتــی بــه طــور نامحــدود وجــود دارد 

مشــروط بــه اینکــه بــه ترتیــب بیــش از 50 و 70 درصــد درآمدهــای مشــمول مالیــات خویش فرمایــان نباشــد.
	 برخــورد متفــاوت بــا نــوع زیــان و محــل جبــران زیــان: در اکثــر کشــورهایی کــه امــکان انتقــال زیــان

بــه دوره هــای آتــی )یــا بعضــًا گذشــته( وجــود دارد، صرفــًا زیــان ناشــی از فعالیــت اصلــی کســب و کار از محــل 
درآمدهــای اصلــی همــان کســب و کار قابــل کســر اســت. بــا ایــن وجــود در برخــی کشــورها، قوانیــن جداگانــه ای 
بــرای برخــورد بــا نــوع زیــان و محــل جبــران زیــان وجــود دارد. مثــاًل در چــاد، زیــان کســب و کار را تــا 4 ســال 
بــه جلــو می تــوان انتقــال داد امــا اگــر زیانــی در معامــالت زمیــن و امــالک رخ داده باشــد تــا 5 ســال بــه جلــو 
قابــل انتقــال اســت. در غنــا، اگــر زیــان کســب و کار از همــان منبــع کســر شــود، بــه مــدت 5 ســال قابلیــت انتقــال 
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بــه دوره هــای آتــی وجــود دارد، حــال آنکــه اگــر قــرار بــه کســر زیــان از ســایر منابــع درآمــدی باشــد، مــدت زمــان 
انتقــال بــه دوره هــای آتــی بــه 3 ســال کاهــش می یابــد.

4-1-3. بررسی معافیت های شغلی در قوانین مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی

در تمامــی کشــورهای مجــری نظــام مالیــات بــر مجمــوع درآمــد اشــخاص حقیقــی، تمامــی انــواع مختلــف مشــاغل 
مشــمول مالیــات بــر درآمــد هســتند و صرفــًا در 6 کشــور از 126 کشــور مــورد بررســی )کمتــر از 5 درصــد(، بخشــی از 
عایــدات و درآمدهــای مشــاغل خاصــی از پرداخــت مالیــات معــاف هســتند. مســئله مهــم آنکــه فقــط 2 کشــور از 126 
کشــور، تمــام یــا بخشــی از درآمدهــای کشــاورزی را از شــمول مالیــات بــر مجمــوع درآمــد اشــخاص حقیقــی مســتثنی 
ــوان  ــه عن ــاغل ب ــطح مش ــا در س ــای معافیت ه ــازی اعط ــه حداقل س ــت از آن دارد ک ــاهده حکای ــن مش ــد. ای نموده ان
یکــی از شــروط اساســی بــرای تأمیــن عدالــت مالیاتــی، مدنظــر اکثــر کشــورهای مجــری نظــام مالیــات بــر مجمــوع 

درآمــد اشــخاص حقیقــی قــرار گرفتــه اســت.

	 .در آذربایجان، عایدات سرمایه ای حاصل از فروش دارایی های ثابت کسب و کار از مالیات معاف است
	 ــه شــرط ســرمایه گذاری مجــدد از پرداخــت ــت را ب ــروش دارایی هــای ثاب ــدات ناشــی از ف جمهــوری کنگــو، عای

مالیــات معــاف نمــوده اســت.
	 20 در کــره جنوبــی، درآمدهــای کســب و کارهــای کوچــک بســته بــه محــل اســتقرار و نــوع فعالیــت بیــن 5 تــا

درصــد از شــمول مالیــات معــاف اســت.
	.لیبی، درآمدهای بخش کشاورزی را از مالیات معاف نموده است
	.پاناما سقف 300 هزار بالیوا، درآمدهای بخش کشاورزی را از مالیات معاف نموده است
	 ــه ســرمایه گذاری مجــدد ظــرف 3 ســال ــوط ب ــت کســب و کار من ــای ثاب ــروش دارایی ه ــدات ف در ســنگال، عای

آتــی، از پرداخــت مالیــات معــاف اســت.

4-1-4. اعتبــار مالیاتــی اعطایــی بــه مشــاغل در قوانیــن مالیــات بــر مجمــوع درآمــد اشــخاص 
حقیقــی

در نظــام مالیــات بــر مجمــوع درآمــد اشــخاص حقیقــی، اعتبــار مالیاتــی نوعــًا بــرای مالیات هــای پرداخــت شــده از منابــع 
درآمــدی خــارج از کشــور اســتفاده می شــود و اســتفاده از اعتبــار مالیاتــی بــرای ســایر موضوعــات، تقریبــًا نــادر اســت. در 
ــرای ســرمایه گذاری بهره منــد می شــوند و همچنیــن در بولیــوی،  ــار مالیاتــی ب لوکزامبــورگ، صاحبــان مشــاغل از اعتب
ــا ســرمایه گذاری،  ــط ب ــد مرتب ــای خری ــه فاکتوره ــه شــرط ارائ ــد و ب ــر درآم ــات ب ــا ســقف 50 درصــد مالی ــر ت حداکث

خویش فرمایــان امــکان اســتفاده از اعتبــار مالیاتــی را دارنــد.
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4-1-5. قابل کسر بودن پرداختی  به خیریه ها و نهادهای عام المنفعه از درآمد مشاغل

از بیــن 126 کشــور مــورد بررســی، صاحبــان مشــاغل فقــط در 7 کشــور )حــدود 5/5 درصــد( بــه شــرح زیــر امــکان 
ــر  ــه ذکــر اســت کــه در اکث ــد. الزم ب ــه را دارن ــه خیریه هــا و نهادهــای عام المنفع کســر هزینه هــای پرداخــت شــده ب
ــول اشــخاص حقیقــی )و  ــل قب ــوان هزینه هــای قاب ــه عن ــه ب ــه خیریه هــا و نهادهــای عام المنفع ــی ب کشــورها، پرداخت

نــه واحدهــای شــغلی( پذیرفتــه شــده اســت.

	 ــوان ــه عن ــی ب ــی و غیرانتفاع ــای دولت ــه خیریه ه ــی ب ــص، پرداخت ــد خال ــد درآم ــقف 5 درص ــا س ــن، ت در آرژانتی
ــود. ــه می ش ــر گرفت ــول در نظ ــل قب ــورات قاب کس

	 ــا ــی ت ــای اجتماع ــازمان دهی رویداده ــد و س ــراد نیازمن ــرای اف ــذا ب ــن غ ــی، تأمی ــای مال ــتان، کمک ه در ارمنس
ــول منظــور می شــود. ــل قب ــوان هزینه هــای قاب ــه عن ــا( ب ــل از کســر هزینه ه ــص )قب ــد ناخال ســقف 25 درصــد درآم

	 هزینه هــای مرتبــط بــا کمــک بــه خیریه هــا در گرجســتان تــا ســقف 10 درصــد درآمــد ناخالــص، قابــل کســر از
درآمــد صاحبــان مشــاغل و کســب و کارهــا اســت.

	 ــوان ــه عن ــا(، ب ــی از خیریه ه ــتثنای برخ ــه اس ــه )ب ــه خیری ــی ب ــوه پرداخت ــا و وج ــا، حمایت ه ــزی، هدای در اندون
ــردد. ــوب می گ ــورات محس کس

	 جامائیــکا نیــز حداکثــر تــا ســقف 5 درصــد درآمــد مشــمول مالیــات )یعنــی پــس از کســر هزینه هــا(، کمــک مالــی
بــه مؤسســات خیریــه را قابــل کســر از درآمــد می دانــد.

	.در مراکش، هدایای اعطایی به نهادهای خیریه، قابل کسر شدن از درآمد ناخالص است
	.در فیلیپین، هزینه های انجام شده برای خیریه ها قابلیت کسر از درآمد ناخالص را دارد

4-2. بررســی معافیت هــای منابــع درآمــدی، معافیت هــای پایــه، کســورات اســتاندارد، 
ــی ــخاص حقیق ــطح اش ــی در س ــارات مالیات ــول و اعتب ــل قب ــای قاب هزینه ه

در پیوســت »ب«، خالصــه ای از کســورات، معافیت هــا، اعتبــارات مالیاتــی و سیســتم های جبــران زیــان در 126 کشــور 
جهــان در ســال 2020 ارائــه شــده اســت و نــکات کلیــدی قابــل اســتخراج از تجربیــات کشــورهای مجــری نظــام مالیات 
بــر درآمــد اشــخاص اســتخراج شــده اســت کــه در چهــار محــور »اعطــای معافیت هــا بــه برخــی از منابــع درآمــدی بــه 
ــورات  ــتاندارد و کس ــورات اس ــه، کس ــای پای ــرمایه ای«، »معافیت ه ــای س ــرمایه گذاری و عایدی ه ــای س ــژه درآمده وی
اضافــی بابــت افــراد تحــت تکفــل«، »کســورات خــاص یــا هزینه هــای قابــل قبــول اشــخاص« و »اعتبــار مالیاتــی« 

بررســی خواهنــد شــد.
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ــه برخــی منابــع  ــر تجربیــات کشــورهای مجــری PIT در اعطــای معافیــت ب 4-2-1. مــروری ب
درآمــدی اشــخاص حقیقــی

ــر مجمــوع درآمــد  ــات ب ــی درآمــد اشــخاص حقیقــی از طــرق مختلفــی کســب می شــود. در نظــام مالی ــه طــور کل ب
اشــخاص حقیقــی و نظــام مالیــات بــر درآمــد یکنواخــت اشــخاص حقیقــی، صرف نظــر از اینکــه درآمدهــای اشــخاص 
ــام  ــه در نظ ــوند ک ــات می ش ــمول مالی ــده و مش ــع ش ــر جم ــا یکدیگ ــد، ب ــده باش ــب ش ــی کس ــه محل ــی از چ حقیق
مالیــات بــر مجمــوع درآمــد اشــخاص حقیقــی، در قالــب یــک جــدول بــا نرخ هــای مالیاتــی تصاعــدی، بدهــی مالیاتــی 
مشــخص می شــود و در نظــام مالیــات بــر درآمــد یکنواخــت، عمدتــًا بــا یــک نــرخ همــوار یــا یکنواخــت، از مجمــوع 
درآمدهــا مالیــات اخــذ می شــود. در نظــام مالیــات بــر درآمــد دوگانــه نیــز درآمدهــای حاصــل از نیــروی کار در قالــب 
جــدول مالیاتــی تصاعــدی و درآمدهــای حاصــل از ســرمایه بــا یــک نــرخ مالیاتــی یکنواخــت )عمدتــًا کمتــر از نــرخ 
ــر درآمــد کار( مشــمول مالیــات می شــوند. صرف نظــر از اینکــه کشــورها در حــال پیاده ســازی کــدام نظــام  مالیــات ب
ــد اشــخاص  ــر درآم ــات ب ــدی را از شــمول مالی ــع درآم ــد باشــند، شــماری از کشــورها، برخــی مناب ــر درآم ــات ب مالی

ــتند: ــر هس ــرار زی ــه ق ــدی ب ــع درآم ــن مناب ــم مهم تری ــه می دانی ــور ک ــازند. همانط ــتثنی می س مس

 ــه 	 ــاب و ذهــاب، کمک هزین ــوق نقــدی، کمک هزینه هــای ای ــر دســتمزد و حق ــروی کار مشــتمل ب ــد نی درآم
مســکن، کمــک هزینــه مســافرت و نظایــر آن.

 درآمدهای خوداشتغالی و کسب و کارهای شخصی )که در قسمت قبل به شرح آن پرداخته شد(.	
 ــپرده ها، 	 ــود س ــهام، س ــده س ــیم ش ــودهای تقس ــر س ــتمل ب ــرمایه مش ــری س ــی از به کارگی ــای ناش درآمده

ــی و امثالهــم. ســود اوراق قرضــه عمومــی و شــرکتی، اجــاره بهــای دریافت
 عایدی هــای ســرمایه ای کســب شــده از محــل دارایی هــای منقــول و غیرمنقــول اعــم از فــروش امــالک و 	

مســتغالت، ســهام و ســایر اوراق بهــادار، آثــار نفیــس هنــری و عتیقه جــات و ...
 درآمدهــای اتفاقــی مشــتمل بــر جوایــز مســابقات فرهنگــی، هنــری، ورزشــی و علمــی، یارانه هــا و 	

کمک هزینه هــای معیشــتی و تحصیلــی اعطــا شــده توســط نهادهــای خیریــه و دولــت و امثالهــم.

در ادامه چند مشاهده مهم از معافیت های متداول مورد بررسی قرار می گیرد.

یک( معافیت  حقوق و دستمزد بازنشستگی

دو رویــه در خصــوص »حــق بیمه هــای پرداختــی بازنشســتگی« و »درآمــد بازنشســتگی« در کشــورهای مجــری نظــام 
ــود.  ــال می ش PIT اعم

 دســته نخســت، حــق بیمه هــای پرداختــی بابــت بازنشســتگی را بــه عنــوان هزینه هــای قابــل قبــول شــخصی 	
در نظــر گرفتــه و امــکان کســر آن از درآمــد ناخالــص را فراهــم می ســازند. بــه تبــع آن در زمــان بازنشســتگی 
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شــخص، درآمدهــای به دســت آمــده از محــل بازنشســتگی مشــمول مالیــات خواهــد بــود.
 ــه عنــوان هزینــه قابــل قبــول در نظــر نگرفتــه و اجــازه کســر آن از 	 دســته دوم، کســورات بازنشســتگی را ب

ــود.1  درآمــد ناخالــص را نمی دهنــد. در مقابــل، درآمدهــای بازنشســتگی از پرداخــت مالیــات معــاف خواهــد ب
ــورهایی  ــت. اواًل کش ــاوت اس ــوق، متف ــه ف ــی دو گزین ــی و اجتماع ــدی، رفاه ــار درآم ــه آث ــت ک ــی اس بدیه
ــه  ــوان ب ــروی کار ج ــاالنه کل را از نی ــی س ــار مالیات ــی از ب ــد، بخش ــاب می کنن ــت را انتخ ــه نخس ــه روی ک
ــول،  ــل قب ــه قاب ــوان هزین ــه عن ــای بازنشســتگی ب ــق بیمه ه ــی ح ــرا وقت ــد زی ــال می دهن بازنشســتگان انتق
قابــل کســر از درآمــد ناخالــص اســت بــه معنــای کمتــر شــدن درآمــد مشــمول مالیــات اســت کــه متــرادف بــا 
بدهــی مالیاتــی کمتــر بــرای نیــروی کار جــوان می باشــد. بدیــن ترتیــب در حالتی کــه سیاســتگذاری نخســت 
دنبــال شــود، درآمــد قابــل تصــرف اشــخاص در دوران جوانــی بیشــتر از حالتــی خواهــد بــود کــه نــوع دوم از 
ــه مراتــب بهتــر از روش  ــًا عدالــت افقــی در صــورت تعقیــب گزینــه اول، ب سیاســتگذاری اعمــال گــردد. ثانی
ــًا  ــرد. ثالث ــا درآمــد یکســان، صــورت می گی ــراد ب ــا اف ــرا برخــورد مالیاتــی یکســانی ب دوم تأمیــن می شــود زی
ــه نظــر می رســد پیاده ســازی روش نخســت و مشــمول  ــی و اجتماعــی، ب ــار روان ــه اقتصادسیاســی و ب از جنب

مالیــات کــردن درآمدهــای بازنشســتگی، دشــوار باشــد.

ــیوه دوم  ــد(، ش ــی 21/4 درص ــی )یعن ــورد بررس ــور م ــور از 126 کش ــه 27 کش ــت از آن دارد ک ــی حکای ــواهد تجرب ش
ــا  ــورات ی ــوان کس ــه عن ــتگی را ب ــت بازنشس ــی باب ــای پرداخت ــق بیمه ه ــب، ح ــن ترتی ــد و بدی ــاب نموده ان را انتخ
هزینه هــای قابــل قبــول نمی پذیرنــد و در نهایــت، درآمدهــای بازنشســتگی را از شــمول مالیــات بــر درآمــد اشــخاص 

ــد. ــاف می کنن ــتثنی و مع مس

نمودار )2(. برخورد مالیاتی کشورها با درآمدهای بازنشستگی

  هاي آتی در کشورهابه دوره). مدت زمان قانونی انتقال زیان 1نمودار (
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1 . هــر چنــد ایــران نظــام مالیــات بــر مجمــوع درآمــد اشــخاص حقیقــی را پیــاده نمی کنــد امــا بــه طــور کلــی رویکــرد کشــور در برخــورد بــا کســورات بازنشســتگی 
و درآمدهــای بازنشســتگی، مشــابه کشــورهایی اســت کــه رویــه دوم را برگزیده انــد.
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دو( معافیــت برخــی از درآمدهــای ناشــی از ســرمایه گذاری در نظــام مالیــات بــر مجمــوع درآمــد 
اشــخاص

ــرمایه، مشــمول  ــری س ــده از محــل بکارگی ــدی کســب ش ــالم درآم ــی از اق ــه برخ ــی از آن اســت ک مشــاهدات حاک
ــتند. ــر هس ــرار زی ــه ق ــا ب ــم از معافیت ه ــوع مه ــار ن ــت اســت. چه معافی

 سود تقسیم شده سهام	
 سود انواع سپرده های بانکی	
 سود اوراق قرضه دولتی، اوراق شهرداری ها و اوراق شرکتی	
 درآمد اجاره 	

ــپرده  ــود س ــور2 س ــهام )22/2%(، 23 کش ــود س ــور1 س ــی، 28 کش ــورد بررس ــور م ــن 126 کش ــال 2020 از بی در س
)18/25%(، 24 کشــور3 ســود اوراق قرضــه )19%( و 5 کشــور4 درآمــد ناشــی از اجــاره )حــدود 4%( را معــاف از مالیــات 

دانســته اند.

  گذاري در کشورها). معافیت اشکال مختلف درآمد ناشی از سرمایه3نمودار (نمودار )3(. معافیت اشکال مختلف درآمد ناشی از سرمایه گذاری در کشورها
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امالك و اوراق بهادار

سهام و اوراق بهادار

امالك

1 . مشــتمل بــر آرژانتیــن، بــالروس، بلژیــک )تــا مبلــغ 801 یــورو(، بولیــوی، چیــن )کمتــر از یکســال تــا 50 درصــد و بیــش از یکســال کاًل معــاف(، کلمبیــا، جمهــوری 
کنگــو، قبــرس، مصــر )بــه شــرط معاملــه در بــورس اوراق بهــادار(، اســتونی، فنالنــد ) تــا 15 درصــد ســودهای تقسیم شــده معافیــت دارنــد(، گرجســتان، آلمــان )تــا 
ــه )50 درصــد ســود ســهام(،  ــا، پاراگوئ ــزی، فلســطین، پانام ــاف(، مال ــورگ )50 درصــد مع ــوس، لســوتو، لوکزامب ــان، قزاقســتان، کــوزوو، الئ ــورو(، گوی ســقف 801 ی

روآنــدا، ســنگاپور، ترتینــداد و توباگــو.
2 . مشــتمل بــر آرژانتیــن، بــالروس، کامــرون، چــاد، کروواســی )تــا 0/5 درصــد در ســال(، قبــرس، آلمــان )تــا ســقف 801 یــورو(، گویــان، الئــوس، لســوتو، لیبــی، 
لیتوانــی، مالــزی، نامبیــا )در برخــی مــوارد(، پانامــا، پــرو، روآنــدا، صربســتان، آفریقــای جنوبــی، ترینیــداد و توباگــو، ویتنــام، زامبیــا، زیمبابــوه )افــراد 55 ســال بــه بــاال(.

3 . مشــتمل بــر آرژانتیــن )بــه اســتثنای اوراق اخــزا(، کامــرون، چــاد، چیــن، کروواســی، قبــرس، مصــر، فنالنــد )صرفــًا برخــی اوراق دولتــی(، گرجســتان، آلمــان )تــا 
ــداد و  ــرو، پرتغــال، صربســتان، اســپانیا، ترینی ــا، پ ــا، پانام ــداوی، مغولســتان، نامبی ــی، مول ــوس، لیتوان ــًا اوراق مســکن(، الئ ــا )صرف ــورو(، قزاقســتان، کنی ســقف 801 ی

توباگــو، زیمبابــوه )افــراد 55 ســال بــه بــاال(.
4 . مجارستان، ایسلند )50درصد درآمد اجاره(، کنیا، پاناما و روآندا که در خصوص 3 مورد آخر، قانونگذار تا یک سقفی معافیت اعطا می کند.
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سه( معافیت عایدی سرمایه ای )امالک و اوراق بهادار(

مالیــات بــر عایــدی ســرمایه حــدود یــک قــرن اســت کــه بــه عنــوان یکــی از اجــزای مالیــات بــر درآمــد، بــر عایــدات 
ســرمایه حاصــل از ســرمایه گذاری در تملــک دارایــی وضــع می شــود. مالیــات بــر عایــدی ســرمایه روی افزایــش ارزش 
مــازاد کــه ناشــی از کار و تولیــد نبــوده و صرفــًا بــه دلیــل شــرایط بــازار و زیرســاخت های عمومــی بــه دســت می آیــد، 
ــر ســهام  ــی نظی ــر دارایی های ــات ب ــن مالی ــد اســت. ای ــزوده ناشــی از کار و تولی ــاوت از ارزش اف اعمــال می شــود و متف
ــرد.  ــق می گی ــین آالت تعل ــد ماش ــاری مانن ــای تج ــکن( و دارایی ه ــن و مس ــه زمی ــتغالت )از جمل ــادار، مس و اوراق به

بررســی وضعیــت ایــن پایــه مالیاتــی در 126 کشــور منتخــب حکایــت از آن دارد کــه:

مشــاهده اول- وضــع مالیــات بــر عایــدی ســرمایه تقریبــًا مــورد توافــق اکثــر کشــورها اســت بــه طــوری کــه صرفــًا 
ــات  ــاف از مالی ــده از ســرمایه  اشــخاص، مع ــه دســت آم ــای ب 21 کشــور از 126 کشــور )حــدود 17 درصــد( عایدی ه
ــه در 3  ــد. البت ــرمایه ندارن ــدی س ــر عای ــات ب ــه مالی ــه کشــورهایی هســتند ک ــگ از جمل ــنگاپور و هنگ کن اســت.1 س
کشــور )اوگانــدا، ازبکســتان، ســودان( از ایــن 21 کشــور، عایدی هــای ســرمایه ای مربــوط بــه کســب و کارهــا مشــمول 
مالیــات بــر درآمــد مشــاغل اســت و کســب و کارهــا بایــد در اظهارنامــه مالیاتــی  خــود، عایدی هــای بــه دســت آمــده از 
محــل نقــل و انتقــال دارایی هــای ســرمایه ای و اوراق بهــادار از جملــه ســهام را اعــالم نماینــد. 2 کشــور روســیه و آروبــا 

نیــز سیســتم های جداگانــه ای بــرای مالیــات بــر عایــدی ســرمایه ندارنــد.

نمودار )4(. برخورد مالیاتی با عایدی های سرمایه ای

  گذاري در کشورها). معافیت اشکال مختلف درآمد ناشی از سرمایه3نمودار (
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معاف

امالك و اوراق بهادار

سهام و اوراق بهادار

امالك

ــته بندی  ــروه دس ــه گ ــه س ــوان ب ــد را می ت ــرمایه دارن ــدی س ــر عای ــات ب ــه مالی ــوری ک ــاهده دوم- 105 کش مش
ــروش  ــص ناشــی از ف ــر عایدی هــای خال ــای امــالک و مســتغالت و هــم ب ــر عایدی ه ــروه نخســت، هــم ب ــرد؛ گ ک
ــرمایه ای  ــدی س ــًا عای ــروه دوم صرف ــد(. گ ــدود 67 درص ــی ح ــور یعن ــد )85 کش ــع می کنن ــات وض ــادار مالی اوراق به

1 . ایــن کشــورها عبارتنــد از آنگــوال، کامبــوج، جمهــوری دموکراتیــک کنگــو، غنــا، هنگ کنــگ، جامائیــکا، الئــوس، لیبــی، ماداگاســکار، نامبیــا، پاپواگینــه نــو، هلنــد، 
ســنگاپور، ســودان جنوبــی، ســریالنکا، ســورینام، اروگوئــه، ازبکســتان، اوگانــدا، زامبیــا، روســیه و آروبــا.
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ــه ســهام و ســایر  ــوط ب ــد و عایدی هــای مرب ــات می نماین ــه ناشــی از امــالک و مســتغالت را مشــمول مالی تحقق یافت
اوراق بهــادار معــاف از مالیــات اســت )14 کشــور1 یعنــی حــدود 11 درصــد(. گــروه ســوم از کشــورها روی عایدی هــای 
حاصــل از فــروش ســهام و ســایر اوراق بهــادار، مالیــات وضــع می کننــد و عایدی هــای مربــوط بــه فــروش امــالک و 

مســتغالت معــاف از مالیــات اســت )6 کشــور2 یعنــی حــدود 5 درصــد(.

ــا عایدی هــای خالــص حاصــل از فــروش ســهام و اوراق بهــادار در برخــی از  مشــاهده ســوم- برخــورد مالیاتــی ب
کشــورها ترجیحــی اســت بــه طوری کــه اگــر ایــن عایدی هــا از محــل فــروش ســهام و ســایر اوراق بهــادار در بــورس 
اوراق بهــادار باشــد از مالیــات معــاف اســت. در کشــورهایی نظیــر چیــن، قزاقســتان، نــروژ، بولیــوی، کره جنوبــی، تایلنــد، 
ســنگال، ترکیــه، پــرو، عایدی هــای ســرمایه ای ناشــی از فــروش ســهام و ســایر اوراق در بــورس بهــادار از مالیــات بــر 

عایــدی ســرمایه معــاف اســت.

مشــاهده چهــارم- در اغلــب کشــورها، بســته بــه مــدت مالکیــت دارایــی، برخوردهــای ترجیحــی مالیاتــی نســبت 
بــه عایــدی ســرمایه ای اعمــال می شــود. دو رویــه مختلــف در ایــن کشــورها بــه مــوازات بــا افزایــش مــدت مالکیــت 

دارایــی قابــل شناســایی اســت؛ 

	 نخســت کاهــش نــرخ مالیاتــی: بــرای مثــال، در مالــزی نــرخ مالیــات بــرای عایــدی دارایی هایــی )اعــم از امــالک
ــدت  ــر طــول م ــا اگ ــن شــده اســت ام ــداری شــده اند 30 درصــد تعیی ــا 3 ســال نگه ــه ت ــادار( ک و اوراق به
مالکیــت دارایــی تــا 4 ســال افزایــش یابــد بــا نــرخ 20 درصــد و تــا 5 ســال بــا نــرخ 15 درصــد و اگــر مــدت 
مالکیــت بیــش از 5 ســال باشــد عایدی هــای ســرمایه ای بــا نــرخ 5 درصــد مشــمول و یــا از مالیــات معــاف 
خواهنــد بــود. جمهــوری چــک، هنــد، بلغارســتان و برخــی دیگــر از کشــورها ایــن رویــه را در پیــش گرفته انــد. 

	 دوم؛ کاهــش درصــد عایــدی مشــمول مالیــات: مثــاًل در الجزایــر، دارایی هــا بــه دو دســته کوتاه مــدت و بلندمــدت
طبقه بنــدی می شــود و اگــر طــول مــدت مالکیــت دارایــی بیــش از 3 ســال باشــد در طبقــه بلندمــدت قــرار 
ــا نرخ هــای تصاعــدی خواهــد شــد امــا  گرفتــه و صرفــًا 35 درصــد عایدی هــای ســرمایه مشــمول مالیــات ب
ــدی  ــدت طبقه بن ــای کوتاه م ــره دارایی ه ــد در زم ــال باش ــر از 3 س ــی کمت ــت دارای ــدت مالکی ــول م ــر ط اگ

ــود. ــد ب ــای تصاعــدی خواه ــا نرخ ه ــات ب ــای ســرمایه ای مشــمول مالی می شــود و 70 درصــد عایدی ه

ــرمایه ای  ــای س ــد زیان ه ــذ می کنن ــات اخ ــرمایه ای مالی ــدی س ــه روی عای ــورهایی ک ــم- در کش ــاهده پنج مش
ــد  ــی نمی توانن ــه اشــخاص حقیق ــا ک ــن معن ــود. بدی ــد ب ــرمایه ای خواه ــدی س ــته عای ــان دس ــل کســر از هم ــز قاب نی
ــایر  ــالک و س ــروش ام ــل از ف ــرمایه ای حاص ــدی س ــا عای ــود را ب ــهام خ ــروش س ــی از ف ــرمایه ای ناش ــای س زیان ه
درآمدهــا )ماننــد درآمدهــای کار و درآمدهــای ســرمایه گذاری( جبــران کننــد، بلکــه زیان هــای ســرمایه ای مربــوط بــه 
1 . مشــتمل بــر جمهــوری کنگــو، کاســتاریکا، گابــن، گرجســتان، گویــان، کنیــا، الئــوس، لیختنشــتاین، مــاالوی، موریتانــی، فلســطین اشــعالی، پاراگوئــه، نیوزیلنــد، 

ســوئیس و لبنــان.
2 . شامل آرژانتین، موزامبیک، اکوادور، گینه، رومانی.
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فــروش ســهام بایــد از عایدی هــای ســرمایه ای فــروش ســایر ســهام ها پوشــش داده شــود. در بســیاری  از کشــورها اگــر 
زیــان ســرمایه ای بیــش از عایــدی ســرمایه ای باشــد، امــکان بــه جلــو بــردن زیان هــای ســرمایه ای بــرای دوره هــای 

ــه می شــود. ــرای آن، ســقفی در نظــر گرفت ــز ب ــدودی از کشــورها نی ــه در مع ــردد و البت ــی فراهــم می گ ــی آت مالیات

ــد  ــر درآم ــات ب ــام مالی ــری نظ ــورهای مج ــات در کش ــاف از مالی ــای مع ــایر درآمده ــار( س چه
ــی ــخاص حقیق اش

ــران خســارت دارد در شــماری از  ــه و جب ــه، یاران ــت کمــک هزین برخــی از دریافتی هــای اشــخاص حقیقــی کــه ماهی
کشــورهای مجــری نظــام مالیــات بــر مجمــوع درآمــد اشــخاص حقیقــی، معــاف از مالیــات اســت بدیــن معنــا کــه در 
محاســبه درآمــد ناخالــص و همچنیــن درآمــد مشــمول مالیــات، لحــاظ نمی شــود. ایــن دریافتی هــا عبارتنــد از: کمــک 
ــه  ــک هزین ــورها(، کم ــذا )21/4% از کش ــاب و غ ــاب و ذه ــه ای ــک هزین ــورها(، کم ــی )13/5% از کش ــه تحصیل هزین
ــکن )%10/3  ــه مس ــک هزین ــورها(، کم ــفر )7/1% از کش ــه س ــک هزین ــورها(، کم ــا )15/9% از کش ــان بیماری ه درم
ــدی و  ــواده و ازدواج، عائله من ــکیل خان ــه تش ــک هزین ــورها(، کم ــاک )2/4% از کش ــه پوش ــک هزین ــورها(، کم از کش
امثالهــم )9/5% درصــد از کشــورها(، عیــدی کریســمس، پــاداش پایــان ســال و ســایر پاداش هــا )10/3% از کشــورها(، 
ارث )12/7% از کشــورها(، یارانه هــای نقــدی و کاالیــی اعطایــی توســط دولــت و نهادهــای خیریــه )4/8% از کشــورها(، 
ــه  ــت طــالق و نفق ــا باب ــر آن )21/4% از کشــورها(، دریافتی ه ــه و نظای ــراج، دی ــران خســارت، اخ ــت جب ــی باب پرداخت
ــی و  ــورها(، قرعه کش ــری )6/3% از کش ــی و هن ــی، فرهنگ ــز ورزش ــورها(، جوای ــودکان )4/8% از کش ــه ک و کمک هزین
بخت آزمایــی )3/2% از کشــورها(. در جــدول )1( اســامی کشــورهایی کــه برخــی درآمدهــا را از شــمول مالیــات مســتثنی 

نمودنــد ارائــه شــده اســت.
  )، سایر درآمدهاي معاف از مالیات بر درآمد اشخاص5نمودار (نمودار )5(، سایر درآمدهای معاف از مالیات بر درآمد اشخاص
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PIT جدول )1(. سایر درآمدهای معاف شده در کشورهای مجری نظام

نام کشورهاسایر درآمدهای معاف

کمک هزینه تحصیلی
ــد،  ــوادور، فنالن ــیلی، اک ــاد، ش ــادا، چ ــتان، کان ــک، بلغارس ــش، بلژی ــتان، اتری ــی، ارمنس آلبان
ــده  ــام ش ــه انج ــام )هزین ــن، ویتن ــد، اوکرای ــداوی، تایلن ــوس، مول ــتان، الئ ــتان، مجارس گرجس

ــان( ــرای کارکن ــا ب ــط کارفرم توس

کمک هزینه ایاب و ذهاب و غذا

ــک کنگــو، کروواســی، مصــر،  ــوری دموکراتی ــاد، جمه ــرون، چ ــوج، کام ــی، آنگــوال، کامب آلبان
ــزی،  ــکار، مال ــوزوو، ماداگاس ــی، ک ــا، کره جنوب ــتان، کنی ــا، قزاقس ــه، ایتالی ــا، گین ــتونی، غن اس
ــده  ــاالت متح ــا، ای ــن، تانزانی ــد، فیلیپی ــک، نیوزیلن ــتان، موزامبی ــداوی، مغولس ــی، مول موریتان

ــا( ــط کارفرم ــده توس ــام ش ــه انج ــام )هزین ــکا، ویتن آمری

کمک هزینه درمان بیماری و بالیا

ــان(،  ــه زایم ــت هزین ــتونی )باب ــر، اس ــو، مص ــک کنگ ــوری دموکراتی ــوی، جمه ــی، بولی آلبان
ــداوی، فلســطین،  ــک، مول ــزی، مکزی ــکار، مال ــوزوو، ماداگاس ــا، ک ــتان، کنی ــتان، قزاقس مجارس
ــده  ــاالت متح ــن، ای ــد، اوکرای ــریالنکا، تایلن ــون(، س ــده در قان ــن ش ــقف تعیی ــا س ــن )ت فیلیپی

ــا( ــط کارفرم ــده توس ــام ش ــه انج ــام )هزین ــکا، ویتن آمری

کمک هزینه سفر
ــه شــرط آنکــه ســفر کاری باشــد(، کــوزوو،  ــا )ب آنگــوال، جمهــوری دموکراتیــک کنگــو، ایتالی
مالــزی، مکزیــک )بــه شــرط کاری بــودن(، نیوزیلنــد، فلســطین )بــه شــرط مأموریــت شــغلی(، 

ونزوئــال )بــه شــرط کاری بــودن(

کمک هزینه مسکن

آنگــوال )تــا 50 درصــد اجــاره(، کامبــوج، شــیلی، جمهــوری دموکراتیــک کنگــو )تــا 30 درصــد 
درآمــد ناخالــص(، مصــر، اســتونی، گینــه، جامائیــکا )اگــر مســکن توســط کارفرمــا تهیــه شــده 
باشــد(، قزاقســتان، موریتانــی، نیوزیلنــد، ایــاالت متحــده آمریــکا، ویتنــام )هزینــه انجــام شــده 

توســط کارفرمــا(

کامبوج، فیلیپین )یونیفرم کاری(، ویتنام )یونیفرم کاری(کمک هزینه پوشاک

کمک هزینه تشکیل خانواده، ازدواج، 
فرزندآوری و ...

ــاد  ــواده(، چ ــه خان ــوط ب ــه مرب ــک هزین ــرون )کم ــد(، کام ــت فرزن ــوج )باب ــوی، کامب بولی
)کمک هزینــه عائله منــدی(، شــیلی، جمهــوری دموکراتیــک کنگــو، کروواســی، فرانســه، 

ــش ــکار، مراک ــی، ماداگاس ــوس، لیتوان الئ
عیدی کریسمس و پاداش پایان سال و 

سایر پاداش ها
آنگــوال، بولیــوی، بوتســاوانا )بــه انــدازه یک ســوم پــاداش آخر ســال(، چــاد، کروواســی، اکــوادور، 

گواتمــاال، نیوزیلنــد، نیکاراگوئــه، فیلیپیــن، ســنگال، جمهــوری اســلواکی، آفریقــای جنوبی

ارث
بولیــوی )تــا یــک حــد آســتانه مشــخص شــده در قانــون(، اکــوادور )تــا ســقف مشــخص شــده 
ــروژ،  ــداوی، ن ــک، مول ــی، مکزی ــوس، لیب ــد، الئ ــوری ایرلن ــتونی، جمه ــر، اس ــون(، مص در قان

ــی، ترینیــداد و توباگــو ــی، جمهــوری اســلواکی، اســلوانی، ســودان جنوب فیلیپیــن، رومان
یارانه های نقدی و کاالیی اعطایی 

توسط دولت، نهادهای خیریه و کارفرما
ــن  ــای تأمی ــکا )برنامه ه ــده آمری ــاالت متح ــنگال، ای ــداوی، س ــی، مول ــن، موریتان ــی، چی آلبان

غــذا(

پرداختی بابت جبران خسارت از بیمه ها، 
اخراج، دیه و امثالهم

آلبانــی، آنگــوال، ارمنســتان، بولیــوی، برزیــل، کامبــوج، اکــوادور، اســتونی، فرانســه، گرجســتان، 
ــه،  ــه، نیجری ــش، نیکاراگوئ ــتان، مراک ــداوی، مغولس ــک، مول ــی، مکزی ــوزوو، موریتان ــا، ک غن

ــال ــد، ونزوئ ــن، ســنگال، ســریالنکا، تایلن ــه، فیلیپی فلســطین، پاراگوئ
ارمنستان، بلغارستان، گرجستان، قزاقستان، مولداوی، مراکشدریافت های بابت طالق و نفقه
آلبانی، ارمنستان، چاد، چین، مراکش، فیلیپین، سریالنکا، ویتنامجوایز ورزشی، فرهنگی، هنری

ارمنستان، گرجستان، سریالنکا، ویتنامقرعه کشی، بخت آزمایی و التاری
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ــراد  ــت اف ــی باب ــورات اضاف ــتاندارد و کس ــورات اس ــه، کس ــای پای ــی معافیت ه 4-2-2. بررس
تحــت تکفــل

معافیــت پایــه، ســقفی از درآمــد اشــخاص حقیقــی اســت کــه مشــمول مالیــات بــر مجمــوع درآمــد نمی شــود. بــر ایــن 
ــا یــک حــد آســتانه  ــه اشــخاص حقیقــی اجــازه می دهنــد درآمــد خــود را ت اســاس کشــورهای مجــری نظــام PIT ب
ابــراز نکــرده و در نتیجــه مالیــات آن را نپردازنــد. البتــه برخــی از کشــورها از طریــق اعمــال نــرخ صفــر روی براکــت 
نخســت، ایــن معافیــت را اعمــال می کننــد و تفــاوت آن بــا حالــت معافیــت پایــه در ایــن اســت کــه شــخص حقیقــی 
ــوع  ــال می شــود. مجم ــر اعم ــرخ صف ــات، ن ــد مشــمول مالی ــا ســطحی از درآم ــد و ت ــراز نمای ــدش را اب بایســتی درآم
ــد خــود  ــر درآم ــات ب ــون مالی ــر« را در قان ــرخ صف ــا ن ــا »براکــت اول درآمــدی ب ــه« ی ــت پای کشــورهایی کــه »معافی
تعبیــه نموده انــد 57 کشــور از 126 کشــور )بالــغ بــر 45 درصــد نمونــه مــورد بررســی( اســت کــه در جــدول )2(، اســامی 
کشــورها بــا توجــه بــه نــوع نظــام مالیاتــی  ارائــه شــده اســت. همانطور کــه مشــاهده می شــود از ایــن تعــداد، 17 کشــور 
مجــری نظــام مالیــات بــر جمــع درآمــد اشــخاص حقیقــی، 39 کشــور مجــری نظــام مالیــات بــر درآمــد دوگانــه و 1 

کشــور مجــری نظــام مالیــات بــر درآمــد یکنواخــت هســتند.



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان39

PIT جدول )2(. معافیت های پایه در کشورهای مجری انواع مختلف نظام

نوع نظام 
مشاهدات کلیدیاسامی کشورهامالیاتی

مالیات بر 
جمع درآمد

استرالیا، شیلی، فرانسه، برزیل، 
جمهوری دموکراتیک کنگو، 

اکوادور، فیجی، کوزوو، ماالوی، 
مالزی، میانمار، پاپوآگینه نو، 

پاراگوئه، سنگاپور، تانزانیا، تایلند

نخســتین براکــت درآمــدی در 17 کشــور از 37 کشــوری کــه نظــام مالیــات بــر جمــع 
ــر مشــمول  ــرخ صف ــا ن ــدود 46 درصــد از کشــورها(، ب ــد )ح ــاده می کنن ــد را پی درآم
ــک  ــر، ی ــورهای فوق الذک ــه در کش ــت ک ــا اس ــن معن ــن بدی ــود. ای ــات می ش مالی
معافیــت پایــه وجــود دارد و درآمدهــای باالتــر از آن، بــا نرخ هــای تصاعــدی مشــمول 
مالیــات می شــوند و دامنــه معافیــت پایــه در محــدوده 717 دالر بــرای کشــور ماالویــا 
ــن  ــاده ای ــن س ــرد. میانگی ــرار می گی ــورگ ق ــور لوکزامب ــرای کش ــا 23809 دالر ب ت
ــو  ــورهای عض ــه در کش ــت ک ــور 7665 دالر اس ــور مذک ــه در 17 کش ــت پای معافی
ــال 2020-2019  ــدود 15106 دالر در س ــه ح ــت پای ــاده معافی ــن س OECD، میانگی
 ،OECD ــه رغــم آنکــه در کشــورهای و در مابقــی کشــورها 5375 دالر می باشــد. ب
معافیــت پایــه حــدود یک ســوم درآمــد ملــی ســرانه کشــور اســت در کشــورهای غیــر 
OECD، قاعــده مشــخصی قابــل اســتخراج نیســت و از 0/1 بــرای مالــزی تــا 2/24 

بــرای فیجــی در نوســان اســت.

مالیات 
بر درآمد 

دوگانه

ــی،  ــان، لتون ــد، یون ــش، فنالن اتری
ــوال،  ــر، آنگ ــی، الجزای ــروژ، آلبان ن
بوتســاوانا، برزیــل، کامبــوج، چــاد، 
قبــرس،  کاســتاریکا،  کلمبیــا، 
مصــر،  دومنیکــن،  جمهــوری 
الســالوادور، گابــن، غنــا، گینــه، 
الئــوس،  هنــد،  هنــدوراس، 
مراکــش،  مالــت،  ماداگاســکار، 
پاکســتان،  نیکاراگوئــه،  نامبیــا، 
ــدا، ســنگال،  پانامــا، فیلیپیــن، روآن
جنوبــی،  ســودان  صربســتان، 
ســورینام، تونــس، اوگانــدا، زامبیــا، 

زیمبابــوه

ــه در  ــتند ک ــه هس ــت پای ــر OECD دارای معافی ــور غی ــور OECD و 35 کش 4 کش
ــت.  ــان اس ــرس در نوس ــا 23214 دالر در قب ــوال ت ــال 2019، از 54/8 دالر در آنگ س
میانگیــن معافیــت پایــه در کشــورهای OECD حــدود 16290 دالر اســت کــه تقریبــًا 
0/4 درآمــد ســرانه متوســط چهــار کشــور )اتریــش، فنالنــد، یونــان، نــروژ( اســت. در 
ــن  ــز میانگی ــد نی ــتفاده نموده ان ــه اس ــت پای ــه از معافی ــر OECD ک ــورهای غی کش
نســبت معافیــت پایــه بــه درآمــد ســرانه هــر یــک از کشــورها 0/93 اســت کــه ایــن 
ــوه در  ــرای زیمباب ــرانه ب ــد س ــر درآم ــا 2/86 براب ــوال ت ــرای آنگ ــبت از 0/018 ب نس

نوســان اســت.

مالیات 
بر درآمد 
یکنواخت

13 کشــور مجــری نظــام مالیــات بــر درآمــد یکنواخــت از کســورات اســتاندارد اســتفاده رومانی
می کننــد و فقــط در رومانــی، معافیــت پایــه وجــود دارد.

منظــور از کســورات اســتاندارد ســطح مشــخصی از درآمــد اشــخاص حقیقــی اســت کــه پــس از اظهــار درآمــد مشــمول 
مالیــات توســط مــؤدی مطابــق قانــون و بــدون نیــاز بــه ارائــه مدرکــی دال بــر هزینه کــرد آن، قابــل کســر از درآمــد 
ــی  ــر نهای ــه اث ــت ک ــح اس ــود. واض ــخاص می ش ــی اش ــات پرداخت ــش مالی ــب کاه ــذا موج ــوده و ل ــرد ب ــص ف ناخال
کســورات اســتاندارد بــر میــزان مالیــات پرداختــی اشــخاص حقیقــی مشــابه اثــر معافیــت پایــه اســت لکــن تنهــا تفــاوت 
آن، در قابلیــت کســر آن از درآمــد مشــمول مالیــات پــس از ابــراز آن اســت. عــالوه بــر ایــن برخــی کشــورهای مجــری 
نظــام PIT عــالوه بــر کســورات اســتاندارد اعطایــی بــه هــر شــخص بــه وی اجــازه می دهنــد بابــت همســر و فرزنــدان 
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ــه در جــدول )3( مشــاهده می شــود 46  ــرد. همانطــور ک ــز کســورات مشــخص و اســتانداردی را در نظــر بگی خــود نی
کشــور، کســورات اســتاندارد شــخصی و 29 کشــور نیــز کســورات بــه ازای همســر و فرزنــدان را در نظــر گرفته انــد.

PIT جدول )3(. کسورات استاندارد شخصی و کسورات اضافی بابت افراد تحت تکفل در کشورهای مجری

کسورات به ازای همسر و فرزندانکسورات استاندارد شخصی
ــوری  ــن، جمه ــل، چی ــک، برزی ــالروس، بلژی ــش، ب ــن، اتری آرژانتی
ــن،  ــد، فرانســه، گاب ــارک، الســالوادور، فنالن کنگــو، کرواســی، دانم
ــن، اردن، قزاقســتان،  ــراق، ژاپ ــزی، ع ــه، اندون ــان، گین ــان، یون آلم
ــرو،  ــروژ، پ ــار، ن ــداوی، میانم ــه، مول ــس، مقدونی ــی، تون ــان، لیب لبن
ــال،  ــال، روســیه، ســنگاپور، ونزوئ ــان، پرتغ ــن، لهســتان، گوی فیلیپی
اســپانیا،  جنوبــی،  آفریقــای  اســلوونی،  اســلواکی،  جمهــوری 
ــو، انگلســتان ــداد و توباگ ــد، ترینی ــوان، تایلن ســریالنکا، ســوئد، تای

ــک، جمهــوری کنگــو، کرواســی،  ــالروس، بلژی ــا، ب ــن، آروب آرژانتی
اســتونی، فرانســه، گابــن، آلمــان، یونــان، گینــه، مجارســتان، 
اندونــزی، عــراق، ژاپــن، انگلســتان، اردن، لبنــان، لیبــی، مولــداوی، 
فیلیپیــن، روســیه، تایلنــد، ســنگاپور، جمهــوری اســلواکی، اســلوونی، 

ــوان. ســوئیس، تای

با مقایسه جدول )2( و )3( چند نکته قابل استخراج است:

	 ــخصی و ــتاندارد ش ــورات اس ــه، دارای کس ــت پای ــای معافی ــر اعط ــالوه ب ــورها، ع ــی از کش ــد برخ ــر چن اواًل ه
ــب، اعطــای یکــی از دو مــورد  ــه غال ــز هســتند، امــا روی ــراد تحــت تکفــل مــؤدی نی ــت اف کســورات اضافــی باب

ــت. ــتاندارد« اس ــورات اس ــا »کس ــه« ی ــت پای »معافی
	 ــغ بــر 73 درصــد کشــورها، از طریــق اعطــای معافیــت پایــه یــا کســورات اســتاندارد شــخصی، درصــدد ــًا بال ثانی

حمایــت از یــک ســطح اســتاندارد زندگــی بــه شــیوه ای ســاده هســتند. ســاده بــودن شــیوه حمایــت در مقایســه بــا 
»هزینه هــای قابــل قبــول شــخصی« ســنجیده می شــود. در واقــع اگــر کشــوری بخواهــد از طریــق اجــازه کســر 
نمــودن »هزینه هــای قابــل قبــول« از درآمــد ناخالــص، از یــک ســطح حداقلــی کیفیــت زندگــی پشــتیبانی نمایــد 
ــرا  ــرد چ ــد ک ــل خواه ــی تحمی ــان و نظــام مالیات ــه مؤدی ــی را ب ــی باالی ــای اجرای ــن و هزینه ه ــای تمکی هزینه ه
کــه تحــت ایــن روش، مؤدیــان ناگزیــر از نگهــداری اســناد و مــدارک مرتبــط بــا هزینه هــا خواهنــد بــود و ســازمان 
ــذا کامــاًل منطقــی اســت کــه  ــرل هزینه کردهــا وارد خواهــد شــد. ل ــد ممیــزی و کنت ــز در یــک فرآین ــی نی مالیات
کشــورها بــه ســراغ شــیوه ســاده تری برونــد کــه مســتلزم نگهــداری و گــزارش اســناد هزینه هــا از ســوی مؤدیــان 

و کنتــرل آنهــا از ســوی ســازمان مالیاتــی نباشــد.

ــه طــور خــاص، از  ــه ب ــی کشــورهایی ک ــا در تمام ــه اواًل آی ــن اســت ک ــد ای ــش می آی ــه در اینجــا پی ــا ســوألی ک ام
کســورات اســتاندارد اســتفاده می کننــد مؤدیــان ملــزم بــه رعایــت ایــن شــیوه هســتند یــا اختیــار آن را دارنــد کــه شــیوه 
دوم یعنــی گــزارش هزینه هــای قابــل قبــول شــخصی را انتخــاب نماینــد؟ ثانیــًا در راســتای تعقیــب »عادالنــه نمــودن 
ــا  ــی« ی ــای درمان ــر »هزینه ه ــای خــاص نظی ــودن برخــی هزینه ه ــازه کســر نم ــا کشــورها اج ــی«، آی سیســتم مالیات
ــی کشــورهای مجــری نظــام  ــا اســتفاده از شــواهد تجرب ــد؟ در ادامــه و ب ــان می دهن ــه مؤدی ــی« را ب ــه تحصیل »هزین
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مالیــات بــر مجمــوع درآمــد اشــخاص حقیقــی، بــه دو پرســش فــوق پاســخ خواهیــم داد.

4-2-3. بررسی کسورات خاص و هزینه های قابل قبول 

همانطــور کــه پیش تــر ذکــر شــد در برخــی کشــورها، ایــن امــکان بــرای مــؤدی فراهــم اســت کــه بــه جــای انتخــاب 
کســورات اســتاندارد، هزینه هــای تعیین شــده در قانــون را بــه عنــوان کســورات، از درآمــد ناخالــص خــود کســر نمــوده و 
روی درآمــد خالــص، مالیــات بپــردازد. برخــی کشــورها کــه کســورات اســتاندارد ندارنــد، تعــدادی از هزینه هــای مرتبــط 
ــن، برخــی از کشــورها  ــر ای ــد. عــالوه ب ــول مشــخص می کنن ــل قب ــای قاب ــوان هزینه ه ــه عن ــوار را ب ــا زندگــی خان ب
ــف  ــورهای مختل ــد. در کش ــم می کنن ــون فراه ــاص را در قان ــورات خ ــا کس ــا ی ــری از هزینه ه ــر یکس ــکان کس ام
ــام  ــای انج ــر از هزینه ه ــده اســت. صرف نظ ــه ش ــی پذیرفت ــول مالیات ــه قابل قب ــوان هزین ــی به عن ــای گوناگون هزینه ه
ــودار )6( و  ــک کشــورها در نم ــه تفکی ــول در کشــورها ب ــل قب ــای قاب ــن هزینه  ه ــا مشــاغل، عمده تری ــط ب شــده مرتب

ــده اند. ــس ش ــدول )4( منعک ج

PIT هاي قابل قبول در کشورهاي مجري ). کسورات خاص و هزینه6نمودار (نمودار )6(. کسورات خاص و هزینه های قابل قبول در کشورهای مجریPIT 
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PIT جدول )4(. مهم ترین هزینه های قابل قبول به تفکیک کشورهای مجری

اسامی کشورهاهزینه های قابل قبول
هزینه های حمل و نقل، 
هزینه بنزین، هزینه های 

خودرو

بلژیــک )75 درصــد هزینــه بنزیــن و هزینــه خــودرو(، کانــادا، جمهــوری کنگــو، دانمــارک، فنالنــد، آلمــان، 
ــده در  ــن ش ــقف تعیی ــه س ــک، فلســطین )مشــروط ب ــت، مکزی ــاالوی، مال ــتاین، م ــان، لیختن اش ــه، لبن گین

ــون(، ســنگال، ســوئد، انگلســتان قان
هزینه های مربوط به غذا 

و رستوران
آذربایجــان، بلژیــک، اکــوادور، آلمــان، گینــه، لیختن اشــتاین، مــاالوی، مالــت، پــرو )تــا ســقف تعییــن شــده 

در قانــون(

هزینه های مربوط به 
تحصیل

ــوری  ــن، جمه ــل، چی ــالروس، برزی ــش، ب ــره وام(، اتری ــل و به ــا )اص ــی(، آروب ــره وام تحصیل ــی )به آلبان
ــون(،  ــده در قان ــن ش ــقف تعیی ــا س ــگ، اردن )ت ــان، هنگ کن ــتونی، آلم ــالوادور، اس ــوادور، الس ــن، اک دومنیک
کنیــا )تــا ســقف تعییــن شــده در قانــون(، لتونــی )مشــروط بــه ســقف تعییــن شــده در قانــون(، لیختن اشــتاین، 
ــتان،  ــون(، پاکس ــده در قان ــن ش ــقف تعیی ــه س ــروط ب ــه )مش ــک، نیکاراگوئ ــت، مکزی ــزی، مال ــی، مال لیتوان
ــاالت  ــتان، ای ــن، انگلس ــس، اوکرای ــو، تون ــداد و توباگ ــورینام، ترینی ــی، س ــای جنوب ــیه، آفریق ــال، روس پرتغ

ــال ــکا، ونزوئ متحــده آمری

هزینه های درمانی و 
پزشکی

ــا،  ــص(، آروب ــد ناخال ــر 5 درصــد درآم ــان و حداکث ــا ســقف 40 درصــد هزینه هــای درم ــن )ت ــی، آرژانتی آلبان
ــد  ــه، هن برزیــل، چیــن، جمهــوری دموکراتیــک کنگــو، جمهــوری کنگــو، اکــوادور، الســالوادور، آلمــان، گین
)تــا ســقف معیــن شــده در قانــون(، ایتالیــا، ژاپــن، اردن )تــا ســقف تعییــن شــده در قانــون(، قزاقســتان، کنیــا 
ــون(، لیختن اشــتاین،  ــن شــده در قان ــه ســقف تعیی ــی )مشــروط ب ــون(، لتون ــن شــده در قان ــا ســقف تعیی )ت
لوکزامبــورگ، مالــزی، مالــت، هلنــد، نیکاراگوئــه )مشــروط بــه ســقف تعییــن شــده در قانــون(، پانامــا، پــرو 
)تــا ســقف تعییــن شــده در قانــون(، پرتغــال، روســیه، آفریقــای جنوبــی، آفریقــای جنوبــی، ســورینام، تایــوان، 

اوکرایــن، ایــاالت متحــده آمریــکا، ونزوئــال

هزینه های مربوط 
به برنامه های  تأمین 

اجتماعی و صندوق های 
بازنشستگی

ــا ســقف 15 درصــد  ــوی، بوتســاوانا )ت ــک، بولی ــالروس، بلژی ــش، ب ــا، اتری ــن، آروب ــر، آنگــوال، آرژانتی الجزای
درآمــد ناخالــص(، برزیــل )تــا ســقف 12 درصــد درآمــد ناخالــص(، کامــرون، کانــادا، شــیلی، کلمبیــا، جمهــوری 
دموکراتیــک کنگــو، جمهــوری کنگــو )حداکثــر 6 درصــد درآمــد ناخالــص(، کروواســی، قبــرس، دانمــارک، 
جمهــوری دومنیکــن، مصــر، اســتونی، فنالنــد، گابــن )حداکثــر 10 درصــد درآمــد ناخالــص(، گواتمــاال، گینــه، 
ــا ســقف معیــن شــده در قانــون(، اندونــزی، عــراق، ایرلنــد، ایتالیــا، جامائیــکا  هنگ کنــگ، ایســلند، هنــد )ت
ــکار،  ــی، ماداگاس ــتاین، لیتوان ــی، لیختن اش ــوس، لتون ــتان، الئ ــن، قزاقس ــوق(، ژاپ ــا ســقف 10 درصــد حق )ت
ــده در  ــن ش ــقف تعیی ــه س ــروط ب ــطین )مش ــتان، فلس ــه، پاکس ــا، نیجری ــش، نامبی ــک، مراک ــزی، مکزی مال
قانــون(، پانامــا، پاراگوئــه، پرتغــال، رومانــی )مشــروط بــه ســقف تعییــن شــده(، روســیه، ســنگال، ســنگاپور، 
جمهــوری اســکواکی، آفریقــای جنوبــی، ســودان جنوبــی، اســپانیا، ســوئد، ســوئیس، تایــوان، تایلنــد، ترینیــداد 

و توباگــو، تونــس، ترکیــه، اوکرایــن، ویتنــام، زیمبابــوه

هزینه های مربوط به 
بیمه های زندگی و 

غیرزندگی

ــاال،  ــان، گواتم ــتونی، آلم ــر، اس ــارک، مص ــرس، دانم ــرون، قب ــک، کام ــالروس، بلژی ــن، ب ــر، آرژانتی الجزای
هنگ کنــگ، هنــد )تــا ســقف معیــن شــده در قانــون(، ژاپــن، قزاقســتان، کنیــا )تــا ســقف تعییــن شــده در 
قانــون(، کره جنوبــی، لیبــی، لیختن اشــتاین، لیتوانــی، لوکزامبــورگ، ماداگاســکار )حداکثــر 10 درصــد درآمــد(، 
مالــزی، مکزیــک، مغولســتان، مراکــش، میانمــار، نامبیــا، نیکاراگوئــه، نیجریــه، پاکســتان، فلســطین )مشــروط 
بــه ســقف تعییــن شــده در قانــون(، پانامــا، پاراگوئــه، لهســتان، پرتغــال، رومانــی )مشــروط بــه ســقف تعییــن 
شــده(، روســیه، ســنگال، ســنگاپور، جمهــوری اســکواکی، ســورینام )تــا 10 درصــد درآمــد ناخالــص(، تایــوان، 

تایلنــد، تونــس، ترکیــه، اوکرایــن، ونزوئــال، ویتنــام
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اسامی کشورهاهزینه های قابل قبول

بهره پرداختی بابت وام 
مسکن

الجزایــر، آرژانتیــن، آروبــا )تــا ســقف معیــن بــه موجــب قانــون(، بــالروس، بلژیــک، کامبــوج، چــاد، شــیلی، 
چیــن، کلمبیــا، جمهــوری کنگــو، اســتونی )تــا یــک ســقف مشــخص شــده در قانــون(، فنالنــد )25 درصــد 
بهــره پرداختــی(، گابــن )مشــروط بــه یــک ســقف تعییــن شــده در قانــون(، غنــا، هنــگ کنــگ، هنــد، ایتالیــا 
ــقف  ــا س ــا )ت ــتان، کنی ــون(، قزاقس ــده در قان ــن ش ــقف تعیی ــا س ــره(، اردن )ت ــورو به ــزار ی ــقف 4 ه ــا س )ت
تعییــن شــده در قانــون(، کره جنوبــی )تــا ســقف مشــخص شــده در قانــون(، لوکزامبــورگ )تــا 2000 یــورو(، 
مالــزی )تــا ســقف تعیین شــده در قانــون(، مکزیــک، مراکــش )حداکثــر 10 درصــد درآمــد(، هلنــد، نیکاراگوئــه، 
ــا ســقف  ــرو )ت ــو، پ ــون(، پاپوآگینه ن ــن شــده در قان ــه ســقف تعیی ــه، پاکســتان، فلســطین )مشــروط ب نیجری
ــکن  ــره وام مس ــد به ــکواکی )50 درص ــوری اس ــنگال، جمه ــیه، س ــال، روس ــون(، پرتغ ــده در قان ــن ش تعیی
حداکثــر تــا ســقف تعییــن شــده در قانــون(، آفریقــای جنوبــی، اســپانیا، ســورینام، ســوئیس، تایلنــد، ترینیــداد 

و توباگــو، تونــس، اوکرایــن، ایــاالت متحــده آمریــکا، ونزوئــال

هزینه اجاره مسکن

آرژانتیــن )تــا ســقف 40 درصــد اجــاره بهــا و حداکثــر 1115 دالر ســاالنه(، آذربایجــان، چیــن، اکــوادور، آلمــان، 
هنــد، اردن )تــا ســقف تعییــن شــده در قانــون(، لوکزامبــورگ، مــاالوی، مالــت، مراکــش )حداکثــر 10 درصــد 
درآمــد(، فلســطین )مشــروط بــه ســقف تعییــن شــده در قانــون(، پاپوآگینه نــو، پــرو )تــا ســقف تعییــن شــده در 

قانــون(، پرتغــال، رومانــی )مشــروط بــه ســقف تعییــن شــده(، اســلوانی، تایــوان
هزینه مهدکودک و 
بلژیک، کانادا، آلمان، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالزی، مالتنگهداری کودکان

هزینه مسافرت و تفریح
ــک  ــودن(، بلژی ــورت کاری ب ــان )در ص ــفر(، آذربایج ــه س ــاالنه هزین ــقف 1115 دالر س ــا س ــن )ت آرژانتی
)هزینه هــای تفریحــی و ســرگرمی(، کانــادا )بــه شــرط کاری بــودن(، فیجــی، گینــه، ایســلند، لوکزامبــورگ، 

ــودن( ــه شــرط کاری ب ــو )ب ــداد و توباگ ــص(، ترینی ــد ناخال ــا ســقف 5 درصــد درآم ــر ت ــه )حداکث پاراگوئ

کمک به خیریه ها

ــا  ــا ســقف مشــخص شــده در قانــون(، برزیــل )ت ــا )ت ــا ســقف 5 درصــد درآمــد ناخالــص(، آروب آرژانتیــن )ت
ــرس،  ــی، قب ــات(، کروواس ــد مشــمول مالی ــا 5 درصــد درآم ــوج )ت ــص(، کامب ــد ناخال ــقف 6 درصــد درآم س
اســتونی، گواتمــاال )تــا ســقف 5 درصــد درآمــد ناخالــص(، هنــگ کنــگ )تــا ســقف 35 درصــد درآمــد(، هنــد 
)تــا ســقف معیــن شــده در قانــون(، عــراق )حداکثــر تــا 30 درصــد درآمــد ناخالــص(، ژاپــن، کــوزوو، لتونــی 
)مشــروط بــه ســقف تعییــن شــده در قانــون(، مــاالوی )تــا ســقف تعیین شــده در قانــون(، مالــزی، مکزیــک، 
مراکــش، میانمــار )تــا 25 درصــد درآمــد ناخالــص(، نامبیــا، نیوزیلنــد، پاکســتان، پانامــا، پــرو )تــا 10 درصــد 
درآمــد ناخالــص(، لهســتان )تــا 6 درصــد درآمــد ناخالــص(، پرتغــال، روســیه )تــا ســقف 25 درصــد درآمــد(، 

آفریقــای جنوبــی، ســریالنکا، تایــوان، ترینیــداد و توباگــو، اوکرایــن، ایــاالت متحــده آمریــکا، ویتنــام
آرژانتین، ایتالیا، مکزیکهزینه کفن و دفن

بلژیــک، برزیــل، کانــادا، چــاد، جمهــوری کنگــو، دانمــارک، فرانســه، گابــن، ایتالیــا، لوکزامبــورگ، ماداگاســکار، هزینه های طالق و نفقه
مالــت، هلنــد، پرتغــال، ســورینام، ســوئد، ترینیــداد و توباگــو، انگلســتان

جبران زیان 

ارمنســتان، آروبــا، اســترالیا، اتریــش، بلژیــک، بولیــوی، بوتســاوانا، برزیــل، بلغارســتان، کانــادا، چــاد، شــیلی، 
ــارک، مصــر،  ــرس، جمهــوری چــک، دانم ــک کنگــو، جمهــوری کنگــو، کروواســی، قب جمهــوری دموکراتی
ــان، مجارســتان، هنــد،  ــان، گوی ــا، یون ــد، فرانســه، گابــن، گرجســتان، آلمــان، غن الســالوادور، اســتونی، فنالن
اندونــزی، ایرلنــد، ایتالیــا، جامائیــکا، ژاپــن، اردن، کره جنوبــی، کــوزوو، لســوتو، لوکزامبــورگ، مــاالوی، مالــت، 
ــروژ، پاکســتان، فلســطین،  ــه، ن ــد، نیجری ــد، نیوزیلن ــا، هلن ــداوی، موزامبیــک، نامبی ــی، مکزیــک، مول موریتان
ــکواکی،  ــوری اس ــنگاپور، جمه ــتان، س ــنگال، صربس ــی، س ــال، رومان ــه، پرتغ ــو، پاراگوئ ــا، پاپوآگینه ن پانام
اســلوانی، آفریقــای جنوبــی، ســودان جنوبــی، اســپانیا، ســورینام، ســوئد، تایــوان، اوگانــدا، اوکرایــن، انگلســتان، 

ــوه ــا، زیمباب ایــاالت متحــده آمریــکا، زامبی
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در میــان 126 کشــور مــورد بررســی 16 کشــور هزینه هــای حمــل و نقــل، بنزیــن و خــودرو )12/7 درصــد(، 9 کشــور 
ــای  ــور هزینه ه ــد(، 35 کش ــل )25/4 درص ــای تحصی ــور هزینه ه ــتوران )7/1(، 32 کش ــذا و رس ــه غ ــای تهی هزینه ه
درمانــی و پزشــکی )27/8 درصــد(، 69 کشــور هزینه هــای بیمه هــای تأمیــن اجتماعــی اجبــاری و بازنشســتگی )54/8 
درصــد(، 49 کشــور هزینه هــای بیمه هــای زندگــی و غیرزندگــی )38/9 درصــد(، 47 کشــور هزینه هــای بهــره مربــوط 
ــودکان  ــداری ک ــای نگه ــاره مســکن )14/3 درصــد(، 7 کشــور هزینه ه ــه اج ــه وام )37/3 درصــد(، 18 کشــور هزین ب
ــه  ــی ب ــور پرداخت ــد(، 34 کش ــی )7/9 درص ــافرت و تفریح ــای مس ــور هزینه ه ــد(، 10 کش ــودک  )5/5 درص و مهدک
خیریه هــا )27 درصــد(، 3 کشــور هزینه هــای مربــوط بــه کفــن و دفــن )2/4 درصــد(، 18 کشــور هزینه هــای طــالق و 
پرداخــت نفقــه )14/3 درصــد( و 75 کشــور، زیان هــای ســرمایه ای )58/1 درصــد( را در لیســت هزینه هــای قابــل کســر 

قــرار داده انــد. در ادامــه هــر یــک ایــن مــوارد بــا جزئیــات بیشــتری مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

یک( هزینه های حمل و نقل، سوخت خودرو و هزینه های تعمیر خودرو

ــن  ــا بنزی ــوخت ی ــل، س ــل و نق ــای حم ــد هزینه ه ــازه می دهن ــدان اج ــه کارمن ــور( ب ــورها )16 کش ــی از کش گروه
خریــداری شــده، هزینه هــای تعمیــر وســائط نقلیــه ای و امثالهــم را بــه عنــوان هزینــه قابــل قبــول ابــراز نماینــد. بــرای 
ــد را در  ــود صــرف می کنن ــد در شــغل خ ــل درآم ــرای تحصی ــه ب ــی ک ــد هزینه های ــان می توانن ــان در آلم ــال کارکن مث

مــوارد زیــر از درآمــد مشــمول مالیــات کســر کننــد:

هزینه های رفت وآمد به محل کار

هزینه عضویت در سازمان های حرفه ای، اتحادیه های کارگری و موارد مشابه

هزینه کتاب ها و دوره های تخصصی

ــد.  ــتفاده کنن ــال اس ــی در س ــتاندارد 1000 یوروی ــورات اس ــوق از کس ــوارد ف ــات م ــای اثب ــد به ج ــراد می توانن ــه اف البت
چنان کــه مشــاهده می شــود افــراد بــرای کســر هزینه هــای مرتبــط بــا کار نیــز ممکــن اســت میــان کســر هزینه هــای 
واقعــی یــا یــک مقــدار اســتاندارد مخیــر شــوند. در حــال حاضــر برخــی کشــورها ایــن امــکان را در اختیــار شــهروندان 

ــد. ــود می گذارن خ

ــاغل  ــد از مش ــل درآم ــه تحصی ــوط ب ــه مرب ــی ک ــورها هزینه های ــی کش ــه تمام ــود در حالی ک ــاهده می ش ــه مش چنانک
می شــود را مشــمول کســورات نموده انــد امــا تنهــا 12/7 درصــد کشــورها هزینه هــای مرتبــط بــا کار را مشــمول کســورات 
می داننــد. ایــن مســئله دو دلیــل عمــده دارد. نخســت آنکــه در کســورات مربــوط بــه مشــاغل عمدتــاً هزینه هایــی کــه 
بــه صــورت مســتقیم در تحصیــل درآمــد مؤثــر بــوده، قابــل کســر اســت، در حالــی کــه برخــی هزینه هــای مرتبــط بــا 
کار ماننــد هزینــه رفت وآمــد اثــر مســتقیمی بــر تحصیــل درآمــد ندارنــد. دوم آنکــه عمومــاً هزینه هــای مســتقیم مرتبــط 

بــاکار توســط کارفرمــا جبــران می شــود کــه ایــن جبــران در بســیاری از کشــورها معــاف از مالیــات اســت. 
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دو( هزینه های مربوط به تهیه غذا و رستوران

ــای  ــتند، هزینه ه ــه هس ــن مطالع ــی در ای ــورد بررس ــورهای م ــد از کش ــدود 7 درص ــه ح ــورها ک ــی از کش ــداد اندک تع
مرتبــط بــا غــذا و رســتوران را بــه عنــوان کســورات قابــل قبــول پذیرفته انــد. البتــه در ایــن کشــورها نیــز نوعــًا مــؤدی 
را بیــن انتخــاب کســورات اســتاندارد و یــا ارائــه فاکتــور و مســتندات بــرای کســر نمــودن هزینه هــای غــذا و رســتوران 
مخیــر نموده انــد. دلیــل عــدم مقبولیــت لحــاظ نمــودن ایــن قلــم از هزینه هــای زندگــی در فهرســت هزینه هــای قابــل 
قبــول را می تــوان در هزینه هــای بــاالی تمکیــن و اجــرای قانــون جســتجو کــرد چــرا کــه خانــوار ناگزیــر از نگهــداری 
فاکتورهــای متعــدد در طــول یکســال مالــی اســت و ســازمان مالیاتــی نیــز مجبــور بــه کنتــرل صحــت انبوهــی از ایــن 

فاکتورهــا اســت.

سه( هزینه های مرتبط با تحصیل

ــل  ــت از تحصی ــرای حمای ــی را ب ــای گوناگون ــف کســورات و معافیت ه سیاســت گذاران اقتصــادی در کشــورهای مختل
ــی از  ــیه های تحصیل ــوق ها و بورس ــت مش ــه معافی ــا ب ــن آن ه ــه از مهم تری ــد ک ــود برگزیده ان ــور خ ــهروندان کش ش
ــه  ــوط ب ــای مرب ــر هزینه ه ــد( و کس ــث ش ــاره بح ــن ب ــر در ای ــه پیش ت ــخاص )ک ــات اش ــمول مالی ــای مش درآمده
ــای  ــدود 32 کشــور هزینه ه ــال 2020 ح ــرد. در س ــاره ک ــی اش ــای تحصیل ــه وام ه ــوط ب ــره مرب ــل و کســر به تحصی
تحصیلــی را به عنــوان یکــی از کســورات در قانــون مالیــات بــر درآمــد اشــخاص گنجانده انــد. بایــد توجــه داشــت کــه 

ــد. ــول می دانن ــن قابل قب ــقفی معی ــا س ــد را ت ــل درآم ــه تحصی ــوط ب ــای مرب ــورها هزینه ه ــی کش برخ

چهار( هزینه های درمانی و پزشکی

هزینه هــای درمــان از دیگــر مــواردی اســت کــه در قوانیــن مالیاتــی کشــورها به عنــوان هزینه هــای قابــل کســر ذکــر 
شــده اســت. در ســال 2017 ، 35 کشــور هزینه هــای درمانــی و پزشــکی را به عنــوان کســورات لحــاظ کرده انــد. ایــن 
نــوع از کســورات نیــز ماننــد کســورات مربــوط بــه آمــوزش در برخــی کشــورها تــا ســقفی معیــن قابــل قبــول اســت. 
ــا جراحی هــای زیبایــی و دندانپزشــکی،  همچنیــن در برخــی کشــورها تصریــح شــده اســت کــه هزینه هــای مرتبــط ب

قابــل کســر از درآمــد ناخالــص نیســت.

پنج( هزینه های مربوط به تأمین اجتماعی اجباری و صندوق های بازنشستگی

هزینه هــا پرداختــی اشــخاص بــه صندوق هــای بازنشســتگی یــا برنامه هــای  تأمیــن اجتماعــی نیــز یکــی از مهم تریــن 
ــد مشــمول  ــا را از درآم ــن هزینه ه ــور ای ــدود 69 کش ــال 2020 ح ــود. در س ــر محســوب می ش ــل کس ــای قاب هزینه ه
ــه  ــت ک ــی اس ــه هزینه های ــز ازجمل ــتگی نی ــای بازنشس ــه صندوق ه ــا ب ــته اند. پرداختی ه ــر دانس ــل کس ــات قاب مالی
ــد  ــد از درآم ــی کشــورها می توان ــن مالیات ــه قوانی ــه بســته ب ــن هزین ــرش اســت. ای ــن قابل پذی ــا ســقفی معی ــًا ت عموم

ناشــی از اســتخدام یــا درآمــد مشــاغل آزاد کســر شــود.
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شش( هزینه های مربوط به بیمه های زندگی و غیرزندگی

ــدود  ــال 2020 در ح ــز در س ــی نی ــای غیرزندگ ــالمت( و بیمه ه ــر و س ــا عم ــی )ی ــای زندگ ــت بیمه ه ــا باب پرداختی ه
49 کشــور به عنــوان هزینــه قابــل کســر موردقبــول بــوده اســت. ایــن پرداختــی نیــز در برخــی کشــورهای جهــان تــا 
ــا ســقف 5 درصــد  ــت بیمــه عمــر ت ــن پرداخت هــا باب ــال در کشــور گاب ــرای مث ــرش اســت. ب ــن قابل پذی ســقفی معی

درآمــد ناخالــص قابــل قبــول اســت.

هفت( هزینه های مربوط به وام مسکن، بهره پرداختی وام های رهنی و اجاره مسکن

برخــی کشــورها هزینه هــای بهــره ای پرداختــی بابــت وام هــای مختلــف را جــزء کســورات مالیاتــی می داننــد. یکــی از 
ــد مســکن  ــت خری ــی باب ــل کســر در کشــورهای مجــری PIT، بهره هــای پرداخت ــن هزینه هــای بهــره ای قاب رایج تری
ــز کســورات  ــت وام مســکن را ج ــی باب ــدود 47 کشــور ســود پرداخت ــال 2020 ح ــژه مســکن اول( اســت. در س )به وی
دانســته و بــه افــراد اجــازه کســر آن از درآمــد مشــمول مالیــات را داده انــد. عــالوه بــر ایــن در 18 کشــور نیــز تمــام یــا 
ــل قبــول قــرار دارد. البتــه ایــن هزینه هــا  ــا هزینه هــای قاب بخشــی از هزینــه اجــاره مســکن در فهرســت کســورات ی

نیــز حداکثــر تــا ســقف تعییــن شــده در قوانیــن کشــورها، قابلیــت کســر از درآمــد ناخالــص را دارنــد.

هشت( کمک به خیریه ها

انجــام امــور خیریــه در تمامــی جوامــع امــری پســندیده و شایســته تقدیــر اســت. دولت هــا بــه منظــور ترغیــب افــراد 
ــه  ــه این گون ــا کســوراتی را ب ــت ی ــواًل معافی ــال معم ــه اعم ــان این گون ــی از بانی ــرای قدردان ــر و ب ــور خی ــه انجــام ام ب
ــرای پرداختی هــای  هزینه هــا تخصیــص می دهنــد. در میــان 126 کشــور مــورد بررســی، 34 کشــور معافیت هایــی را ب
ــه مؤسســات خــاص و مــورد تائیــد  ــه هزینه هــای خیریــه تخصیــص یافتــه ب ــد کــه عمومــًا ب خیریــه در نظــر گرفته ان
محــدود بــوده و از ســقف معینــی تجــاوز نمی کنــد. البتــه در برخــی کشــورها )ماننــد یونــان، پاکســتان و کانــادا( ایــن 
هزینه هــا قابــل جبــران بــا اعتبــارات مالیاتــی اســت امــا امــکان تجــاوز آن از ســقفی معیــن وجــود نــدارد. بــرای مثــال 
ــدار  ــن مق ــه ای ــار اســت و البت ــا اعتب ــران ب ــل جب ــان قاب ــه نهادهــای عمومــی در یون ــه ب 10 درصــد کمک هــای خیری

نبایــد از 5 درصــد درآمــد مشــمول مالیــات تجــاوز کنــد.

نه( پرداختی های مربوط به طالق و نفقه

ــی  ــس از جدای ــن پ ــی کــه یکــی از زوجی ــارت اســت از هزینه های ــه عب ــه نفق ــا طــالق از جمل ــط ب پرداخت هــای مرتب
ــوان  ــه عن ــردازد. ایــن پرداختــی در ســال 2020 در 18 کشــور جهــان ب ــه همســر ســابق خــود می پ از همســر خــود ب

کســورات یــا هزینــه قابــل قبــول در نظــر گرفتــه شــده اســت.
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ده( جبران زیان

جبــران زیــان شــکلی خــاص از کســورات مالیاتــی اســت کــه امــکان کســر زیان هــای یــک فعالیــت خــاص از درآمدهای 
ــازد. در 126  ــم می س ــؤدی فراه ــرای م ــل( را ب ــا قب ــی )ی ــال های آت ــع در س ــان منب ــای هم ــا درآمده ــع ی ــایر مناب س

کشــور مــورد بررســی 75 کشــور دارای سیســتم جبــران زیــان بودنــد.

4-2-4. اعتبار مالیاتی

ــری  ــرای جلوگی ــرد کســر می شــود. کشــورها ب ــی ف ــی اســت کــه از بدهــی مالیات ــی نوعــی کســر مالیات ــار مالیات اعتب
ــن(  ــا حــدود معی ــوارد مشــخص )و بعضــًا ت ــد در م ــازه می دهن ــدگان اج ــه مالیات دهن ــات مضاعــف، ب از پرداخــت مالی
ــر  ــذاری مســتقیم آن ب ــی اثرگ ــار مالیات ــن ویژگــی اعتب ــد. بارزتری ــی کســر کنن پرداختی هــای خــود را از بدهــی مالیات
پرداختــی مالیاتــی فــرد اســت، بــرای مثــال اگــر فــردی قــادر بــه اســتفاده از بدهــی از اعتبــار مالیاتــی بــه میــزان 1000 
ــد. به رغــم آنکــه  ــدازه 1000 واحــد کاهــش می یاب ــًا به ان ــرخ مالیــات دقیق ــارغ از ن واحــد باشــد پرداختــی مالیاتــی او ف
ــا از اشــکال مختلــف کســورات و معافیــت اســتفاده می کننــد امــا مشــاهدات حاکــی از  ــًا تمامــی کشــورهای دنی تقریب
آن اســت کــه اســتفاده از اعتبــار مالیاتــی فراگیــر نیســت. در ســال 2020 و در میــان 126 کشــور مــورد بررســی مجــری 
ــد کــه در  ــده بودن ــی خــود گنجان ــی را در سیســتم مال ــار مالیات نظــام PIT، 75 کشــور )59/5 درصــد( اســتفاده از اعتب
اکثــر ایــن کشــورها اعتبــار مالیاتــی صرفــًا بــه افــرادی تعلــق می گیــرد کــه بخشــی از مالیــات خــود را بــه یــک کشــور 
ــد. تعــداد اندکــی از کشــورها، برخــی هزینه هــا و ســرمایه گذاری ها را بــه طــور مشــروط، کاندیــدای  خارجــی پرداخته ان
ــل  ــع )مث ــده در منب ــت ش ــی پرداخ ــای تکلیف ــه مالیات ه ــت ک ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــی می کنن ــار مالیات ــت اعتب دریاف
مالیــات بــر ســودهای تقســیم شــده یــا مالیــات بــر حقــوق و دســتمزد و امثالهــم(، بــه عنــوان اعتبــار مالیاتــی قابــل 

کســر از بدهــی مالیاتــی اســت.

ــی  ــول مالیات ــل قب ــای قاب ــورات و هزینه ه ــا، کس ــی معافیت ه ــت فعل ــی وضعی 5. آسیب شناس
اشــخاص حقیقــی در ایــران

ــه و  ــأت گرفت ــی نش ــه های خاص ــول از اندیش ــن اص ــه ای ــت ک ــی اس ــول اساس ــر اص ــی ب ــی مبتن ــام مالیات ــر نظ ه
کارکردهــای خاصــی را بــرای نظــام مالیاتــی بــه دنبــال دارد. بدیهــی اســت کــه ایــن اصــول و کارکردهــای مرتبــط بــا 
ــد منجــر  ــت از آن هــا می توان ــد کــه غفل ــه می نمای ــه ارائ ــی بهین ــرای طراحــی یــک نظــام مالیات ــی را ب آن هــا، الزامات
ــر  ــتمل ب ــی مش ــی مالیات ــول در طراح ــن اص ــردد. مهم تری ــی گ ــام مالیات ــاختارهای نظ ــیب هایی در س ــور آس ــه ظه ب
»ســادگی«، »عدالــت«، »کارایــی«، هســتند کــه می تــوان بــا تمرکــز بــر وضعیــت »معافیت هــا، کســورات و هزینه هــای 
قابــل قبــول«، مهم تریــن مصادیــق عــدم رعایــت آن هــا در نظــام مالیاتــی ایــران را تبییــن نمــود. البتــه از ابعــاد مختلفــی 
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می تــوان آسیب شناســی از نظــام مالیاتــی کشــور ارائــه نمــود لکــن بــا توجــه بــه محــور اصلــی مطالعــه حاضــر، روی 
ــران تمرکــز شــده اســت. ــی ای ــول در نظــام مالیات ــل قب ــگاه معافیت هــا، کســورات و هزینه هــای قاب وضعیــت و جای

5-1. نقــض اصــول ســه گانه مالیاتــی در پــی پیاده ســازی سیســتم مالیــات بــر درآمــد تفصیلــی 
و اعطــای معافیت هــای گســترده در پایه هــای مختلــف درآمــد اشــخاص حقیقــی

بــه رغــم آن کــه مالیــات بــر مجمــوع درآمــد اشــخاص حقیقــی در اکثــر کشــورها در حــال اجــرا و پیاده ســازی اســت 
ــر  ــات ب ــر نحــوه اجــرای مالی ــه ناظــر ب ــاده )129( ک ــون مالیات هــای مســتقیم در ســال 1380، م ــا در اصــالح قان ام
مجمــوع درآمــد اشــخاص حقیقــی بــود حــذف گردیــد و عمــاًل قانــون مالیات هــای مســتقیم ایــران، نظــام مالیاتــی را 
بــه یــک نظــام تفصیلــی تبدیــل کــرد.1 در اصالحیــه اخیــر قانــون مالیات هــای مســتقیم در ســال 1394 نیــز تالشــی 
ــورت  ــف ص ــل مختل ــه دالی ــی ب ــد اشــخاص حقیق ــوع درآم ــی مجم ــتم مالیات ــک سیس ــمت ی ــه س ــت ب ــرای حرک ب
ــد در اداره کل  ــر درآم ــات ب ــح مالی ــل و صحی ــرای کام ــدم اج ــوان در »ع ــل آن را می ت ــن عل ــه مهم تری ــت ک نگرف
ــه اطالعــات  ــرای جمــع آوری و مبادل ــزار کارآمــد ب ــی در ســال های پیــش از 1380«، »فقــدان سیســتم کارا و اب مالیات
درآمــدی مؤدیــان«، »عــدم اختصــاص شــماره منحصــر بــه فــرد بــرای هــر یــک از مؤدیــان«، »وجــود مراحــل پیچیــده 
و بوروکراســی های غیرضــروری در وصــول مالیــات بــر درآمــد« و نظایــر آن جســتجو نمــود. در نظــام فعلــی مالیاتــی 
کشــور کــه یــک نظــام مالیاتــی تفصیلــی اســت، هــر یــک از منابــع درآمــدی، برخــورد مالیاتــی مختــص بــه خــود را 
دارنــد و همیــن موضــوع ســبب می شــود تــا نظــام مالیــات بــر درآمــد اشــخاص حقیقــی در ایــران، از یکــی از اصــول 
ــادی داشــته باشــد. از  ــه زی ــت اســت، فاصل ــا رعایــت اصــل عدال اساســی در طراحــی نظــام مالیاتــی بهینــه کــه همان
ــه اتخــاذ  ــه دلیــل اعطــای معافیت هــای گســترده، خــود منجــر ب ســوی دیگــر، درآمدهــای مالیاتــی از دســت رفتــه ب
ــرای پوشــش کســری بودجــه )نظیــر اســتقراض از بانــک مرکــزی و سیســتم بانکــی، تشــدید  راهکارهــای دیگــری ب
ــه تشــدید  ــد ب ــرخ ارز و امثالهــم( می شــود کــه می توان ــردن ن ــاال ب ــات از اشــخاص حقوقــی، ب ــر وصــول مالی فشــار ب

ــد.  ــن زن ــی دام ــیب های اقتصــادی و اجتماع آس

ــن محــدود  ــد، ضم ــر درآم ــات ب ــوه مالی ــای بالق ــف در پایه ه ــا و مشــوق های مختل ــود معافیت ه ــر وج ــان دیگ ــه بی ب
نمــودن دایــره شــمول مالیاتــی موجــب برهــم خــوردن تخصیــص منابــع و نقــض کارایــی، خــزش معافیت هــا بــه دلیــل 
ــایر  ــی س ــار مالیات ــش ب ــی و افزای ــت مالیات ــورداری از مشــوق ها، نقــض عدال ــرای برخ ــی ب ــای صنف ــش تقاضاه افزای
ــا و  ــن معافیت ه ــت ای ــای اداری مدیری ــال، هزینه ه ــن ح ــردد و در عی ــات می گ ــمول مالی ــادی مش ــای اقتص بخش ه

ــوند. ــر می ش ــررات، پیچیده ت ــن و مق ــه و قوانی ــش یافت ــوق ها افزای مش

ــه در  ــران ک ــی ای ــون مالیات ــدی در قان ــای درآم ــک از پایه ه ــر ی ــا ه ــز ب ــای تبعیض آمی ــق برخورده ــه مصادی از جمل
1 . البتــه بــه موجــب تبصــره )2( مــاده )101( ق.م.م. هــر شــخص حقیقــی کــه بیــش از یــک واحــد شــغلی داشــته باشــد مجمــوع درآمــد واحدهــای شــغلی وی بــا کســر 
فقــط یــک معافیــت، مشــمول مالیــات بــه نرخ هــای مــاده )131( ق.م.م. خواهــد شــد و بــا نرخ هــای تصاعــدی 15 تــا 25 درصــدی مشــمول مالیــات خواهــد گردیــد. 

لــذا صرفــًا در منبــع مالیــات مشــاغل و بــرای واحدهــای شــغلی متعــدد، امــکان تجمیــع درآمــد و اعمــال فقــط یــک معافیــت منظــور شــده اســت.
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ــر اشــاره نمــود. ــوارد زی ــه م ــوان ب ــی اســت، می ت ــا هــر ســه اصــل مالیات تناقــض ب

 ــمول 	 ــی( از ش ــواع اوراق بده ــپرده ها و ان ــود س ــره ای )س ــای به ــت درآمده ــک( معافی ی
ــی  ــور کل ــه ط ــات ب ــت مالی ــاده )145( ق.م.م. از پرداخ ــق م ــران، طب ــره ای در ای ــای به ــات: درآمده مالی
معــاف هســتند. از آنجایــی کــه هیــچ مرجــع آمــاری رســمی، میــزان ســودهای اعطایــی بــه کل اندوخته هــا 
و ســپرده ها و اوراق مشــارکت را منتشــر نمی کنــد و همچنیــن حســاب های ملــی در ایــران بــه روش 
ــزان درآمدهــای  ــت از چــه می ــوان گفــت کــه دول ــه طــور دقیــق نمی ت ــذا ب درآمــدی محاســبه نمی گــردد ل
مالیاتــی کــه می توانســت از مشــمول مالیــات نمــودن درآمدهــای بهــره ای بــه دســت آورد، چشم پوشــی کــرده 
ــد اســتفاده از آمارهــای ســپرده های  ــرآورد اولیــه و سرانگشــتی از درآمدهــای بهــره ای می توان اســت. یــک ب
ــرای آذر 1399 توســط بانــک مرکــزی منتشــر  مــدت دار سیســتم بانکــی باشــد کــه آخریــن داده هــای آن ب
شــده اســت. بــر اســاس گــزارش مذکــور، مانــده ســپرده های بخــش غیردولتــی در آذر مــاه 1399 بالــغ بــر 
30658 هــزار میلیــارد ریــال اســت کــه حــدود 74 درصــد ایــن مقــدار را ســپرده های ســرمایه  گذاری مــدت دار 
ــان ســال 1399  ــا پای ــن ســپرده های بانکــی ت ــب ای ــزان و ترکی ــا فــرض آنکــه اواًل می تشــکیل می دهــد. ب
ثابــت باقــی مانــده باشــد و نــرخ ســود 16 درصــدی1 در نظــر گرفتــه شــود، در آن صــورت ســود پرداختــی 
ــی  ــد. بدیه ــد ش ــال2 خواه ــارد ری ــزار میلی ــر 3618 ه ــال 1399 براب ــول س ــدت دار در ط ــپرده های م ــه س ب
ــه داری  ــواع اوراق خزان ــه اوراق مشــارکت شــهرداری ها، ان ــوط ب ــره ای مرب ــزودن درآمدهــای به ــا اف اســت ب
ــر از 3618  ــی فرات ــه رقم ــره ای ب ــای به ــی، کل درآمده ــتگاه های اجرای ــایر دس ــت و اوراق مشــارکت س دول
هــزار میلیــارد ریــال خواهــد رســید. بســته بــه اینکــه چــه نرخــی بــرای مالیات ســتانی از درآمدهــای بهــره ای 
ــل  ــت، قاب ــده اس ــی ش ــون از آن چشم پوش ــه هم اکن ــول ک ــل حص ــی قاب ــای مالیات ــود، درآمده ــاب ش انتخ

محاســبه خواهــد بــود.
جدول )5(. برآورد درآمدهای مالیاتی از دست رفته ناشی از معافیت درآمدهای بهره ای یا سود سپرده ها در سال 1399

نرخ مالیاتی
درآمد مالیاتی از 
دست رفته )هزار 

میلیارد ریال(

نسبت درآمد مالیاتی 
از دست رفته به کل 

درآمدهای مالیات مستقیم

نسبت درآمدهای مالیاتی 
از دست رفته به کل 

درآمدهای مالیاتی
18/8%30/4%362نرخ مالیات بر حقوق و دستمزد )10 درصد(

47%76%905متوسط نرخ مالیات کشورهای OECD )25 درصد(
25/3%41%488متوسط نرخ مالیات کشورهای غیر OECD )13/5 درصد(

مأخذ: محاسبات تحقیق بر مبنای گزیده آمارهای اقتصادی، تراز پولی کشور در آذر ماه سال 1399 و مصاحبه معاون سازمان مالیاتی کشور در فروردین 14003
1 . نــرخ ســود ســپرده های ســرمایه گذاری مــدت دار بــا سررســید یک ســال 16 درصــد و بــا سررســید دو ســال 18 درصــد تعییــن شــده اســت لکــن بــه دلیــل عــدم 

ــرخ 16 درصــدی مــالک محاســبه قــرار گرفتــه اســت. ــه اطالعــات جزئی تــر ترکیــب ســپرده ها، ن دسترســی ب
2 . ســود پرداختــی بــه ســپرده ها از حاصلضــرب نــرخ ســود ســپرده ســرمایه گذاری مــدت دار در میــزان کل ســپرده های مربوطــه در انتهــای آذرمــاه 1399 بــه دســت 

آمــده اســت.
3 . بــر اســاس ایــن مصاحبــه، کل درآمدهــای مالیاتــی وصولــی ســال 1399 و درآمدهــای حاصــل از مالیات هــای مســتقیم بــه ترتیــب 192/5 و 119 هــزار میلیــارد 

تومــان اعــالم شــده اســت.
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بررســی قوانیــن مالیاتــی1 126 کشــور مجــری نظــام مالیــات بــر درآمــد در ســال 2019 منعکس کننــده آن اســت کــه 
درآمدهــای بهــره ای در کشــورهای OECD بــه طــور متوســط بــا نــرخ 25 درصــد و در کشــورهای غیــر OECD بــا 
نــرخ 13/5 درصــد مشــمول مالیــات می شــوند. بدیــن ترتیــب اگــر درآمدهــای بهــره ای بــا نرخ هــای مذکــور مشــمول 
مالیــات می شــد می توانســت بــه ترتیــب درآمــد مالیاتــی 905 و 488 هــزار میلیــارد ریالــی عایــد دولــت کنــد. مهم تــر 
ــدوش  ــت مخ ــی اس ــام مالیات ــر نظ ــی ه ــول در طراح ــن اص ــی از مهم تری ــه یک ــاف ک ــت و انص ــل عدال ــه اص آنک
ــی و  ــه صــورت تکلیف ــات ب ــن مالی ــره وجــود دارد. اواًل ای ــای به ــر درآمده ــات ب ــه در خصــوص مالی نمی شــد. دو نکت
ــذا هزینــه وصــول و جمــع آوری آن بســیار انــدک اســت. ثانیــًا بــه رغــم آنکــه نــرخ بهــره  در منبــع وضــع می شــود ل
حقیقــی در بســیاری از کشــورها منفــی اســت )یعنــی نــرخ تــورم باالتــر از نــرخ بهــره اســمی اســت(، درآمدهــای اســمی 

بهــره در آن کشــورها مشــمول مالیــات اســت.

 دو( معافیــت ســودهای تقســیم شــده از شــمول مالیــات بــر درآمــد اشــخاص حقیقــی: در 	
ایــران بــه موجــب تبصــره )4( مــاده )105(2 قانــون مالیات هــای مســتقیم، ایــن منبــع درآمــدی از پرداخــت 
مالیــات معــاف اســت. در واقــع درآمــد شــرکت ها و ســایر اشــخاص حقوقــی کــه از منابــع مختلــف در ایــران 
ــرر،  ــای مق ــر معافیت ه ــاف و کس ــع غیرمع ــل از مناب ــای حاص ــع زیان ه ــس از وض ــود پ ــل می ش تحصی
مشــمول مالیــات بــه نــرخ 25 درصــد می شــود. بســته بــه اینکــه شــرکت چــه نــوع سیاســت مالــی را دنبــال 
ــد بیــن ســهامداران توزیــع شــود کــه طبــق قانــون  می کنــد بخشــی از ســوِد پــس از کســر مالیــات می توان

مالیــات مســتقیم، ســودهای تقســیم شــده در بیــن ســهامداران مشــمول مالیــات بــر درآمــد نخواهــد شــد. 

بدیهــی اســت کــه وجــود چنیــن معافیت هایــی مخدوش کننــده اصــل عدالــت مالیاتــی اســت. همانطــور کــه می دانیــم 
عادالنــه بــودن نظــام مالیاتــی مســتلزم رعایــت اصــل »عدالــت افقــی« و »عدالــت عمــودی« اســت. بــر اســاس عدالــت 
افقــی، دو مــؤدی بــا توانایــی یکســان بــرای پرداخــت، بایــد مالیــات یکســانی بپردازنــد و طبــق اصــل عدالــت عمــودی، 
اشــخاص بــا توانایــی بیشــتر بــرای پرداخــت، بایــد مالیــات بیشــتری بپردازنــد. امــا نظــام مالیاتــی ایــران، نــه تنهــا بــه 
ــودن  ــه ب ــا و ناعادالن ــر شــدت نابرابری ه ــد، بلکــه ب ــی کمکــی نمی کن ــت بازتوزیع ــا و عدال ــع نمــودن نابرابری ه مرتف
توزیــع درآمــد می افزایــد. مثــاًل شــخص الــف کــه درآمــد 100 میلیــون تومانــی از ســودهای تقســیم شــده بــه دســت 
ــا حقــوق 36 میلیــون تومــان در ســال  ــه ب مــی آورد معــاف از مالیــات اســت امــا شــخص ب کــه کارگــر یــک کارخان
ــه  ــوق ب ــال ف ــات می شــود. مث ــرخ 10 درصــد مشــمول مالی ــا ن ــه، ب ــر معافیــت پای ــازاد ب ــه درآمــد م اســت، نســبت ب
خوبــی منعکس کننــده آن اســت کــه شــکاف حــدوداً ســه برابــری در درآمــد شــخص الــف و ب، پــس از اعمــال ســاختار 

مالیــات فعلــی، نــه تنهــا کاهــش نمی یابــد بلکــه بــر شــدت آن نیــز افــزوده می شــود. 
ــات  ــده، نرخ هــای مالی ــرای 126 کشــور در ســایت ارنســت و یانــگ موجــود اســت. نگارن ــر مجمــوع درآمــد اشــخاص حقیقــی ب ــات ب 1 . خالصــه ای از قوانیــن مالی
بــر درآمدهــای بهــره ای را بــرای هــر یــک از کشــورها اســتخراج و بــر حســب کشــورهای OECD و غیــر OECD میانگین گیــری بــرای ســال 2019 محاســبه 

نمــوده اســت.
2 . بــه موجــب ایــن تبصــره، اشــخاص اعــم از حقیقــی یــا حقوقــی نســبت بــه ســود ســهام یــا سهام الشــرکه دریافتــی از شــرکت های ســرمایه پذیر مشــمول مالیــات 

نخواهنــد شــد.
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بــر اســاس آخریــن داده هــای طــرح هزینه-درآمــد خانــوار در ســال 1398، مجمــوع درآمدهــای پولــی بــه دســت آمــده 
ــر  ــش از 6 براب ــهری بی ــم ش ــک ده ــای ده ــرای خانواره ــر آن ب ــی و نظای ــپرده های بانک ــود س ــهام، س ــود س از س
ــوده  ــر ب ــش از 4 براب ــز بی ــتایی نی ــای روس ــرای خانواره ــن نســبت ب ــوده اســت. ای ــای دهــک اول شــهری ب خانواره
اســت. ایــن داده هــا بدیــن معناســت کــه درآمــد خانــوار دهــک دهــم درآمــدی شــهری )روســتایی( از ســود ســهام و 
ــه  ــرای خانوارهــای دهــک اول شــهری )روســتایی( اســت و ب ــد متناظــر ب ــر درآم ــش از 6 )4( براب ســود ســپرده ها بی
رغــم آنکــه دهک هــای درآمــدی بــاال، توانایــی پرداخــت مالیــات باالتــر را دارنــد امــا عمــاًل هیــچ مالیاتــی روی ایــن 

ــد. ــا نمی پردازن درآمده

البتــه الزمــه اخــذ مالیــات از ســود ســهام آن اســت کــه در گام نخســت، نــرخ مالیــات بــر درآمــد اشــخاص حقوقــی 
ــد. چنیــن اقدامــی شــاید درآمدهــای  ــد و در گام بعــدی ســودهای تقســیم شــده مشــمول مالیــات گردن را کاهــش یاب
مالیاتــی دولــت را تغییــر ندهــد امــا بــه عدالــت مالیاتــی و اهــداف توزیــع عادالنــه درآمــد نزدیک تــر خواهــد بــود چــرا 
کــه افــرادی کــه ســودهای قابــل مالحظــه  از محــل نگهــداری ســهام بــه دســت می آورنــد هماننــد درآمدهــای حاصــل 

ــات می شــوند.  ــروی کار مشــمول مالی از عرضــه نی

بررســی نــرخ مالیــات بــر ســودهای تقســیم شــده در 126 کشــور OECD و غیــر OECD حاکــی از آن اســت کــه نــرخ 
مالیــات در ایــن کشــورها بــه ترتیــب 22 و 12 درصــد اســت. دو نکتــه در خصــوص مالیــات بــر ســودهای تقســیم شــده 
قابــل توجــه اســت. اواًل ایــن مالیــات بــه صــورت تکلیفــی و در منبــع قابــل وصــول اســت کــه هزینــه اجرایــی چندانــی 
را بابــت وصــول بــه دولــت تحمیــل نمی کنــد. ثانیــًا تجربــه کشــورها حکایــت از آن دارد کــه نرخ هــای مالیاتــی تعییــن 
شــده بــرای ســود ســهام، کمتــر از نــرخ مالیــات بــر درآمدهــای بهــره ای اســت. زیــرا اشــخاصی کــه پس اندازهــای خــود 
ــه  ــی ک ــد. در حال ــت می کنن ــه دریاف ــه طــور ماهان ــدون ریســکی را ب ــک می ســپارند ســود تضمین شــده  و ب ــه بان را ب
ــرار  ــان ســرمایه ای ق ــرض ریســک زی ــد خــود را در مع ــد ســهام می کنن ــه پس اندازهایشــان را صــرف خری ــرادی ک اف
ــود را در  ــم خ ــهامداران ه ــع س ــد. در واق ــت نمی کنن ــز دریاف ــده ای را نی ــت و از پیش تعیین ش ــدی ثاب ــد و عای می دهن
معــرض ریســک های متعــددی قــرار می دهنــد )کــه حتــی ممکــن اســت بــه از دســت دادن ســرمایه اولیه شــان منجــر 
شــود( و هــم ســودهای تقســیم شــده )کــه پــس از کســر مالیــات بــه آنهــا تعلــق می گیــرد( را نــه بــه صــورت ماهانــه 

بلکــه چندمــاه پــس از اتمــام ســال مالــی شــرکت دریافــت می کننــد.

بدیهــی اســت کــه وضــع مالیــات بــر ســود ســهام و کاهــش نــرخ مالیــات بــر شــرکت ها بــه صــورت همزمــان می توانــد 
ــا  بــه لحــاظ درآمــد مالیاتــی خنثــی، افزایشــی یــا کاهشــی باشــد. اگــر وضــع مالیــات بــر ســود ســهام بــه مــوازات ب
ــور  ــی کل کش ــد مالیات ــت درآم ــن اس ــرد، ممک ــورت گی ــرکت ها ص ــد ش ــر درآم ــات ب ــرخ مالی ــب در ن ــش متناس کاه
تغییــری نداشــته باشــد. لکــن حرکــت بــه ســمت پیاده ســازی آن، بــه رعایــت هــر چــه بیشــتر اصــل عدالــت مالیاتــی 

ــود. ــد ب ــر خواه نزدیک ت
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 ــالک: 	 ــاره ام ــای اج ــودن درآمده ــات نم ــمول مالی ــدد در مش ــای متع ــه( پیچیدگی ه س
ــه اســتناد مــاده  ــواع درآمدهــای ســرمایه گذاری محســوب می شــود. ب درآمدهــای اجــاره  امــالک، یکــی از ان
)53( ق.م.م. درآمــد مشــمول مالیــات امالکــی کــه بــه اجــاره واگــذار می گــردد عبارتســت از کل مال االجــاره 
ــک  ــدات مال ــتهالک و تعه ــا و اس ــت هزینه ه ــد باب ــر 25 درص ــس از کس ــدی، پ ــدی و غیرنق ــم از نق اع
نســبت بــه مــورد اجــاره. البتــه معافیت هــای متعــددی کــه در متــن قانــون درج شــده اســت مانــع از وصــول 
ــکان  ــاده )53( ق.م.م.، مال ــه موجــب تبصــره )11( م ــه ب ــرای نمون ــه درآمدهــا می شــود. ب ــات از این گون مالی
مجتمع هــای مســکونی دارای بیــش از 3 واحــد اســتیجاری کــه بــا رعایــت الگــوی مصــرف مســکن بنــا بــه 
اعــالم وزارت مســکن و شهرســازی ســاخته شــده یــا می شــوند در طــول مــدت اجــاره از صــد درصــد مالیــات 
بــر درآمــد امــالک اجــاری معــاف هســتند. در غیــر ایــن صــورت، درآمــد هــر شــخص ناشــی از اجــاره واحــد 
یــا واحدهــای مســکونی در تهــران تــا مجمــوع یکصــد و پنجــاه مترمربــع زیربنــای مفیــد و در ســایر نقــاط 
تــا مجمــوع دویســت مترمربــع زیربنــای مفیــد از مالیــات بــر درآمــد ناشــی از اجــاره امــالک معــاف می باشــد. 
ــع  ــه بهبــود توزی ــه تنهــا ب ــران ن ــی گــواه ایــن ادعاســت کــه نظــام مالیاتــی در ای ــه خوب همیــن معافیــت ب
ــه  ــه ب ــی )ک ــه مالیات ــار عادالن ــوده و رفت ــر نم ــددی آن را بدت ــوارد متع ــد بلکــه در م ــد کمکــی نمی کن درآم

ــذار اســت( را مخــدوش می ســازد. ــان اثرگ ــن مؤدی شــدت روی تمکی

معــاف نمــودن بخــش مهمــی از پایــه مالیاتــی در کنــار عــدم تکمیــل اطالعــات ســامانه ملــی امــالک و اســکان کشــور 
ســبب شــده اســت  تــا درآمدهــای مالیاتــی وصولــی از محــل ایــن پایــه مالیاتــی بســیار ناچیــز باشــد. الزم بــه ذکــر 
ــر مجمــوع درآمــد اشــخاص حقیقــی حــاوی ایــن نکتــه  ــه 126 کشــور مجــری نظــام مالیــات ب اســت بررســی تجرب
جالــب توجــه اســت کــه درآمدهــای اجــاره در کشــورهای OECD و غیــر OECD بــه طــور متوســط بــه ترتیــب بــا 
ــاره ای  ــای اج ــر درآمده ــات ب ــرخ مالی ــر متوســط ن ــان دیگ ــه بی ــوند. ب ــات می ش ــرخ 35 و 18 درصــد مشــمول مالی ن
تقریبــًا 1/5 برابــر نرخ هــای مالیــات بــر ســودهای تقســیم شــده و حــدود 1/4 برابــر نرخ  هــای مالیــات بــر درآمدهــای 
بهــره ای اســت. ایــن مشــاهده حاکــی از وجــود یــک قاعــده منطقــی اســت کــه بــر اســاس آن، هــر چــه از درآمدهــای 
ــاره(  ــای اج ــد )درآمده ــر مول ــای کمت ــمت درآمده ــه س ــده( ب ــهام تقسیم ش ــود س ــر )س ــای مولدت ــل از بخش ه حاص

ــد. ــش می یاب ــات افزای ــرخ مالی ــود، ن ــت می ش حرک

 چهــار( معافیــت درآمــد کشــاورزی از مالیــات: بــه موجــب مــاده 81 ق.م.م.، درآمــد حاصــل از کلیــه 	
ــادی  ــور، صی ــرورش طی ــور عســل و پ ــرورش ماهــی و زنب ــروری، دامــداری، پ فعالیت هــای کشــاورزی، دامپ
و ماهیگیــری، نوغــان داری، احیــای مراتــع و جنگل هــا، باغــات اشــجار از هــر قبیــل و نخیــالت از پرداخــت 

مالیــات معــاف اســت.

 GDP بــر اســاس آخریــن داده هــای بانــک مرکــزی، بخــش کشــاورزی بــه طــور میانگیــن، ســهم حــدود 8 درصــدی از
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ــارد  ــن بخــش از 11 هــزار میلی ــزوده ای ــه خــود اختصــاص داده و ارزش اف ــا 1398 ب کل کشــور را در ســال های 1383 ت
تومــان در ســال 1383 بــه 297 هــزار میلیــارد تومــان در ســال 1398 افزایــش یافتــه و حــدود 27 برابــر شــده اســت. امــا 
ــه  ــا توجــه ب ــی از آن وصــول نمی شــود. ب ــچ مالیات ــن بخــش از GDP، هی ــل توجــه درآمدهــای ای ــه رغــم ســهم قاب ب
جمعیــت 4 میلیونــی کــه در ســال 1398 در بخــش کشــاورزی شــاغل بوده انــد، درآمــد ســرانه هــر یــک از ایــن شــاغلین 
در ســال مذکــور بــه طــور متوســط حــدود 74 میلیــون تومــان بــوده اســت. اگــر فــرض نماییــم کــه ایــن اشــخاص از هیــچ 
محــل دیگــری درآمــد نداشــته اند لــذا مشــمول اســتفاده از 33 میلیــون تومــان معافیــت پایــه ســال 1398 خواهنــد بــود و 
اگــر مابه التفــاوت درآمــد ســرانه و معافیــت پایــه، مشــمول مالیــات گــردد بــا فــرض نــرخ مالیــات 10 درصــدی، مالیــات 
پرداختــی هــر فــرد تقریبــاً 4 میلیــون تومــان بــوده و حــدود 16 هــزار میلیــارد تومــان از ایــن محــل، درآمــد عایــد دولــت 

می شــد.1

بــرای درک بیشــتر میــزان درآمــد مالیاتــی از دســت رفتــه بــه دلیــل اعطــای معافیــت بــه درآمــد کشــاورزی کافــی اســت 
بدانیــم کــه کل مالیــات بــر درآمــد وصــول شــده در ســال 1398 حــدود 29 هــزار میلیــارد تومــان بــوده و نســبت درآمــد 
ــوده  ــر درآمدهــا حــدود 55 درصــد ب مالیاتــی از دســت رفتــه بــه ســبب معافیــت بخــش کشــاورزی بــه کل مالیــات ب
اســت. همچنیــن مجمــوع مالیات هــای مســتقیم )از محــل مالیــات بــر ثــروت، درآمــد و مالیــات بــر اشــخاص حقوقــی( 
در ســال 1398 بالــغ بــر 81 هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت و نســبت درآمدهــای مالیاتــی از دســت رفتــه در بخــش 

ــه کل درآمدهــای مالیات هــای مســتقیم بیــش از 19 درصــد می باشــد. کشــاورزی ب

نکتــه مهمــی کــه بایســتی خاطــر نشــان کــرد آن اســت کــه بــه چنــد دلیــل عمــده، وصــول مالیــات از بخش کشــاورزی، 
ــد. اواًل  ــل می کن ــی تحمی ــازمان مالیات ــان و س ــه مؤدی ــی را ب ــیار باالی ــی بس ــای اجرای ــن و هزینه ه ــای تمکی هزینه ه
ســطح ســواد انــدک شــاغلین بخــش کشــاورزی و بــاال بــودن متوســط ســن آن هــا ســبب می شــود تــا نگهــداری دفاتــر 
ــد.  ــوار باش ــان دش ــی برایش ــام مالیات ــای نظ ــایر رویه ه ــام س ــی و انج ــای مالیات ــق اظهارنامه ه ــل دقی ــی، تکمی مالیات
ــه دلیــل پرهزینــه بــودن اســتخدام حســابدار یــا مشــاور مالیاتــی، عمــاًل هزینه هــای تمکیــن ایــن دســته  همچنیــن ب
ــای کشــاورزی،  ــودن زمین ه ــاده ب ــی و بعضــًا دور افت ــًا پراکندگ ــی می شــود. ثانی ــاال ارزیاب ــوه بســیار ب ــان بالق از مؤدی
ــد و  ــش می ده ــی افزای ــان مالیات ــته مؤدی ــن دس ــزی از ای ــی و ممی ــرای بازرس ــازمان را ب ــی س ــای اجرای هزینه ه
همچنیــن افزایــش پرونده هــای شــکایت و اعتــراض بــه برگــه تشــخیص مالیاتــی، عمــاًل هزینه هــای اداری و اجرایــی 
ســنگینی را بــه ســازمان مالیاتــی تحمیــل می کنــد. البتــه ایــن مشــکالت بدیــن معنــا نیســت کــه بــه طــور کلــی بایــد 
از ایــن پایــه درآمــدی چشم پوشــی کــرد و همانطــور کــه در تجربــه کشــورهای مجــری PIT توضیــح داده شــد، صرفــًا 
2 کشــور از 126 کشــور، تمــام یــا بخشــی از درآمدهــای کشــاورزی را از شــمول مالیــات بــر مجمــوع درآمــد اشــخاص 

1 . البتــه چــون از یــک ســو ایــن درآمدهــا بــه طــور یکســان بیــن شــاغلین در بخــش کشــاورزی توزیــع نمی شــود و از ســوی دیگــر، نــرخ مالیــات بــر درآمــد مشــاغل، 
ســاختاری تصاعــدی دارد بنابرایــن بــه نظــر می رســد کــه رقــم مالیــات از دســت رفتــه ناشــی از معافیــت درآمدهــای کشــاورزی بــه مراتــب باالتــر از رقــم سرانگشــتی 

16 هــزار میلیــارد تومــان محاســبه شــده توســط نگارنــده بــرای ســال 1398 باشــد.
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ــازند. ــتثنی می س ــی مس حقیق

ــل اعطــای  ــوق و دســتمزد در مقاب ــر حق ــی ســهل الوصول نظی ــای مالیات ــر پایه ه ــز ب 5-2. تمرک
ــدی ــای درآم ــایر پایه ه ــه س ــترده ب ــای گس معافیت ه

مالیــات بــر درآمــد حقــوق بــا هزینــه اداری کمتــری نســبت بــه بقیــه پایه هــای درآمــدی ســتانده می شــود و بــه نوعــی 
یکــی از پایه هــای ســهل الوصول بــرای ســازمان امــور مالیاتــی اســت. یکــی از ویژگی هــای مهــم ایــن پایــه مالیاتــی 
عبــارت اســت از نمایندگــی کارفرمــا از جمــع قابــل توجــه مؤدیــان در وصــول ایــن مالیــات و در نتیجــه کاهــش زمــان 
ــد  ــر درآم ــات ب ــه وصــول ســایر پایه هــای مالی ــه هزین ــی نســبت ب ــور مالیات ــرای ســازمان ام ــر ب ــه اداری کمت و هزین
اشــخاص. جمــع آوری و وصــول ایــن مالیــات در منبــع وقــوع مالیــات و در مــدت زمــان بســیار کــم و بــا کمتریــن فــرار 
ــا معافیت هــا، بخشــودگی ها و اهمــال کاری  ــی در مقایســه ب ــه مالیات ــن پای ــرد. وصــول ســاده ای ــی انجــام می گی مالیات
ــرای نقــض  ــر درآمــد اشــخاص، مصداقــی ب نظــام مالیاتــی در احصــاء و وصــول مالیــات از ســایر پایه هــای مالیــات ب

اصــل عدالــت افقــی اســت.

طبــق گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی ایــران، مجمــوع مالیــات بــر حقــوق و دســتمزد کارکنــان 
بخــش عمومــی و خصوصــی در 8 ماهــه نخســت 1399 بــه ترتیــب 7/67 و 7/31 هــزار میلیــارد تومــان بــوده و بدیــن 
ــات  ــوده اســت. مالی ــارد تومــان ب ــت از محــل حقــوق و دســتمزد حــدود 15 هــزار میلی ترتیــب مجمــوع دریافتــی دول
بــر حقــوق و دســتمزد حــدود 58 درصــد کل مالیــات بــر درآمــد و 19/7 درصــد کل مالیات هــای مســتقیم را بــه خــود 
ــر  ــوده اســت. همچنیــن ب ــر درآمــد مشــاغل ب ــات ب ــر مالی ــم درآمــدی حــدود 2 براب ــن آیت اختصــاص داده اســت و ای
ــش  ــان بخ ــی کارکن ــات وصول ــرانه مالی ــه س ــد ک ــان می ده ــده نش ــبات نگارن ــال 1398، محاس ــای س ــاس آماره اس
ــه  ــال اســت ب ــون ری ــی مشــاغل 17 میلی ــات وصول ــال اســت در حالی کــه ســرانه مالی ــون ری عمومــی حــدود 20 میلی
ــت.  ــاغل اس ــد مش ــر درآم ــات ب ــرانه مالی ــر س ــدود 1/2 براب ــی ح ــش عموم ــان بخ ــرانه کارکن ــات س ــه مالی طوری ک
تلفیــق ایــن مشــاهده بــا طیــف وســیعی از معافیت هایــی کــه در بخــش قبلــی برشــمرده شــد عمــاًل موجــب تمرکــز 
ــه خــود در مخــدوش نمــودن اصــل  ــه نوب ــه ب ــی شــده اســت ک ــروی کار بخــش عمومــی و دولت مالیات ســتانی از نی

ــد. ــا می کن ــی و عمــودی، نقــش جــدی ایف ــت افق عدال

ــه ابعــاد و  ــا توجــه ب ــول ب ــل قب ــه، کســورات و هزینه هــای قاب 5-3. عــدم تعدیــل معافیــت پای
شــرایط خانــوار

ــا،  ــاختار معافیت ه ــی، س ــخاص حقیق ــد اش ــوع درآم ــر مجم ــات ب ــام مالی ــری در نظ ــای تصمیم گی ــی از محوره یک
کســورات و هزینه هــای قابــل قبــول مالیاتــی اســت کــه بــه نوبــه خــود مســتلزم مشــخص نمــودن برخــورد قانونگــذار 

بــا دو موضــوع اســت؛ »تعییــن واحــد مالیاتــی« و »نحــوه تعدیــل نســبت بــه ابعــاد و شــرایط هــر خانــوار«. 
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ــات شــود و کســورات اســتاندارد و  ــد مشــمول مالی ــی بدیــن معناســت کــه درآمــد چــه کســی بای تعییــن واحــد مالیات
معافیــت پایــه بــه چــه شــخصی بایــد اختصــاص یابــد؟ آیــا درآمدهــای هــر شــخص حقیقــی بــه طــور جداگانــه بایــد 
مشــمول مالیــات شــوند و کســورات و هزینه هــای قابــل قبــول نیــز بــه هــر یــک از آنهــا بــه طــور جداگانــه اختصــاص 
یابــد؟ یــا خانــوار بایــد بــه عنــوان واحــد مشــمول مالیــات شناســایی گــردد و معافیت هــا و کســورات مشــخصی را بــه 
خانــوار اعطــا کــرد؟1 بــه طــور کلــی دو طیــف نظریــات حــدی وجــود دارد. دســته نخســت کــه حمایــت کننــده تکمیــل 
اظهارنامــه بــه صــورت فــردی هســتند ســه دلیــل اصلــی ذکــر می کننــد کــه عبارتنــد از عــدم وجــود مالیــات بــر ازدواج، 
عــدم تبعیــض علیــه شــاغل دوم و ســادگی اجــرا بــه دلیــل ســهولت شناســایی افــراد بــدون نیــاز بــه تعریــف خانــواده. در 
مقابــل، طیــف دیگــری وجــود دارنــد کــه توصیــه بــه تکمیــل اظهارنامــه بــه صــورت خانــوار دارنــد و در توجیــه ادعــای 
خــود نیــز ســه دلیــل عمــده مطــرح می کننــد. نخســت آنکــه خانوارهــای بــا درآمــد یکســان بایــد مالیات هــای یکســان 
پرداخــت نماینــد. دوم، خانوارهــا عمدتــًا در مــورد اســتفاده از منابــع و عرضــه نیــروی کارشــان تصمیمــات مشــترک اخــذ 
می کننــد. ســوم، در تکمیــل اظهارنامــه توســط خانــوار نیــازی بــه تخصیــص حقــوق مالکیــت نیســت و بدیــن ترتیــب، 

نیــازی بــه کنتــرل و ردیابــی هبــه و هدیــه در درون خانــوار وجــود نــدارد.

مــروری بــر تجربــه کشــورهای مجــری نظــام مالیــات بــر مجمــوع درآمــد اشــخاص حقیقــی حاکــی از آن اســت   
ــه  ــوار لحــاظ می شــود. ب ــدازه خان ــوار و ان ــت خان ــاوت در وضعی ــرار دادن تف ــرای مدنظــر ق ــی ب ــل مالیات ــه دو تعدی ک
ــود دارد. اواًل  ــی وج ــای متفاوت ــوار، برخورده ــت خان ــاوت در وضعی ــودن تف ــرای ملحــوظ نم ــات ب ــل مالی ــور تعدی منظ
ــرای  ــات ازدواج را ب ــررات، مالی ــوع مق ــن ن ــود و در ای ــوار وارد می ش ــد خان ــاغل دوم در درآم ــای ش ــی از درآمده بخش
خانــواری کــه بیــش از یــک کارکــن شــاغل دارد کاهــش می دهــد. ثانیــًا کســورات مراقبــت از فرزنــدان در نظــر گرفتــه 
می شــود کــه برابــر بــا نصــف هزینه هــای واقعــی مراقبــت از یــک کــودک محــدود بــه یــک ســقف معیــن یــا درآمــد 
مشــمول مالیــات شــاغل دوم )هــر یــک کــه کمتــر باشــد( خواهــد بــود. ایــن کســورات بــرای زوج هایــی کــه شــاغل 
دوم دارنــد و بــرای سرپرســتان شــاغل در خانواده هــای تک سرپرســت مجــاز اســت. در خصــوص تعدیــل بــرای انــدازه 
خانــوار، کشــورهایی کــه واحــد مالیاتــی خــود را بــر اســاس خانــوار بنــا نهاده انــد مالیــات بــر مجمــوع درآمــد را از طریــق 
تعییــن یــک معافیــت پایــه مشــخص بــرای هــر عضــو خانــوار تعدیــل می کننــد. اگــر تغییــر در اســتاندارد زندگــی ناشــی 
ــزار  ــد، معافیــت یــک اب ــوار انعــکاس یاب ــواده بــه صــورت کاهــش در درآمــد خان از اضافــه شــدن یــک عضــو بــه خان

ســودمند بــرای تعدیــل بــه نســبت انــدازه خانــوار خواهــد بــود.

ــوار.  ــه خان ــت و ن ــرد اس ــر ف ــی ب ــران مبتن ــی در ای ــد مالیات ــاده )101( ق.م.م.2، واح ــره )1( م ــتثنای تبص ــه اس ب  
1 . اهمیــت انتخــاب واحــد در ایــن موضــوع نهفتــه اســت کــه واحــد انتخــاب شــده می توانــد تصمیم  گیری هــای مختلــف را تحت الشــعاع قــرار دهــد. مثــاًل انتخــاب 
واحــد مالیاتــی مشــمول مالیــات بــر مبنــای زوجیــن می توانــد تصمیــم بــه ازدواج را متأثــر ســازد و انتخــاب واحــد خانــواده می توانــد تصمیــم بــه صاحــب فرزنــد شــدن 
را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. همچنیــن واحــد انتخــاب شــده بــر تصمیــم اینکــه یــک نفــر در خانــواده مشــغول بــه کار شــود یــا دو نفــر و انتخــاب میــان کار تمــام وقــت 

ــد. ــرار می ده ــت را تحت الشــعاع ق ــه وق و نیم
2 . بــر اســاس تبصــره )1( مــاده )101( قانــون مالیات هــای مســتقیم در منبــع مالیــات مشــاغل، در مشــارکت های مدنــی اعــم از اختیــاری و قهــری شــرکا، حداکثــر 
از دو معافیــت می تواننــد اســتفاده کننــد و مبلــغ معافیــت بیــن آنــان تقســیم شــده و باقیمانــده ســهم هــر شــریک، بــه طــور جداگانــه مشــمول مالیــات خواهــد شــد. 

شــرکایی کــه بــا هــم رابطــه زوجیــت دارنــد از لحــاظ اســتفاده از معافیــت در حکــم یــک شــریک تلقــی می شــوند و معافیــت مقــرر، بــه زوج اعطــا می شــود.
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ــون بودجــه ســنواتی مشــخص می شــود.  ــر درآمــد ســاالنه در قان ــه ب ــز یــک معافیــت پای طبــق مــاده )84( ق.م.م. نی
ایــن برخــورد مالیاتــی نیــز ســازگاری چندانــی بــا اصــل عدالــت مالیاتــی نــدارد. مثــاًل یــک خانــوار دو نفــره را در نظــر 
ــوار  ــوار متصــور اســت. در حالــت اول اگــر فقــط یــک شــاغل در خان ــرای ایــن خان بگیریــد. وضعیت هــای مختلفــی ب
وجــود داشــته باشــد و درآمــد حقــوق وی 6 میلیــون تومــان باشــد بــا کســر معافیــت پایــه 4 میلیونــی در ســال 1400، 
ــواده شــاغل  ــده مشــمول مالیــات 200 هــزار تومانــی خواهــد شــد. اگــر هــر دو فــرد ایــن خان روی 2 میلیــون باقیمان
ــه رغــم آنکــه  باشــند و درآمــد هــر یــک از آن هــا 4 میلیــون تومــان باشــد هیــچ مالیاتــی پرداخــت نخواهنــد کــرد ب
مجمــوع درآمــد خانــوار 8 میلیــون تومــان خواهــد بــود. اگــر هــر دو فــرد خانــوار شــاغل باشــند و هــر یــک درآمــد 5 
میلیــون تومانــی دریافــت کننــد کل مالیــات پرداختــی ماهانــه ایــن خانــوار 200 هــزار تومــان خواهــد بــود در حالی کــه 
مجمــوع درآمــد آنهــا 10 میلیــون تومــان اســت. اگــر هــر یــک از ایــن خانوارهــا صاحــب چنــد فرزنــد نیــز باشــند، پــدر 
و مــادر یــا اشــخاص دیگــری تحــت تکفــل آنهــا باشــند و امثالهــم، هیــچ تغییــری در میــزان پرداخــت مالیــات آن هــا 
صــورت نخواهــد گرفــت چــرا کــه در قوانیــن مالیاتــی، تمهیداتــی بــرای مدنظــر قــرار دادن تفــاوت در وضعیــت و انــدازه 

خانــوار اندیشــیده نشــده اســت.

ــتقیم،  ــای مس ــون مالیات ه ــاده )137(1 قان ــب م ــه موج ــًا ب ــاده )84( ق.م.م.، صرف ــه م ــت پای ــر از معافی صرف نظ
ــی« و  ــای درمان ــی و بیمه ه ــر و زندگ ــای عم ــواع بیمه ه ــت ان ــی باب ــه پرداخت ــق بیم ــی« و »ح ــای درمان »هزینه ه
»هزینــه مراقبــت و توانبخشــی از معلــوالن و بیمــاران خــاص و صعب العــالج«، قابــل کســر از درآمــد مشــمول مالیــات 
مــؤدی اســت. بــه غیــر از هزینه هــای درمانــی، قانــون مالیاتــی کشــور در خصــوص برخــی هزینه هــای مهــم زندگــی 
ــد  ــه رون ــا توجــه ب ــژه ب ــه وی ــی )ب ــژه در کالنشــهرها( و هزینه هــای تحصیل ــه وی ــاره مســکن )ب ــه اج خصوصــًا هزین

فزاینــده خصوصــی شــدن سیســتم آموزشــی کشــور(، ســاکت اســت.

ــول  ــل قب ــرای اصــالح معافیت هــا، کســورات هزینه هــای قاب ــه پیشــنهادهای سیاســتی ب 6. ارائ
در نظــام مالیــات بــر درآمــد اشــخاص حقیقــی ایــران

1 . بــه موجــب مــاده )137(، هزینه هــای درمانــی پرداختــی هــر مــؤدی بابــت معالجــه خــود یــا همســر و اوالد و پــدر و مــادر و بــرادر و خواهــر تحــت تکفــل در یــک 
ســال مالیاتــی بــه شــرط ایــن کــه اگــر دریافت کننــده مؤسســه درمانــی یــا پزشــک مقیــم ایــران باشــد دریافــت وجــه را گواهــی نمایــد و چنانچــه بــه تأییــد وزارت 
بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه علــت فقــدان امکانــات الزم معالجــه در خــارج از ایــران صــورت گرفتــه اســت و پرداخــت هزینــه مزبــور بــه گواهــی مقامــات 
رســمی دولــت جمهــوری اســالمی ایــران در کشــور محــل مراجعــه یــا وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی رســیده باشــد، همچنیــن حــق بیمــه پرداختــی 
ــی از درآمــد مشــمول مالیــات مــؤدی کســر می گــردد.  ــواع بیمه هــای عمــر و زندگــی و بیمه هــای درمان ــت ان ــی باب ــه مؤسســات بیمــه ایران هــر شــخص حقیقــی ب
در مــورد معلــوالن و بیمــاران خــاص و صعب العــالج عــالوه بــر هزینه هــای مذکــور، هزینــه مراقبــت و توانبخشــی آنــان نیــز قابــل کســر از درآمــد مشــمول مالیــات 

معلــول یــا بیمــار یــا شــخصی کــه تکفــل او را عهــده دار اســت، می باشــد.
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ــع  ــت و اصــالح توزی ــرای دول ــر درآمــد اشــخاص حقیقــی یکــی از مناســب ترین ابزارهــای کســب درآمــد ب ــات ب مالی
ــد  ــر درآم ــات ب ــدک مالی ــت از ســهم ان ــران حکای ــی در ای ــای مالیات ــام عملکــرد متغیره ــه اســت. ارق ــد در جامع درآم
اشــخاص از کل درآمدهــای مالیاتــی دولــت دارد و نســبت آن بــه تولیــد ناخالــص داخلــی بــه یــک واحــد درصــد هــم 
نمی رســد. از منظــر اهــداف توزیعــی نیــز یافته هــای مطالعــات حاکــی از آن اســت کــه ایــن نظــام نــه تنهــا نقشــی در 
بهبــود توزیــع درآمــد نداشــته اســت بلکــه بــه نوعــی »تبعیــض آمیــز« و مقــوم نابرابــری هــم بــوده اســت؛ بــه نحــوی 
ــد و ممکــن اســت  ــات می دهن ــری از درآمدشــان را مالی ــه شــدت نابراب ــا درآمــد یکســان نســبت های ب ــرد ب کــه دو ف
فــردی بــا درآمــدی باالتــر در مقایســه بــا فــردی کــم درآمــد، نســبت بــه مراتــب کوچکتــری از درآمــدش را بــه عنــوان 
مالیــات بــه دولــت بپــردازد. از ایــن منظــر مالیــات بــر درآمــد افــراد در ایــران متناســب بــا هیــچ یــک از ســاختارهای 

ســه گانــه تصاعــدی، تنازلــی و تناســبی نیســت و بــه معنــای واقعــی کلمــه ســاختاری تبعیــض آمیــز دارد.

ــاص  ــوع خ ــه ن ــران، ب ــراد در ای ــد اف ــر درآم ــات ب ــام مالی ــودن نظ ــز ب ــض آمی ــدی و تبعی ــی ناکارآم ــل چرای در تحلی
طراحــی آن اشــاره شــده اســت. در واقــع، اگــر بــا تأثــی از برنــز و کــرور )1998( ســاختارهای قابــل تصــور از مالیــات 
بــر درآمــد فــردی را در امتــداد یــک طیــف تصــور کنیــم، کــه در یــک ســر آن نظــام مالیــات بــر درآمــد تفصیلــی قــرار 
دارد و در ســر دیگــر آن مالیــات بــر مجمــوع درآمــد، و بــا ایــن طیــف را بــا نظــام مالیــات بــر درآمــد در ایــران تطبیــق 
دهیــم، متوجــه می شــویم کــه نظــام مالیــات بــر درآمــد در ایــران از نــوع تفصیلــی اســت. همانطــور کــه قبــاًل توضیــح 
ــا آن فــرق می کنــد،  ــه اینکــه منبــع کســب درآمــد چــه باشــد، برخــورد مالیاتــی ب داده شــد در ایــن ســاختار، بســته ب
ممکــن اســت مشــمول باشــد یــا نباشــد؛ ممکــن اســت معــاف باشــد یــا نباشــد؛ ممکــن اســت نــرخ آن تناســبی باشــد 
یــا تصاعــدی؛ ممکــن اســت برخــی از اقــالم هزینــه ای از آن قابــل کســر باشــد یــا نباشــد؛ و ممکــن اســت مالیــات آن 
در منبــع کســر شــود یــا پرداخــت مالیــات آن مســتلزم تســلیم اظهارنامــه باشــد. از ظاهــر ایــن ســاختار کــه منطبــق بــا 

قانــون مالیات هــای مســتقیم در ایــران اســت، تبعیــض آمیــز بــودن آن هویداســت.

ــد  ــی در درآم ــه تعدیل ــت و هیچ گون ــخص اس ــر ش ــی ب ــی مبتن ــد فعل ــر درآم ــات ب ــام مالی ــر، نظ ــوی دیگ از س  
مشــمول مالیــات و یــا معافیــت پایــه بــرای لحــاظ نمــودن وضعیــت خانــوار و انــدازه خانــوار در نظــر نمی گیــرد. طبــق 
ــن  ــون بودجــه ســنواتی مشــخص می شــود. ای ــد ســاالنه در قان ــر درآم ــه ب ــت پای ــک معافی ــز ی ــاده )84( ق.م.م. نی م
برخــورد مالیاتــی نیــز ســازگاری چندانــی بــا اصــل عدالــت مالیاتــی نــدارد زیــرا یــک فــرد مجــرد، زوجــی بــا یــک نفــر 
شــاغل، زوج دارای چنــد فرزنــد بــا یــک نفــر شــاغل، خانــواده دارای چنــد فرزنــد و اشــخاص وابســته کهنســال بــا یــک 
نفــر شــاغل و ...، همگــی از یــک معافیــت پایــه بــا مقــدار مطلــق برابــر منتفــع می شــوند و تفــاوت در ابعــاد و وضعیــت 

خانــواری فــوق، هیــچ تأثیــری در میــزان پرداخــت مالیــات آن هــا نــدارد.

ــر درآمــد، ضمــن محــدود نمــودن  ــات ب ــوه مالی ــف در پایه هــای بالق ــن وجــود معافیت هــا و مشــوق های مختل همچنی
دایــره شــمول مالیاتــی موجــب برهــم خــوردن تخصیــص منابــع و نقــض کارایــی، خــزش معافیت هــا بــه دلیــل افزایــش 
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تقاضاهــای صنفــی بــرای برخــورداری از مشــوق ها، نقــض عدالــت مالیاتــی و افزایــش بــار مالیاتــی ســایر بخش هــای 
اقتصــادی مشــمول مالیــات شــده اســت و در عیــن حــال، هزینه هــای اداری مدیریــت ایــن معافیت هــا و مشــوق ها را 

افزایــش داده و قوانیــن و مقــررات را پیچیده تــر نمــوده اســت.

ــم  ــل مه ــی از عوام ــی یک ــت مالیات ــه ادراک عدال ــوع ک ــن موض ــه ای ــه ب ــور و توج ــات مذک ــه توضیح ــت ب ــا عنای ب
ــی  ــداف اصل ــه اه ــی از جمل ــتم مالیات ــدن سیس ــر ش ــود و عادالنه ت ــوب می ش ــان محس ــن مؤدی ــت و تمکی ــر رضای ب
اصالحــات سیســتم مالیاتــی محســوب می شــود، لــذا چنانچــه ضــرورت حرکــت بــه ســمت پیاده ســازی یکــی از انــواع 
نظام هــای مالیــات بــر مجمــوع درآمــد اشــخاص حقیقــی را بــه عنــوان مهم تریــن اصالحــات مــورد نیــاز در سیســتم 
ــه، کســورات اســتاندارد، کســورات اضافــی  ــم، الزم اســت طراحــی دقیقــی از معافیــت پای ــران قلمــداد کنی ــی ای مالیات
ــد  ــوع درآم ــر مجم ــات ب ــام مالی ــر نظ ــری در ه ــی تصمیم گی ــزای اصل ــی از اج ــه یک ــول )ک ــل قب ــای قاب و هزینه ه
اشــخاص حقیقــی را تشــکیل می دهــد( صــورت گیــرد. در ایــن راســتا و بــا توجــه بــه مطالبــی کــه در مبانــی نظــری و 

تجربیــات کشــورهای مجــری نظــام PIT مطــرح شــد، چنــد پیشــنهاد سیاســتی قابــل طــرح اســت.

 ــای 	 ــی پایه ه ــه برخ ــی ب ــای اعطای ــودن معافیت ه ــد نم ــق هدفمن ــی از طری ــای مالیات ــترش پایه ه گس
درآمــدی: سیســتم مالیاتــی کشــور نــه تنهــا قــادر بــه تأمیــن منابــع الزم بــرای مخــارج روبــه رشــد عمومــی 
نیســت بلکــه بــا رفتار هــای ترجیحــی متعــدد، احســاس بــی عدالتــی را تشــدید و تمکیــن مالیاتــی را تضعیــف 
می کنــد. عــالوه بــر ایــن بایــد اذعــان کــرد کــه اقتصــاد ایــران در آینــده بــا تشــدید برخــی چالش هــا روبــرو 
خواهــد شــد. چالــش اول؛ گســترش فقــر و تعمیــق نابرابری هــای ناموجــه اســت کــه هــر ســاله بــر شــدت آن 
افــزوده می شــود و شــکاف فزاینــده بیــن حداقــل دســتمزد بــا خــط فقــر بــه نوبــه خــود بــر شــدت مشــکل 
ــای  ــد و اعط ــار پردرآم ــتانی از اقش ــی مالیات س ــی )یعن ــت های بازتوزیع ــا سیاس ــت ت ــد و الزم اس می افزای
یارانــه بــه اقشــار کــم درآمــد( بــا قــدرت بیشــتری اجــرا شــوند. چالــش دوم، تأمیــن منابــع مرتبــط بــا نظــام 
ــاال و  تأمیــن اجتماعــی اســت زیــرا افزایــش نســبت افــراد کهنســال در ترکیــب جمعیــت، وجــود بیــکاری ب
ــر خواهــد کــرد.  ــن اجتماعــی را محدودت ــع در دســترس ســازمان تأمی ــر رســمی مناب گســترش مشــاغل غی
بــرای مواجهــه بــا ایــن چالــش بــر اســاس تجربــه کشــور ها )از جملــه ژاپــن و کــره جنوبــی( یــا بایــد نــرخ 
ــود بخــش  ــه وج ــش داد ک ــی را افزای ــن اجتماع ــهم مشــارکت های تأمی ــا س ــزوده و ی ــر ارزش اف ــات ب مالی
غیررســمی نســبتًا بــزرگ در ایــران اجــازه افزایــش بیــش از حــد نــرخ مالیــات بــر ارزش افــزوده را نمی دهــد 
ــی  ــن اجتماع ــارکت های تأمی ــش مش ــمی، افزای ــاغالن رس ــداد ش ــودن تع ــدود ب ــل مح ــه دلی ــی ب و از طرف
فشــار مضاعفــی بــر حقــوق بگیــران موجــود وارد می کنــد. چالــش ســوم، ناگزیــر بــودن ایــران بــه کاهــش 
تعرفه هــای تجــاری در آینــده )بــه دلیــل پیوســتن بــه اتحادیه هــای تجــاری منطقــه ای یــا ســازمان تجــارت 
جهانــی( اســت کــه پایــداری درآمدهــای دولــت را خدشــه دار می کنــد. نهایتــًا چالــش چهــارم رقابت پذیــری 
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ــی  ــای مالیات ــون رقابت ه ــم اکن ــت. ه ــی اس ــای مالیات ــی پایه ه ــری برخ ــش تحرک پذی ــی و افزای بین الملل
ــان اســت  ــی در جری ــرمایه گذاری خارج ــذب س ــی و ج ــای داخل ــردن کســب و کار ه ــر ک ــرای رقابت پذیرت ب
ــدان برخــوردار اســت.  ــت دو چن ــن مســئله از اهمی ــت اقتصــادی کشــور ای ــه وضعی ــا توجــه ب ــران ب و در ای
ــوق  ــد و مش ــای غیرهدفمن ــذف معافیت ه ــکار ح ــن راه ــور، مهم تری ــای مذک ــا چالش ه ــه ب ــرای مقابل ب
فعالیت هــای رانت جویانــه و کمتــر مولــد اســت. در ایــن راســتا الزم اســت مشــابه اکثــر کشــورهای مجــری 
نظــام مالیــات بــر مجمــوع درآمــد اشــخاص، دامنــه معافیت هــای درآمــدی را محدودتــر و هدفمندتــر نمــود 
ــارکت ها،  ــرمایه گذاری، اوراق مش ــپرده های س ــواع س ــود ان ــتانی از س ــرای مالیات س ــی ب و برنامه ریزی های
ــد  ــر درآم ــات ب ــای مالی ــودن معافیت ه ــر نم ــا محدودت ــدور ب ــام داد و حتی المق ــه داری و ... انج اوراق خزان

ــود. ــترده تر نم ــی را گس ــای مالیات ــاره، پایه ه اج
 اعطــای معافیــت پایــه و کســورات اســتاندارد بــا تأکیــد بــر بعــد و وضعیــت خانــوار: در راســتای عدالــت مالیاتــی 	

ــه در  ــت پای ــد آن را در اعطــای معافی ــوار و بع ــات کشــورها، می بایســتی وضعیــت خان ــه تجربی ــا توجــه ب و ب
نظــر گرفــت کــه در قانــون فعلــی مغفــول باقــی مانــده اســت. در همیــن راســتا، شــخص مــؤدی می توانــد از 
یــک معافیــت پایــه )کــه می توانــد درصــدی از درآمــد ســرانه یــا مبلغــی مشــخص در قوانیــن بودجــه ســاالنه 
باشــد( بــه ازای خــودش بهره منــد شــود و عــالوه بــر ایــن، معافیت هــای پایــه دیگــری را بــرای ســایر افــراد 
تحــت تکفــل اش مشــتمل بــر همســر )یــا همســران(، فرزنــد )یــا فرزنــدان(، والدیــن و اجــداد خــود و یــا همســر 
مــؤدی )مشــروط بــه اینکــه درآمدشــان کمتــر از ســقف تعییــن شــده در قانــون باشــد و بیــش از 60 ســال، ســن 
داشــته باشــند(، خواهــر و بــردار کــه تحــت حمایــت مــؤدی هســتند )و درآمــدی کمتــر از ســقف تعییــن شــده 
ــت  ــوان معافی ــن، می ت ــر ای ــد شــود. عــالوه ب ــد و سن شــان بیــش از 60 ســال باشــد( بهره من ــون دارن در قان

مــازادی را در صــورت معلولیــت هــر یــک از افــراد تحــت تکفــل مــؤدی در نظــر گرفــت. 

ــی  ــه سیاســت های مالیات ــه ای از جمل ــه تردیــدی نیســت کــه اجــرای موفــق سیاســت های اقتصــادی در هــر زمین البت
نیازمنــد دسترســی بــه آمــار و اطالعــات جامــع فعــاالن اقتصــادی و شــهروندان اســت. عــدم دسترســی بــه اطالعــات 
ــه شــدت کاهــش داده و ضمــن  ــح آن هــا را ب ــا اجــرای صحی ــاز، امــکان طراحــی سیاســت های مناســب و ی مــورد نی
اتــالف منابــع فیزیکــی و ســرمایه انســانی، تضعیــف حکمرانــی را نیــز بــه دنبــال خواهــد داشــت. دسترســی بــه نظــام 
جامــع اطالعــات مســتلزم ایجــاد ســامانه یکپارچــه سراســری اطالعــات مالــی عوامــل اقتصــادی اســت کــه صرفــًا بــا 
ــع تشــریک اطالعــات بخشــی  ــود. در واق ــر خواهــد ب ــی امکان پذی همــکاری تمامــی ســازمان ها و دســتگاه های اجرای
و پراکنــده دســتگاه ها و فراهــم نمــودن دسترســی برخــط ســازمان مالیاتــی بــه ایــن اطالعــات می توانــد امــکان رصــد 
ــا انتهــای  ــی ت ــد داخل ــا تولی ــره عرضــه کاالهــا و خدمــات از طریــق واردات ی ــدای زنجی فعالیت هــای اقتصــادی از ابت
زنجیــره یعنــی مصــرف نهایــی را فراهــم ســازد. البتــه قانون گــذار در مــواد )97( و )169( مکــرر ق.م.م. مصــوب 1394، 
ــی،  ــامانه های اطالعات ــرای تشــگیل س ــی ب ــور مالیات ــازمان ام ــار س ــی را در اختی ــای قابل توجه ــتی ظرفیت ه ــه درس ب
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ــرار داده  ــات ق ــیدگی، تشــخیص و وصــول مالی ــای رس ــازی فرآینده ــرای هوشمندس ــی ب ــع مالیات ــرح جام ــتقرار ط اس
اســت. لکــن بــه رغــم تأکیــدات قانونــی، تاکنــون گــزارش رســمی در زمینــه اســتقرار کامــل و اســتفاده از ســامانه های 
ــن موضــوع ریشــه در عــدم همــکاری  ــق ای ــه نظــر می رســد عــدم تحق یکپارچــه اطالعــات منتشــر نشــده اســت. ب
ســایر دســتگاه های اجرایــی و ضعــف ســازوکارهای انگیزشــی در ســازمان امــور مالیاتــی داشــته باشــد. از ایــن رو بــه 
ــریک  ــه تش ــی ب ــتگاه های اجرای ــازمان ها و دس ــزام س ــی و ال ــای اجرای ــش ضمانت ه ــا افزای ــد ب ــد بای ــر می رس نظ
اطالعــات و آمارهــا بــا ســازمان امــور مالیاتــی، حرکــت بــه ســمت تشــکیل یــک پایــگاه جامــع اطالعــات مؤدیــان را 

شــتاب بخشــید.

 تمرکــز سیســتم مالیاتــی روی کســورات اضافــی بــرای پوشــش نمــودن مخــارج زندگــی و در صــورت لــزوم 	
لحــاظ چنــد آیتــم اصلــی هزینه هــای قابــل قبــول: همانطــور کــه در مبانــی نظــری و تجربیــات کشــورهای 
مجــری نظــام PIT بحــث گردیــد، دو روش بــرای لحــاظ مخــارج زندگــی مــورد اســتفاده اســت. در شــیوه 
نخســت، ایــن امــکان بــرای مــؤدی فراهــم می شــود کــه بــا ارائــه اســناد و مــدارک معتبــر، مبالــغ پرداخــت 
ــه  ــه تحــت پوشــش بیم ــی ک ــر مبالغ ــازاد ب ــی و پزشــکی م ــان، مخــارج درمان ــه درم ــت حــق بیم شــده باب
ــر آمــوزش ابتدایــی، متوســط و عالــی(، هزینــه اجــاره مســکن، اقســاط  اســت، مخــارج آموزشــی )مشــتمل ب
تســهیالت دریافــت شــده بــرای خریــد اولیــن واحــد مســکونی )مشــروط بــه اینکــه افــراد تحــت تکفــل وی، 
مالــک نباشــند و تــا ســقف تعییــن شــده در قانــون(1 و نظایــر آن را بــه عنــوان هزینــه قابــل قبــول مالیاتــی از 
درآمــد ناخالــص خــود کســر نمــوده و در اظهارنامــه مالیاتــی، ابــراز نمایــد. در شــیوه دوم، بــه دلیــل دشــواری 
ــؤدی،  ــه ازای م ــی ب ــتم مالیات ــی در سیس ــورات اضاف ــؤدی، کس ــط م ــر توس ــناد معتب ــه اس ــداری و ارائ نگه
ــل کســر  ــص اش قاب ــد ناخال ــه از درآم ــراد تحــت پوشــش طراحــی می شــود ک ــایر اف ــدان و س همســر، فرزن
ــرد و  ــاال می ب ــه شــدت ب ــن و اداری را ب ــه ذکــر اســت کــه شــیوه نخســت، هزینه هــای تمکی اســت. الزم ب
ــه نظــر می رســد کــه اعطــای کســورات  ــی و فقــدان زیرســاخت های الزم، ب ــه مالحظــات اجرای ــا توجــه ب ب
اضافــی، راهــکار مناســب تری باشــد. البتــه می تــوان در طراحــی قانــون بــه نحــوی عمــل نمــود کــه برخــی 
هزینه هــای مــوردی بــه ویــژه هزینه هــای درمانــی و بیمارســتانی )در یــک دامنــه ای کــه بــه موجــب قانــون 

تنظیــم گــردد(، بــه طــور مجــزا قابــل اظهــار و کســر شــدن از درآمدهــای ناخالــص مــؤدی باشــد.
 تعدیــل نســبت بــه تــورم در خصــوص معافیــت پایــه، کســورات اســتاندارد و کســورات اضافــی: در کشــورهایی 	

ماننــد ایــران کــه بــا تورم هــای دو رقمــی روبــرو هســتند، عدالــت مالیاتــی ایجــاب می کنــد کــه معافیت هــای 
پایــه، معافیــت مــازاد و کســورات اســتاندارد یــا بــه صــورت ســاالنه و در لوایــح بودجــه تعدیــل شــود و شــاید 
ــت.  ــر گرف ــته( در نظ ــال گذش ــرانه )س ــد س ــی از درآم ــوان ضریب ــه عن ــا را ب ــه آن ه ــد ک ــب تر آن باش مناس

1 . ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه در برخــی از کشــورهای مجــری نظــام مالیــات بــر درآمــد اشــخاص، بهــره پرداختــی )و بعضــًا اصــل وام( بابــت وام خریــد 
مســکن اول از درآمــد مشــمول مالیــات کســر اســت. از آنجــا کــه بخــش عمــده ای از جمعیــت طبقــات متوســط و ضعیــف ایــران کمــاکان بــا چالــش  تأمیــن مســکن 

ــوع کســورات گامــی مثبــت در راســتای بهبــود  تأمیــن مســکن اقشــار مذکــور تلقــی می شــود. ــد، اســتفاده از ایــن ن مواجه ان
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ــل  ــح بودجــه ســاالنه تعدی ــز در لوای ــون نی ــاده )84( ق.م.م. هم اکن ــه م ــت پای شــایان ذکــر اســت کــه معافی
ــی و  ــالح مالیات ــا اص ــه ب ــی )ک ــورات اضاف ــتاندارد و کس ــورات اس ــه کس ــیوه ب ــن ش ــری ای ــود و تس می ش

ــد. ــروری می باش ــز ض ــود( نی ــه می ش ــور اضاف ــی کش ــن مالیات ــه قوانی ــازی PIT ب پیاده س
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ایــران، فصلنامــه تخصصــي مالیــات،دوره جدیــد/ شــماره ششــم، مسلســل 54، ص 157-184.

عــرب مــازار، علــی اکبــر و دهقانــی، علــی )1388(؛ »بــرآورد کارایــی مالیــات بــر درآمــد مشــاغل و اشــخاص حقوقــی«؛ 
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TIP ی نظام

ی مجر
شورها

ب و کارها در ک
س

شاغل و ک
ت و اعتبار مالیاتی در سطح م

سورا
ت ها، ک

ف(. معافی
ت )ال

پیوس

شور
نام ک

ستم
نوع سی

ی قابل قبول(
ت )هزینه ها

سورا
ک

ت ها
معافی

جبران زیان
اعتبار مالیاتی

آلبانی
مالیات بر 

درآمد دوگانه
مالیات مشاغل آزاد از سود اخذ می شود بنابراین کلیه هزینه ها قابل کسر است

الجزایر
مالیات 

بر درآمد 
دوگانه

تمامی هزینه ها برای اهداف کسب وکار
ک دارایی هــای کســب وکار تنهــا در صورتــی قابــل کســر اســت کــه به صــورت ســاالنه در 

اســتهال
حســاب ها ثبت شــده باشــد و بــه دارایی هــای ذکرشــده در ترازنامــه مرتبــط باشــد.

ک بسته به ماهیت فعالیتی که دارایی در آن به کار می رود می تواند متفاوت باشد.
- نرخ استهال

زیان هــای ناشــی از  کســب وکار و فعالیت هــای 
کشــاورزی بــا درآمــد ناشــی از فعالیت هــای 
مشــابه قابــل جبــران بــوده و تــا 4 ســال 
قابل انتقــال اســت. زیان هــای مربــوط بــه 
ک دارایی هــا تــا مــدت نامحــدود 

اســتهال
قابل انتقــال اســت.

آنگوال
مالیات 

بر درآمد 
دوگانه

در مشــاغل آزاد یــا 30 درصــد درآمــد آن هــا مشــمول کســورات می شــود یــا در صــورت ثبــت دقیــق هزینه هــا 
در دفاتــر حســابداری معیــن کلیــه هزینه هــا شــامل مــوارد زیــر قابــل کســر اســت:

ک تجاری
اجاره بهای پرداختی بابت مل

دستمزد کارکنان و هزینه
هزینه های آب، برق، گاز

هزینه های بیمه
سایر هزینه ها ضروری برای تحصیل درآمد

ک و مستغالت
ک امال

استهال
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شور
نام ک

ستم
نوع سی

ی قابل قبول(
ت )هزینه ها

سورا
ک

ت ها
معافی

جبران زیان
اعتبار مالیاتی

آرژانتین
مالیات بر جمع 

درآمد )شبه 
جامع(

هزینه تحصیل درآمد افراد خود اشتغال مشمول کسورات است.
ص اســت. مبلــغ ســاالنه بــرای افــراد خــود 

پرداختــی ناشــی از خدمــات شــخصی مشــمول کســورات خــا
اشــتغال 171،697.9 پــزو اســت. بــرای »کارآفرینــان جدیــد« )کــه توســط قانــون تعریــف می شــود(، کســر 

ویــژه 214،622.47 پــزو اســت.
موارد زیر نیز عالوه بر هزینه های تولید مشمول کسورات است:

پرداخت های اختیاری  تأمین اجتماعی
پرداخت بابت بیمه های درمانی کارکنان و خانواده هایشان با لحاظ برخی محدودیت ها

ص
40 درصد از هزینه های درمانی تا سقف 5 درصد درآمد خال

40% هزینه های فاکتور برای اجاره خانه تا مبلغ ساالنه 85848.99 پزو غیرمشمول مالیات
هزینه های فروشنده های مسافر تا مبلغ ساالنه 85848.99 پزو غیرمشمول مالیات

ص
هزینه های پرداختی بابت خیریه های دولتی و غیرانتفاعی تا سقف 5 درصد درآمد خال

هزینه های کفن ودفن تا 12000 پزو در سال
حق بیمه عمر تا 12000 پژو در سال

حق بیمه بازنشستگی، حداکثر تا 12000 پزو ساالنه
بهره وام های رهنی تا سقف 20 هزار پزو در سال برای خرید خانه مسکونی

پرداختی های به شرکت های ضمانت متقابل )شرکت های ویژه ای که وام را تضمین می کنند(
جبــران خســارت و پرداختی هــای کارفرمایــان مربــوط بــه پرســنل خدمــات خانــه، حداکثــر تــا مبلــغ ســاالنه 

85848.99 پــزو غیرمشــمول مالیــات
افراد عالوه بر هزینه های فوق می توانند هزینه های مرتبط با تحصیل درآمد را کسر

زیان هــای ناشــی از  کســب وکار قابــل جبــران 
بــوده و تــا 5 ســال قابل انتقــال اســت.

زیان هــای ناشــی از کســب وکارها بــا منابــع 
خارجــی ممکــن اســت تنهــا از منابــع درآمــدی 

خارجــی قابــل کســر باشــد.

درصورتی کــه فــرد بــه 
منابــع خارجــی مالیــات 
پرداختــه باشــد می توانــد 
معــادل آن از اعتبــار 
مالیاتــی اســتفاده کنــد.

ارمنستان
مالیات بر 

درآمد دوگانه

مؤدیــان می تواننــد کلیــه هزینه هــای مربــوط بــه مشــاغل و مســتند )به عنوان مثــال هزینه هــای 
ک، پرداختــی بابــت اجــاره، حقــوق و دســتمزد و ســود پرداخت شــده( را 

ک هزینه هــای اســتهال
مــواد، کم

به اســتثنای هزینه هــای غیرقابــل کســر یــا جزئــی کســر کننــد.
هزینه های غیرقابل کسر یا کسر جزئی شامل موارد زیر است:

ش از هنجارهای تعیین شده توسط قانون مالیات است.
هزینه های سفر کاری که بی

ص حداکثر تا 5 میلیون واحد در سال.
ش از 0.5% درآمد ناخال

هزینه های نمایندگی بی
جریمه ها، مجازات  و سایر مجازات اختصاصی منتقل شده به بودجه های ایالتی و شهرداری

دارایی ها، کارها و خدمات رایگان و بدهی های بخشیده شده.
هزینه های مربوط به ایجاد درآمد که از مالیات بر درآمد معاف است.

ش ازحد تعیین شده 24% در سال.
سود پرداختی وام بی

ش از مقررات تعیین شده توسط قانون مالیات
هزینه های خدمات مدیریتی بی

ک مالــی، غــذا ارائه شــده بــه افــراد، هزینه هــای ســازمان دهی رویدادهــای اجتماعــی و فرهنگــی و 
کمــ

هزینه هــای مشــابه تــا ســقف 0.25% درآمــد مشــمول مالیــات قبــل از کســر هزینه هــا.
ک( بــرای دارایی هــای ثابــت و نامشــهود متعلــق بــه مؤدیــان 

ک )اســتهال
ک هزینه هــای اســتهال

کم
مالیاتــی مطابــق بــا شــرایط و ضوابــط ارائه شــده در قانــون مالیــات

زیان هــای ناشــی از ســرمایه و  کســب وکار قابــل 
جبــران بــوده و تــا 5 ســال قابل انتقــال اســت.
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شور

نام ک
ستم

نوع سی
ی قابل قبول(

ت )هزینه ها
سورا

ک
ت ها

معافی
جبران زیان

اعتبار مالیاتی

آروبا
مالیات بر جمع 

درآمد )شبه 
جامع(

هزینه هــای کســب وکار کامــال کســر می شــود. عــالوه بــر ایــن، کســر کارآفرینــی بــه مبلــغ 2400 واحــد 
س اســت.

در دســتر
جبــران زیــان امکان پذیــر بــوده و تــا 5 ســال 

قابل انتقــال اســت.

استرالیا
مالیات بر 

مجموع درآمد

هزینه هــای معمــول و ضــروری بــرای تحصیــل درآمــد از مشــاغل آزاد )حقــوق و دســتمزد، بهــره، اجــاره، 
تعمیــرات، کارمــزد و...( مشــمول کســورات اســت.

ص برای سفرهای تجاری و هزینه های وسایل نقلیه موتوری موردنیاز است
مستندات خا

ک هزینــه ســرمایه 
ک یــا بهبــود دارایی هــا کســر نمی شــود، امــا ممکــن اســت کم

هزینه هــای تملــ
به عنــوان کســر مطالبــه شــود.

زیان هــای  کســب وکار و ســرمایه قابــل جبــران 
اســت.

ش
اتری

سیستم مالیات 
بر درآمد 

دوگانه
مالیات بر سود ناشی از کسب وکار وضع می شود لذا هزینه ها قابل کسر است.

مؤدیانــی کــه دفاتــر حســابداری تجــاری 
نگهــداری می کننــد می تواننــد زیــان را بــه 
مــدت نامحــدود بــه ســال های آتــی انتقــال 
دهنــد. میــزان زیــان قابــل جبــران بــه درآمــد 
مشــمول مالیــات در آن ســال مالیاتــی محــدود 
اســت و زیــان مــازاد قابل انتقــال بــه ســال های 

آتــی اســت.

آذربایجان
مالیات بر 

درآمد دوگانه

ک، پرداخــت اجــاره، دســتمزد، پرداخت هــای 
هزینه هــای  کســب وکار شــامل هزینه هــای مــواد، اســتهال

 تأمیــن اجتماعــی دولــت، پرداخت هــای مربــوط بــه تغذیه درمانــی، شــیر و محصــوالت مشــابه بــرای 
کارکنــان )کــه در محدوده هــای قانونــی محاســبه می شــود(، پرداخــت بهــره و هزینه هــای تعمیــرات بــرای 

دارایی هــای ســرمایه  ای تولیــدی

عایدی سرمایه ای 
ش 

حاصل از فرو
دارایی-های 

س و 
کسب وکار ملمو

قابل معامله که برای 
اهداف کسب وکار 
استفاده می شوند 

معاف از مالیات است.

زیان هــا مربــوط بــه فعالیت هــای کارآفرینانــه 
قابــل جبــران بــوده و تــا 3 ســال قابل انتقــال 

بــه ســال های آتــی اســت.

س
بالرو

مالیات 
بر درآمد 
یکنواخت

تمامی هزینه های مستند مرتبط برای تحصیل درآمد در کسب وکار قابل کسر است.
زیان هــای کســب وکار مربــوط بــه افــراد خــود 

اشــتغال قابل انتقــال نیســت.

ک
بلژی

مالیات بر 
درآمد دوگانه

تمامی هزینه های مستند مرتبط برای تحصیل درآمد در کسب وکار قابل کسر است.
زیان هــا قابــل جبــران بــوده و تــا مــدت 

نامحــدود قابل انتقــال اســت.
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بولیوی
مالیات 
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س قانــون مالیــات بــر درآمــد شــرکت ها بــا نــرخ 25% مشــمول مالیــات 
مالیــات بــر درآمــد مشــاغل بــر اســا

ص محاســبه می شــود(.
می شــود )مالیــات طبــق قوانیــن خــا

ندارد.

حداکثر 50% مالیات 
بر درآمد را می توان 

بااعتبار مالیاتی معادل 
13% فاکتورهای خرید 

به دست آمده در سال جبران 
کرد.

بوتسوانا
مالیات بر 

درآمد دوگانه
هزینه های صرف شده برای کسب درآمد در مشاغل آزاد قابل کسر است.

شرکا و صاحبان مشاغل مقیم می توانند از کسر حقوق مشابه کارمندان برخوردار شوند.

زیان هــا تــا پنــج ســال قابل انتقــال بــه دوره 
ش FIFO بــرای 

بعــد اســت. در ایــن کشــور از رو
خــروج زیان هــا اســتفاده می شــود

برزیل
مالیات بر جمع 

درآمد

مــاه 
ک 

در یــ
خوداشــتغالی 

زیان هــای 
قابل انتقــال بــه مــاه بعــد )امــا غیرقابل انتقــال 

بــه ســال بعــد( اســت.

بلغارستان
مالیات 

بر درآمد 
یکنواخت

ص، بســته بــه نــوع فعالیــت، عمــال می شــود، به اســتثنای 
کســر ثابــت 25%، 40% یــا 60% درآمــد ناخالــ

شــرکت های خصوصــی، کــه هزینه هــای واقعــی تجــارت را کســر می کننــد.

کامبوج
مالیات بر 

درآمد دوگانه
مالیات بر کسب وکار از سود اخذ می شود بنابراین کلیه هزینه ها قابل کسر است

کامرون
مالیات بر 

درآمد دوگانه

هزینه های مواد و موجودی کاال
کلیــه هزینه هــای انجام شــده بــرای انجــام فعالیــت )ازجملــه هزینه هــای پرســنل، برخــی از مالیات هــا، 

هزینه هــای اجــاره و هزینه هــای مالــی(
ک

هزینه های استهال
ش بینی ضرر و زیان

* پی

کانادا
مالیات بر جمع 

درآمد

س مالیات بر درآمد شرکت ها مشمول مالیات می شوند.
مشاغل آزاد بر اسا

بهــره پرداختــی بــر وام هــای اخذشــده جهــت کســب درآمــد می توانــد کســر شــود بعــالوه هزینه هــای 
مشــاوره ســرمایه گذاری و هزینه هــای حســابداری قابــل کســر اســت.
هزینه های مربوط به تفریح و وعده های غذایی تا 50 درصد قابل کسر است.

زیــان مشــاغل آزاد می توانــد از درآمــد مشــمول 
مالیــات کسب شــده در 3 ســال قبــل از ســال 
س از ســال زیــان کســر 

زیــان یــا 20 ســال پــ
شــود.
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چاد
مالیات بر 

درآمد دوگانه

مالیات بر کسب وکار از سود اخذ می شود بنابراین کلیه هزینه ها قابل کسر است
سیســتم اخــذ مالیــات از مشــاغل در چــاد ســه مرحلــه ای بــوده و بــرای مشــاغل مربــوط بــه خدمــات و 
ش از 60 میلیــون و تجــارت بــا درآمــد 

تجــارت متفــاوت اســت. در مشــاغل مربــوط بــه خدمــات بــا درآمــد بیــ
ش از 100 میلیــون مالیــات بــه شــکل تصاعــدی از ســود اخــذ می شــود.

بیــ

زیان هــا بــا درآمدهــای ناشــی از منابــع مشــابه 
قابــل جبــران بــوده و تــا 4 ســال )بــرای زمیــن 

5 ســال( قابل انتقــال اســت.

شیلی
مالیات بر 
مجموع 

درآمد

حــرف و کارگــران مســتقل می تواننــد به جــای کســر هزینه هــای واقعــی از کســر اســتاندارد 30 درصــدی 
تــا ســقف ATU 15 معــادل بــا 12975 واحــد بهره منــد گردنــد

کسب وکارها مشمول مالیات بر سود هستند بنابراین هزینه ها قابل کسرند.
هزینه های واقعی یا معوقه مرتبط با حرف یا کارگران مستقل قابل کسر است.

ص قیمت مصرف کننده تعدیل می شود.
س تغییر در شاخ

درآمد و هزینه ها بر اسا
ک کــه در زمینه هــای کشــاورزی، معــدن، حمل ونقــل زمینــی و برخــی فعالیت هــای 

افــراد و شــرکای کوچــ
ک برخــوردار می شــوند.

دیگــر فعالیــت می کننــد، از مزایــای ویــژه مالیاتــی بــرای مؤدیــان کوچــ

زیان هــا قابــل جبــران و قابل انتقــال بــه 
ش 

ســال های گذشــته اســت. اگــر زیــان بیــ
از ســود ســال های گذشــته باشــد، مــازاد زیــان 
می توانــد به طــور نامحــدود بــه ســال های 

آتــی منتقــل شــود.

بسته به اینکه کسب وکار 
تحت رژیم مالیاتی درآمد 
منسوب مشمول مالیات 

می شود یا تحت رژیم نیمه 
تلفیقی، از اعتبار مالیاتی 
متفاوتی بهره مند می گردد.

ن
چی

مالیات 
بر درآمد 

دوگانه

افــراد می تواننــد 20 درصــد از درامــد خــود را بابــت هزینــه کســب درآمــد مشــاغل آزاد از درآمــد مشــمول 
مالیــات کســر کننــد.

گ می توانــد از کســر 800 یــوآن یــا 20 درصــد از درآمــد را داشــته باشــد )هرکــدام 
درآمــد اجــاره یــا لیزینــ

کــه باالتــر باشــد(.
کسر هزینه های تعمیر منطقی از درآمد اجاره محدود به 800 یوآن در ماه با ارائه مستندات

امکان جبران زیان وجود دارد.

کلمبیا
مالیات بر 
درآمد شبه 

دوگانه

درآمــد ناشــی از مشــاغل جزئــی از درآمــد عمومــی اســت. مالیــات تصاعــدی صرفــاً بــر 75 درصــد درآمــد 
2880U  در ســال معــاف از 

V
T ناشــی از اســتخدام افــراد وضــع می شــود و 25 درصــد درآمــد حداکثــر تــا

س از کســر کســورات مشــمول مالیــات می شــود. معافیت هــا و کســورات 
مالیــات اســت. 75 درصــد درآمــد پــ

حداکثــر تــا 40% کل درآمدهــای ناشــی از اســتخدام )منهــای هزینه هــای پرداختــی بــرای بیمه هــای درمــان 
 U

V
T 5040 و بازنشســتگی( قابل اعمــال اســت. درهرصــورت مقــدار کســورات و معافیت هــا حداکثــر

می توانــد باشــد.
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جمهوری 
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دموکراتی
کنگو
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-

جمهوری کنگو
مالیات بر جمع 

درآمد

کلیه هزینه های مرتبط با حرف قابل کسر است.
هزینه های قابل کسر برای فعالیت های تجاری و کشاورزی شامل موارد زیر است:

هزینه های الزم برای انجام فعالیت، مانند هزینه های پرسنل و اجاره
ک

استهال
ش بینی خسارات و هزینه ها

پی
ص ازجملــه مالیــات مشــاغل، هزینه هــای پروانــه و مالیــات بــر 

ســود وام ســهامداران مالیات هــای خــا
دســتمزد

عایدات ناشی از 
ش دارایی های 

فرو
ثابت  کسب وکار در 

صورت سرمایه گذاری 
مجدد معاف است.

مختلــف بــا 
فعالیت هــای 

در 
زیان هــا 

درآمدهــای حاصــل ازهــر نــوع فعالیــت قابــل 
جبــران بــوده و تــا 3 ســال قابل انتقــال اســت.

کاستاریکا
مالیات بر 

درآمد دوگانه
کلیــه هزینه هــای ضــروری تحصیــل درآمــد و هزینه هایــی حفاظــت از ســرمایه گذاری ها، قابــل کســر 

اســت.

بــرای 
ســرمایه 

از 
ناشــی 

زیان هــای 
ک پذیر و برخــی اوقــات 

دارایی هــای اســتهال
ک ناپذیــر در دوره 

بــرای دارایی هــای اســتهال
ش 

عــادی تجــارت قابــل کســر اســت. فــرو
ک ناپذیــر 

گاه بــه گاه )نــادر( دارایی هــای اســتهال
مشــمول مالیــات نیســت.

افــراد خــود اشــتغال نمی تواننــد زیــان خــود را 
بــه ســال های بعــد یــا قبــل منتقــل کننــد.

کرواسی
مالیات بر 

درآمد دوگانه

هزینه هــای صــرف شــده بابــت تحصیــل درآمــد در مشــاغل آزادی کــه دفاتــر حســابداری دارنــد قابــل 
کســر اســت.

در این کشور 50 درصد هزینه های تفریحی و 50 درصد هزینه اتومبیل قابل کسر نیست

زیان هــا قابــل جبــران بــوده و تــا 5 ســال 
قابل انتقــال اســت.

س
قبر

مالیات بر 
درآمد دوگانه

کلیه هزینه های صرف شده برای تحصیل درآمد قابل کسر است
ک موجود است:

ک هزینه های زیر برای استهال
بعالوه کم

ک هزینــه مســتقیم 20% در ســال در بیشــتر هزینه هــای ســرمایه به جــز 
تأسیســات و ماشــین آالت: کم

ص.
هزینه هــای مربــوط بــه خودروهــای خــا

ک هزینه مستقیم 7% در سال در نظر گرفته شده است.
ساختمان های صنعتی: کم

ش 
ش دارایی هــا به غیــراز ســاختمان، اگــر درآمــد حاصــل از فــرو

ش دارایی هــا: در صــورت فــرو
* فــرو

ک هزینــه به انــدازه ســقف مابه التفــاوت تعلــق 
ک باقی مانــده باشــد کم

کمتــر از پایــه قابــل اســتهال
می گیــرد.

زیان هــای عملیاتــی قابــل جبــران و تــا 5 ســال 
قابل انتقــال اســت.
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موارد زیر مشمول کسورات است:
ص قابل کسر است.

هزینه های انجام شده بابت تحصیل درآمد از مشاغل آزاد با لحاظ شرایط خا
افــراد می تواننــد به جــای ابــراز هزینه هــای واقعــی درصــدی ثابــت از درآمدهــای خــود را به عنــوان 
کســورات اعــالم کننــد. ایــن درصــد در فعالیت هــای کشــاورزی و صنایع دســتی 80 درصــد )تــا ســقف 
1600000 واحــد(، درآمدهــای مربــوط بــه کپی رایــت، مالکیــت معنــوی و مجوزهــای تجــاری 60 درصــد 
)تــا ســقف 1200000 واحــد(، درآمدهــای مربــوط بــه مشــاغل آزاد دیگــر 40 درصــد )تــا ســقف 800000 
واحــد( و درآمدهــای ناشــی از اجــاره 30 درصــد )تــا ســقف 600000 واحــد( اســت. افــرادی کــه از 
ش از 50 درصــد اســتفاده می کننــد قــادر بــه اســتفاده از اعتبــار مالیاتــی شــخصی نیســتند

معافیت هــای بیــ

زیان هــای مربــوط بــه مشــاغل آزاد و اجــاره ای 
تــا پنــج ســال قابــل ذخیــره گیــری اســت.

ک
دانمار

مالیات بر 
درآمد دوگانه

کل هزینه های پرداختی برای ایجاد، تحصیل و محافظت از درآمد مشاغل آزاد قابل کسر است.

زیان هــای ناشــی از  کســب وکار و هزینه هــای 
بهــره ای قابــل جبــران بــا ســایر درآمدهــا بــوده 
و تــا مــدت نامحــدود قابل انتقــال بــه آینــده 

اســت.

جمهوری 
دومینیکن

مالیات بر 
درآمد دوگانه

کل هزینه های پرداختی برای ایجاد، تحصیل و محافظت از درآمد مشاغل آزاد قابل کسر است.

اکوادور
مالیات بر جمع 

درآمد

موارد زیر قابل کسر از درآمدهای ناشی از مشاغل آزاد است:
ش داشته اند.

هزینه هایی که مستقیمًا در ایجاد درآمد قابل مالیات گیری نق
بهره هــای پرداختــی بابــت بدهی هــای مربــوط بــه  کســب وکار مشــروط بــر آنکــه از نــرخ بهــره تعیین شــده 

ک مرکــزی تجــاوز نکند.
توســط بانــ

هزینه های پرداختی بابت بیمه حوادث کارکنان یا وسایل مربوط به کار
زیان های ناشی از اقدامات مجرمانه یا خشونت بار

هزینه ای سفر ضروری و اقامت
ک

هزینه های استهال
هزینه های پرداختی بابت حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان، بیمه های بازنشستگی کارکنان

ک )برای افرادی که دفاتر حسابداری دارند(.
زیان های استهال

ش و 
دســتمزد، حقــوق و جبــران خدمــات به طورکلــی، مزایــای اضافــی، 15% ســود تقسیم شــده، پــادا

پرداختی هــای مربــوط بــه پایــان کار و ســایر هزینه هــای قانــون کار.
ش بینی های مطالبات غیرقابل وصول.

پی
مالیات بر درآمد و تأمین اجتماعی کارمندان برای کارفرما.

س از اتمــام فعالیــت قابــل پرداخــت اســت، کــه منحصــراً بــا رونــد عــادی فعالیــت 
• هزینه هایــی کــه پــ

تجــاری شناســایی می شــود و در قراردادهــا یــا فاکتورهــا یــا ســایر اســناد قانونــی اجبــاری به درســتی 
تأییــد می شــود.
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کلیــه هزینه هــای مربــوط بــه تحصیــل درآمــد از مشــاغل آزاد )شــامل صنایــع( جــز کســورات اســت. 
ازجملــه:

هزینه های اجاره اماکن
ک ســریع بــرای 

ک تســریع شــده بــرای ماشــین آالت جدیــد )اســتفاده از اســتهال
ک و اســتهال

اســتهال
ماشــین آالت جدیــد اختیــاری اســت(

کلیه مالیات ها به جز مالیات بر درآمد مشاغل
پرداختی به بیمه اجتماعی

س انداز
پرداختی به صندوق های بازنشستگی و پ

مؤدیــان می تواننــد زیان هــای خــود را بــا ســود 
ناشــی از  کســب وکار جبــران کــرده و زیان هــا 
را تــا 5 ســال انتقــال دهنــد. زیان هــای رخ داده 
در پروژه هــای بلندمــدت بــا درآمدهــای همــان 
پــروژه در ســال های قبــل نیــز قابــل جبــران 

اســت.
زیــان وارده در خــارج از مصــر نمی توانــد در 
مقابــل ســود مشــمول مالیــات در مصــر جبــران 

شــود.

السالوادور
مالیات بر 

درآمد دوگانه

همــه هزینه هــا و مخــارج الزم بــرای ایجــاد یــا حفاظــت از درآمــد قابــل مالیــات گیــری مشــروط بــه آنکــه 
معقــول بــوده، مربــوط بــه همــان ســال مالــی باشــند و بــا ارائــه اســناد قابل اثبــات قابــل کســر از درآمــد 

مشــاغل آزاد هســتند.
کلیــه هزینه هــای صــرف شــده بــرای خریــد امــوال منقــول مشــروط بــر آنکــه همــراه بــا قــراردادی معتبــر 

باشــند قابــل کســر اســت.

استونی
مالیات 

بر درآمد 
یکنواخت

هزینه هــای مســتند کــه مســتقیمًا بــه فعالیت هــای کارآفرینــی یــا خوداشــتغالی مربــوط هســتند شــامل 
ش دارایی هــا 

ش پیشــرفته و بازآمــوزی کارکنــان و زیان هــای ناشــی از فــرو
هزینه هــای مربــوط بــه آمــوز

ش اوراق بهــادار( قابــل کســر هســتند.
)به اســتثنای زیــان ناشــی از فــرو

اگــر برخــی هزینه هــا فقــط تــا حــدی مربــوط بــه فعالیت هــای کارآفرینــی یــا خوداشــتغالی باشــد، فقــط 
بخشــی کــه مســتقیمًا مربــوط بــه ایــن فعالیت هــا اســت، کســر می شــود.

هزینه هــای مســتند بــرای ســرگرمی، تفریــح ، پذیرایــی هزینه هــای حمل ونقــل و فرهنگــی کــه بــرای 
خدمــت بــه مشــتری یــا شــرکای تجــاری انجام شــده اســت و ســایر هزینه هــای انجام شــده بــرای 
مشــتریان یــا شــرکای تجــاری مربــوط بــه فعالیت هــای کارآفرینــی یــا خوداشــتغالی می تواننــد حداکثــر تــا 

س از کســر هزینه هــای غیــر مرتبــط( کســر شــوند.
2% از درآمــد تعدیل شــده )پــ

زیان هــای ناشــی از مشــاغل بــا درآمــد از 
ســایر منابــع قابــل جبــران بــوده و تــا 5 ســال 

قابل انتقــال اســت.

فیجی
مالیات بر جمع 

درآمد

تمــام هزینه هــای انجام شــده بــرای کســب درآمــد مشــمول مالیــات به اســتثنای هزینه هــای ســرمایه ای 
ک دارایی هــای ثابــت مورداســتفاده در تولیــد درآمــد مشــمول مالیــات بــا 

قابــل کســر اســت. کســر اســتهال
نرخ هــای تعیین شــده توســط مقامــات مالیاتــی مجــاز اســت.

زیــان ناشــی از کســب وکار بــا درآمــد ناشــی 
از منابــع دیگــر در همــان ســال قابــل جبــران 
اســت. مــازاد زیــان جبــران نشــده از 1 ژوئیــه 
2019 بــه مــدت هشــت ســال قابل انتقــال بــه 

ســال های آتــی اســت.
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هزینه هــای انجام شــده بــرای ایجــاد یــا حفــظ درآمــد کســب وکار معمــوال قابــل کســر اســت. اســتثنائاتی 
در مــورد کســر حقــوق پرداختــی بــه کارآفرینــان، همســران آنــان و فرزنــدان زیــر 14 ســال آنــان کــه بــرای 

کســب وکار خــود کار می کننــد، اعمــال می شــود.
هزینه هــای بهــره مربــوط بــه مشــاغل یــا فعالیت هــای کشــاورزی بــا اهــداف تجــاری یــا کشــاورزی 

قابــل کســر اســت.

زیان هــای  کســب وکار قابــل جبــران بــا عایــدات 
ســرمایه در همــان ســال اســت. همچنیــن در 
صــورت فزونــی زیان هــا می تــوان آن را تــا 10 
ســال بــه جلــو منتقــل نمــود و از منبــع مشــابه 

کســر نمــود

فرانسه
مالیات بر جمع 

درآمد

هزینه مواد و ذخایر
گ، 

ص، هزینه هــای اجــاره و لیزینــ
هزینه هــای عمومــی شــامل هزینه هــای پرســنل، مالیات هــای خــا

هزینه هــای مالــی و پرداخت هــای تأمیــن اجتماعــی افــراد خــود اشــتغال
ک

هزینه های استهال
ش حسابداری تعهدی

ش بینی ضرر و زیان در صورت استفاده از رو
• پی

ک محــل بــا 
امــکان جبــران زیان هــا از یــ

ش 
درآمــد از محــل دیگــر وجــود دارد و تــا شــ

ســال قابل انتقــال اســت.

گابن
ت بر 

مالیا

درآمد دوگانه

ص ســاالنه حداقــل 30 میلیــون واحــد مشــمول مالیــات 
ش مالــی ناخالــ

 برخــی از فعالیت هــا بــا گــرد
ص بــا کســورات زیــر می گردنــد

ش مالــی ناخالــ
برگــرد

ش
ش مجدد یا تولید کاالها برای فرو

70% برای فعالیت های مربوط به خرید یا فرو
50% برای ارائه خدمات

40% برای مشاغل آزاد و مشاغل مشابه
ص بــرای افــرادی کــه بــه فعالیت هــای تجــاری، مرتبــط بــا حــرف یــا 

هزینه هــای زیــر تحــت شــرایط خــا
کشــاورزی مشــغول هســتند کســر می شــود:

ک هــای اجتماعــی اجبــاری و غیراجبــاری 
• هزینه هــای عمومــی انجام شــده بــرای اهــداف تجــاری، کم

ص، حــق بیمــه، هدایــا و یارانه هــا، هزینه هــای اجــاره و هزینه هــای 
تــا ســقف معیــن، مالیات هــای خــا

مالــی

زیان هــای ناشــی از فعالیت هــای کشــاورزی، 
حرفــه ای و تجــاری بــا منافــع ناشــی از 
همیــن فعالیت هــا قابــل جبــران و تــا 5 ســال 
قابل انتقــال اســت. ســایر زیان هــا بــا عایــدات 

ســایر منابــع نیــز قابــل جبــران اســت.
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افــراد می تواننــد تمــام هزینه هایــی کــه بــرای کســب درآمــد مشــمول مالیــات )مشــاغل آزاد( انجــام 
داده انــد به عنــوان کســورات لحــاظ کننــد. هزینه هــای غیرقابــل کســر شــامل مــوارد زیــر اســت:

ک بــه صندوق هــای خیریــه 
هزینه هایــی کــه مربــوط بــه فعالیت هــای اقتصــادی نیســت، مگــر بــرای کمــ

تــا 10% از درآمــد مشــمول مالیــات
هزینه هــای ســرگرمی، مگــر اینکــه مــؤدی درگیــر تجــارت در حــوزه ســرگرمی باشــد و هزینه هایــی نیــز 

در چارچــوب چنیــن فعالیتــی انجام شــده باشــد.
هزینه های مصرف شخصی و هزینه های مربوط به برد قرعه کشی، قمار و غیره

ص معاف است.
هزینه های مربوط به ایجاد درآمد که از مالیات بر درآمد اشخا

مجازات و جریمه های پرداختی یا پرداختی به بودجه دولت گرجستان.
مالیات بر درآمد

هزینه های بهره باالتر از حد تعیین شده 24% در سال.
ص کسب شده در طول سال مالیات.

ش از 1% درآمد ناخال
هزینه های نمایندگی بی

هزینه های انجام شده برای کاالها و خدمات خریداری شده از فرد دارای مشاغل خرد.
ش همــان گــروه دارایــی در 

ش از 5 درصــد ارز
هزینه هــای تعمیــر ســرمایه بــرای دارایی هــای ثابــت بیــ

پایــان ســال مالیاتــی قبــل.
حق بیمه پرداختی بازنشستگی.

موارد زیر با شرایطی قابل کسر هستند:
بدهی های بد

ش تــراز در نرخ هــای مختلــف و در قالــب 
ش کاهــ

هزینه هــای دارایی هــای مشــهود بــا اســتفاده از رو
ک گروهــی کســر می شــود.

هزینه هــای اســتهال
ک 

هزینــه دارایی هــای ثابــت خریداری شــده یــا تولیدشــده )به اســتثنای دارایی هــای ثابــت اســتهال
ک 

ناپذیــر( در ســالی کــه بهره بــرداری از ایــن دارایی هــا آغــاز می شــود، می توانــد بــا نــرخ 100% مســتهل
شــود.

هزینه هــای دارایی هــای نامشــهود متناســب بــا عمــر مفیــد دارایی هــا کســر می شــود. اگــر تعییــن عمــر 
ک دارایــی نامشــهود غیرممکــن باشــد، نــرخ 15% اعمــال می شــود. عــالوه بــر ایــن، هزینــه 

مفیــد یــ
ص ســالی کــه 

ش زیــر 1000 واحــد می توانــد به طــور کامــل از درآمــد ناخالــ
دارایی هــای نامشــهود بــاارز

هزینــه مربوطــه انجام شــده اســت کســر شــود.

کارآفرینــان منفــرد می تواننــد زیــان را بــرای 
جبــران بــا ســودهای آتــی از پنــج تــا یــازده 

ســال حمــل کننــد.

آلمان
مالیات بر 

درآمد دوگانه
ص کســر می شــود. هزینه هــای زندگــی کســر نمی شــود 

کلیــه هزینه هــای کســب وکار از درآمــد ناخالــ
مگــر اینکــه بــه دالیــل تجــاری انجــام شــود و مبلــغ معقــول در نظــر گرفتــه شــود.

زیان هــا قابــل جبــران بــا درآمدهــای ســایر 
منابــع بــوده و تــا ســقف 1 میلیــون یــورو تــا 
مــدت نامحــدود قابل انتقــال بــه دوره هــای بعــد 

اســت.
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شور

نام ک
ستم

نوع سی
ی قابل قبول(

ت )هزینه ها
سورا

ک
ت ها

معافی
جبران زیان

اعتبار مالیاتی

غنا
مالیات بر 

درآمد دوگانه
کلیه هزینه های پرداختی برای تحصیل درآمد از مشاغل آزاد قابل کسر است.

هرگونــه زیــان لحــاظ نشــده در محاســبه درآمــد 
ص فــرد قابــل کســر بــوده و در صــورت 

ناخالــ
جبــران از منبــع درآمــد یکســان تــا 5 ســال و 
در غیــر ایــن صــورت تــا 3 ســال قابل انتقــال 

اســت.

یونان
مالیات بر 

درآمد دوگانه

ص قابل کسر است:
هزینه های انجام شده بابت تحصیل درآمد از مشاغل آزاد با لحاظ شرایط خا

هزینه ای که شرکت برای منافع آن در جریان معامالت تجاری معمول متحمل می شود.
ش معاملــه آن کمتــر یــا باالتــر از قیمــت بــازاری 

ک معاملــه واقعــی کــه ارز
هزینه هــای مربــوط بــه یــ

معاملــه مشــابه تلقــی نمی شــود.
• هزینه های ثبت شده در دفاتر حسابداری با ارائه مستندات مربوطه

گواتماال
مالیات بر 

درآمد دوگانه

درآمدهای ناشی از مشاغل آزاد را می توان به یکی از دو شیوه زیر مشمول مالیات کرد:
ص درآمــد خــود را مشــمول 

1 فــرد کلیــه هزینه هــای صــرف شــده بــرای کســب درامــد را اظهــار و خالــ
مالیــات 25 درصــد کنــد.

ص خــود )یعنــی بــدون کســر هزینه هــا( را مشــمول مالیــات قــرار دهــد. در ایــن حالــت 
2 فــرد درآمــد ناخالــ

ش از آن مشــمول مالیــات 
درامــد تــا ســقف 30 هــزار واحــد مشــمول مالیــات 5 درصــد و بــرای مقادیــر بیــ

7% می شــود.
ص را بــرای مشــاغل انتخــاب کننــد کلیــه هزینه هــای 

درصورتی کــه افــراد سیســتم مالیــات بــر درآمــد خالــ
صــرف شــده بــرای تحصیــل درآمــد در مشــاغل آزاد کســر می شــود

گینه
مالیات بر 

درآمد دوگانه

هزینه های تحصیل درآمد مشاغل آزاد
ک

استهال
ش حسابداری تعهدی

ذخایر گرفته شده بابت زیان ها و هزینه ها در صورت استفاده از رو

جبــران زیان هــا صرفــًا بــا درآمــد از منبــع 
مشــابه امکان پذیــر بــوده و تــا 3 ســال 

قابل انتقــال اســت.

گویان
مالیات بر جمع 

درآمد
ص به منظــور تحصیــل درآمــد انجام شــده باشــد، قابــل 

هرگونــه هزینــه ای کــه به طــور کامــل و بخصــو
کســر اســت.

زیان هــا قابــل جبــران و تــا مــدت نامحــدود 
قابل انتقــال اســت؛ بااین حــال در هرســال 
مقــدار جبــران زیــان نبایــد از نصــف مالیــات 

قابــل پرداخــت بیشــتر باشــد.
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شور
نام ک

ستم
نوع سی

ی قابل قبول(
ت )هزینه ها

سورا
ک

ت ها
معافی

جبران زیان
اعتبار مالیاتی

س
هندورا

مالیات بر 
درآمد دوگانه

کلیــه هزینه هایــی کــه بــرای تحصیــل درآمــد مشــمول مالیــات و حمایــت از ســرمایه گذاری ها ضــروری 
اســت، قابــل کســر اســت

افــراد می تواننــد زیان هــای ســرمایه خــود 
را درصورتی کــه بــه دارایی هــای قابــل 
ک 

ک یــا دارایی هــای غیرقابــل اســتهال
اســتهال

ک چرخــه تجــاری بــه 
کــه به طورمعمــول در یــ

ش می رســند مربــوط باشــد به عنــوان 
فــرو

کســورات لحــاظ کننــد امــا امــکان انتقــال آن 
بــه دوره هــای آتــی وجــود نــدارد.

گ
گ کن

هن
مالیات بر 

درآمد دوگانه

هزینه های مرتبط با استحصال درآمد مشمول مالیات قابل کسر است:
ص قابــل کســر نیســتند شــامل هزینه هــای داخلــی و شــخصی، هزینه هــای 

برخــی از هزینه هــای خــا
ناشــی از ماهیــت ســرمایه ای یــا هرگونــه زیــان یــا برداشــت ســرمایه، هزینه هــای بهســازی و مالیــات 

ص تعییــن می شــود.
پرداختــی یــا پرداختنــی. کســر ســود طبــق قوانیــن خــا

ص، هزینــه ســرمایه بــرای دســتیابی بــه ســخت افزار یــا نرم افزارهــای رایانــه ای، 
تحــت شــرایط خــا

تأسیســات و ماشــین آالت، نصــب تجهیــزات محافظــت از محیط زیســت کــه بخشــی از ســاختمان یــا ســازه 
اســت و وســایل نقلیــه دوســتدار محیط زیســت واجــد شــرایط کســر فــوری 100٪ در ســال وقــوع اســت.
ک هزینــه اولیــه 60٪ هزینــه و 

ک هزینــه ســرمایه بــرای ســایر تأسیســات و ماشــین آالت شــامل کم
کم

ک هزینــه ســاالنه نزولــی بــا نــرخ 10٪، 20٪ یــا 30٪، بســته بــه نــوع دارایــی موجــود اســت.
کم

ک هزینــه اولیــه 20٪ بــه ســاختمان های جدیــد صنعتــی در ســالی کــه هزینــه انجــام می شــود و 
کم

ص تعلــق 
ک 4٪ ســاالنه از ســال اول اســتفاده از ســاختمان تحــت شــرایط خــا

ک هزینــه اســتهال
کم

ک هزینــه اولیــه تعلــق نمی گیــرد، امــا 
می گیــرد. بــرای خریــد ســاختمان های دســت دوم هیچ گونــه کم

س اســت.
ک ســاالنه 4 درصــدی در دســتر

ک هزینــه اســتهال
کم

ص 
ک هزینــه ســاالنه 4٪ هزینه هــای ســرمایه ای بــرای ســاختمان های تجــاری تحــت شــرایط خــا

کم
س اســت.

در دســتر
ک شــده مالیاتــی فروختــه شــوند، ممکــن اســت همــه 

ش مستهل
ش از ارز

اگــر دارایی هــا بــه مبلغــی بیــ
س گرفتــه شــود.

ک هــای ســرمایه ای فوق الذکــر بــاز پــ
کم

زیــان مشــاغل بــا درآمــد ناشــی از ســایر منابــع 
قابــل جبــران اســت و بــه مدت زمــان نامحــدود 

قابل انتقــال بــه ســال های آتــی اســت.

مجارستان
مالیات 

بر درآمد 
یکنواخت

بــرای درآمدهــای ناشــی از مشــاغل آزاد می تــوان از کســر اســتاندارد 10 درصــد یــا ابــراز مســتند 
هزینه هــای انجــام شــده بــرای حصــول درآمــد اســتفاده کــرد

ایسلند
مالیات بر 

درآمد دوگانه

کلیه هزینه های تحصیل، تأمین و حفظ درآمد کسر می شود شامل موارد زیر:
هزینه های مواد و ذخایر

گ، هزینه هــای مالــی، 
ص، هزینه هــای اجــاره و لیزینــ

هزینه هــای پرســنل، مالیات هــای خــا
مشــارکت های تأمیــن اجتماعــی خوداشــتغالی و کلیــه هزینه هــای عمومــی و اداری

ک دارایی های ثابت
استهال

ص
ش بینی خسارات و هزینه های مشخ

• پی

زیان هــا قابــل جبــران و تــا 10 ســال 
ســال های آتــی اســت.

قابل انتقــال بــه 



76 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان
شور

نام ک
ستم

نوع سی
ی قابل قبول(

ت )هزینه ها
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ک
ت ها

معافی
جبران زیان

اعتبار مالیاتی

هند
مالیات بر 

درآمد دوگانه

کلیــه  هزینه هــای مرتبــط بــا کســب وکار قابــل کســرند. هزینه هــای شــخصی و هزینه هــای ســرمایه ای 
غیــر از هزینه هــای تحقیقــات علمــی قابــل کســر نیســتند.

ک مجاز حداکثر تا سقف موجود ممکن است.
کسر استهال

زیان هــای  کســب وکار بــا عایــدات ناشــی 
از همــه منابــع درآمــد به جــز اســتخدام در 
همــان ســال قابــل جبــران بــوده و تــا 8 
ســال قابل انتقــال بــه ســال های آتــی اســت. 
زیان هــای منتقل شــده بــه ســال های آتــی 
تنهــا می توانــد در برابــر درآمــد ناشــی از 
کســب وکار کســر شــود. زیــان جــذب نشــده 
ناشــی از معامــالت ســوداگرانه فقــط بــرای 
چهــار ســال قابل انتقــال اســت و فقــط در 
مقابــل ســود حاصــل از ســوداگری قابــل جبــران 
ک جــذب نشــده می توانــد 

اســت. اســتهال
به طــور نامحــدود بــه ســال های آتــی منتقــل 

شــود.

اندونزی
مالیات بر جمع 

درآمد )شبه 
جامع(

ش کارمنــدان، 
فــرد می توانــد هزینه هــای عــادی مربــوط بــه کســب درآمــد شــامل هزینه هــای مــواد، پــادا

بدهی هــا، حــق بیمــه و هزینه هــای اداری را کســر کننــد. مالیات هــا قابــل کســر اســت.
عالوه بر موارد فوق موارد زیر نیز قابل کسر است:

ص شده
ک مطابق با نرخ های مشخ

استهال
پنجاه درصد هزینه اتومبیل ارائه شده به کارمندان

پنجاه درصد هزینه تلفن همراه ارائه شده به کارمندان
تهویه مطبوع دفتر برای همه کارمندان

پرداختی به صندوق های بازنشستگی مصوب
ش دارایی ها یا حقوق مورداستفاده در تجارت

ضرر و زیان حاصل از فرو
ضرر و زیان ارزی

هزینه های تحقیق و توسعه در اندونزی
ش دارایی ها یا حقوق مورداستفاده در تجارت

خسارات ناشی از فرو
موارد زیر قابل کسر نیستند:

ص
ش بینی ها یا اندوخته ها، به استثنای برخی از صنایع خا

پی
حــق بیمــه عمــر و بهداشــت کارکنــان، مگــر اینکــه توســط کارفرمایــان پرداخــت شــود و به عنــوان درآمــد 

مشــمول مالیــات بــرای کارکنــان تلقــی شــود.
هدایا، حمایت ها و وجوه خیریه به استثنای برخی از وجوه خیریه

هزینه های شخصی
ک انجمــن، مشــارکت یــا مشــارکت محــدود کــه ســرمایه آن بــه 

حقــوق پرداختــی بــه یکــی از اعضــای یــ
ســهام تقسیم نشــده اســت

س مفــاد 
مالیــات بــر درآمــد و جریمه هــای اداری به صــورت ســود، جریمــه و مــازاد پرداختــی بــر اســا

قوانیــن مالیاتــی

ســال 
کســب وکار تــا پنــج 

زیان هــای 
ســال های آتــی اســت. 

قابل انتقــال بــه 
زیان هــای کســب وکارها فــرد بــا درآمدهــای 

همســر وی نیــز قابــل جبــران اســت
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هزینه هــای انجام شــده بــرای تحصیــل درآمــد معمــوال قابــل کســر اســت. بااین حــال، محدودیت هــای 
خاصــی بــرای برخــی هزینه هــا مثــال هزینــه ســرگرمی اعمــال می شــود.

جمهوری ایرلند
مالیات بر 

درآمد دوگانه

هزینه هایــی کــه به طــور کامــل و منحصــراً بــرای اهــداف تجــارت یــا مرتبــط بــا حرفــه انجام شــده 
معمــوال قابــل کســر اســت.

هزینه هــای ســرگرمی بــرای کارمنــدان در حــد معقــول کســر می شــود. ســایر هزینه هــای ســرگرمی 
کســر نمی شــود.

کسر هزینه های تلفن همراه محدودشده است.

زیــان ناشــی از تجــارت یــا حرفــه، می توانــد 
بــا تمــام درآمــد ســال مالیاتــی کــه در آن 
زیــان ایجادشــده اســت جبــران شــود، یــا 
به طــور نامحــدود بــه ســال های منتقــل 
شــود و در مقابــل درآمــد حاصــل از همــان 
تجــارت یــا حرفــه جبــران شــود بااین حــال در 
ســال های آینــده زیــان بایــد در اســرع وقــت 
در ســال هایی کــه ســود حاصــل می شــود 
جبــران شــود. زیانــی کــه در 12 مــاه پایانــی 
تجــارت یــا حرفــه واردشــده اســت می توانــد در 
طــی ســه ســال مالیاتــی قبــل از ســال توقــف 
در مقابــل ســود حاصــل از تجــارت یــا حرفــه 

مشــابه جبــران شــود.

ایتالیا
مالیات بر 

درآمد دوگانه
ســودهای اعالم شــده در صورت هــای مالــی کــه بــا معافیت هــا، هزینه هــای غیرمجــاز، کســورات ویــژه 

و زیان هــای حمــل شــده تعدیل شــده اســت.

جامائیکا
سیستم مالیات 

بر درآمد 
دوگانه

ک هــای مالــی 
کلیــه هزینه هــای منحصــراً مرتبــط بــا تولیــد بــرای مشــاغل آزاد قابــل کســر اســت. کم

بــه مؤسســات خیریــه حداکثــر تــا 5% از درآمــد مشــمول مالیــات می تواننــد ایــن هزینه هــا را کســر کننــد.

زیــان ناشــی از معامــالت قابل انتقــال اســت 
و بــا ســودهای تجــاری حاصــل در ســال های 
بعــد قابــل جبــران اســت امــا زیان هــای 
مالیاتــی قابــل کســر در هرســال مالیاتــی 
حداکثــر 50% مبلــغ کل درآمــد مؤدیــان از آن 
س از کســر کســورات و معافیــت اســت. 

ســال پــ
بااین حــال، ایــن محدودیــت بــرای پنــج ســال 
اول تجــارت اعمــال نمی شــود. همچنیــن اگــر 
ص مؤدیــان از همــه منابــع بــرای 

درآمــد ناخالــ
ســال مالیاتــی مربوطــه کمتــر از 10 میلیــون 
واحــد باشــد، بــاز ایــن محدودیــت اعمــال 
نمی شــود. انتقــال بــه ســال های گذشــته 

مجــاز نیســت.
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بر درآمد 
دوگانه

هزینه های معقول و ضروری که در ارتباط با کسب وکار انجام می شود قابل کسر است.

اردن
مالیات بر جمع 

درآمد
به طورکلی هزینه های تحصیل درآمد مشاغل آزاد قابل کسر است.

زیان هــای مربــوط بــه درآمدهــای مشــمول 
مالیــات قابــل جبــران و تــا پنــج ســال 
قابل انتقــال بــه ســال های آتــی اســت البتــه 

بــا ارائــه مســتندات.

قزاقستان
مالیات 

بر درآمد 
یکنواخت

هزینه های تحصیل درآمد مشاغل آزاد با ارائه مستندات قابل کسر است.
کارآفرینان منفرد از رژیم مالیات ویژه استفاده می کنند.

کنیا
مالیات بر 

درآمد دوگانه

هزینه هــای تحصیــل درآمــد از مشــاغل آزاد )مشــروط بــه آنکــه مســتقیمًا در تحصیــل درآمــد بــه گرفته شــده 
باشــند( قابــل کســر اســت.

س اســت. کســر 
ک هزینــه ســرمایه گذاری در دســتر

ک حســابداری قابــل کســر نیســت امــا کم
اســتهال

ســرمایه گذاری در ســال اول تــا 100٪ هزینه هــای واجــد شــرایط بــرای مــوارد زیــر مجــاز اســت:
محل های تولید

کارخانه
پروژه های تولید برق با ظرفیت تأمین شبکه ملی

ساختمان های هتل
فعالیت های کشاورزی

ش 200 میلیــون واحــد تــا ٪150 
ص بــا حداقــل ارز

کســر ســرمایه گذاری بــرای ســرمایه گذاری در مناطــق خــا
ش می یابــد

افزایــ
س از کســر موجــود اســت کــه 

ک هزینــه بــرای ســایر ســاختمان های صنعتــی و هتل هــا و مبلــغ باقیمانــده پــ
کم

بــا نــرخ 10٪ بــرای ســاخت کارخانــه، 25٪ بــرای ســاختمان های تجــاری و همچنیــن اجــاره ای ساخته شــده در 
مناطــق توســعه یافته برنامه ریزی شــده و مــورد تأییــد وزیــر مســئول مســکن، 10٪ بــرای ســاختمان های هتــل 

و 50٪ بــرای خوابگاه هــا و ســاختمان هایی کــه بــرای اهــداف آموزشــی اســتفاده می شــوند.
100 درصد کسر برای سال اول مربوط به هزینه های سرمایه ای در کارهای کشاورزی.

ک هزینه برای ماشین آالت با توجه به نوع آن ها از 12.5٪تا ٪37.5
نرخ کم

این نرخ برای نرم افزار و تجهیزات مخابراتی 20٪ است.
ســایر هزینه هــای ســرمایه قابــل کســر شــامل هزینه هــای انجام شــده بــرای تحقیــق و توســعه علمــی، 
ک توســط کشــاورز، توســعه زمین هــای کشــاورزی و تغییــرات ســاختاری در اجــاره 

ش خــا
جلوگیــری از فرســای

محــل اســت. زیان هــای ارزی حاصــل از وام هــای ســرمایه نیــز قابــل کســر اســت.
تخفیــف بــرای کارفرمایــان و کارمنــدان در صندوق هــای بازنشســتگی و تأمیــن هزینه هــای ثبت شــده بــا 

ص مجــاز اســت
محدودیت هــای خــا

زیان هــا بــا ســود حاصــل از همــان منبــع قابــل 
جبــران و تــا مــدت نامحــدود قابل انتقــال بــه 

ســال های آتــی اســت.
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شور
نام ک

ستم
نوع سی

ی قابل قبول(
ت )هزینه ها

سورا
ک

ت ها
معافی

جبران زیان
اعتبار مالیاتی

کره جنوبی
مالیات بر جمع 

درآمد

اکثــر هزینه هــای مشــروع مربــوط بــه مشــاغل قابــل کســر اســت شــامل 
ک و بدهی هــای بــد، مشــروط بــر اینکــه بــه روشــی کــه در قانــون 

اســتهال
مقررشــده اســت، ثبــت شــود.

عالوه بر کسر هزینه های مشاغل، مؤدیانی که در مشاغل 
ک و متوسط مشغول به کار هستند مجاز به معافیتی 

کوچ
معادل مبلغ مالیات محاسبه شده با اعمال نسبت های 

معافیت زیر تا 100 میلیون واحد هستند:
ک که با مصوبه ریاست 

10% برای شرکت های کوچ
جمهوری TILL در تجارت عمده فروشی، تجارت 

خرده فروشی یا خدمات پزشکی فعالیت می کنند
ک واقع در کالن شهر سئول 

20% برای شرکت های کوچ
که مشغول فعالیت در مشاغل واجد شرایط مندرج در 

TILL هستند به استثنای مشاغل ذکرشده در اولین مورد 
فوق

ک واقع در خارج از منطقه 
30% برای شرکت های کوچ

ک تجارت واجد شرایط مقرر در 
کالن شهر سئول که در ی

TILL فعالیت می کنند، به استثنای مشاغل ذکرشده در 
اولین مورد فوق

5% برای شرکت های متوسط واقع در خارج از کالن شهر 
سئول که جزء مشاغل ذکرشده در مورد اول فوق هستند.
10% برای شرکت های متوسط واقع در کالن شهر سئول 
ش بنیان طبق TILL هستند.

ک تجارت دان
که مشغول ی

15% برای شرکت های متوسط واقع در خارج از کالن شهر 
سئول به جز مشاغل ذکرشده در اولین مورد فوق که واجد 

شرایط TILL هستند.
ک و متوسط مشغول 

مالیات دهندگانی که در مشاغل کوچ
به کار هستند و معیارهای ذکرشده در TILL را دارند، 
می توانند برای موارد ذکرشده در باال، معافیت اضافی 

مطالبه کنند.

دیگــر 
کســب وکارهای 

منابــع 
همچنیــن 

و 
درآمــد مرکــب دیگــر 
ماننــد درآمــد اشــتغال، 
بازنشســتگی، ســود، ســود 
ســهام و ســایر درآمــد 
جبــران شــود. هرچنــد 
زیــان مشــاغل ناشــی از 
اجــاره ای 

فعالیت هــای 
زیان هــای 

از 
)غیــر 

ک 
اجــاره ای ناشــی از امــال

مســکونی( فقــط بــا ســایر 
درآمدهــای اجــاره قابــل 

جبــران اســت.
می تــوان 

را 
زیان هــا 

بــه مــدت 10 ســال بــه 
ســال های آتــی منتقــل 
کــرد و همچنیــن اگــر 
شــغل خوداشــتغالی واجــد 
شــرکت 

ک 
شــرایط یــ

متوســط 
ک یــا 

کوچــ
باشــد، می توانــد بــه ســال 

قبــل بازگــردد.

مالیاتی خاصی ندارد، می تواند اعتبار 
مالیاتی استاندارد 120،000 واحدی را 

درخواست کند
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کوزوو
مالیات بر جمع 

درآمد

ص از امــوال غیــر مشــهود، اجاره هــا 
هزینه هایــی کــه کامــال منحصــراً و مســتقیمًا مربــوط بــه درآمــد ناخالــ

یــا فعالیت هــای تجــاری اســت شــامل حــق بیمــه درمانــی کارمنــد و افــراد تحــت تکفــل واجــد شــرایط 
در مــورد بیمــه کارمنــد

پرداخت هــای بازنشســتگی توســط کارفرمــا به شــرطی کــه از مبلــغ مشــارکت بازنشســتگی تعیین شــده 
در قانــون بیشــتر نشــود

بدهی های بد به شرط رعایت برخی از معیارهای مندرج در قانون
• هزینه هــای مجــاز و پرداخت شــده یــا متعلــق بــه دوره مالیــات بــرای مشــاغل بــا حداقــل درآمــد 

ص 50،000 یــورو و مشــاغل دارای دفاتــر حســابداری و ثبــت ســوابق
ناخالــ

گ مالی
ک، هزینه های عملیاتی و لیزین

هزینه های استهال
ص ساالنه

هزینه های نمایندگی، محدود به 1 % درآمد ناخال
هزینه های تبلیغات از طریق رسانه های مختلف

ص شــده توســط 
هزینه هــای ســفر، وعده هــای غذایــی، اســکان و حمل ونقــل محــدود بــه مبالــغ مشخ

وزارت دارایــی
ش بــازار آزاد، هرکــدام 

جبــران یــا حق الزحمــه پرداختــی بــه افــراد مرتبــط به انــدازه پرداخــت واقعــی یــا ارز
کــه کمتــر باشــد.

ش بــازار 
بهــره، اجــاره و ســایر هزینه هــا پرداخت شــده بــه افــراد مرتبــط، به انــدازه پرداخــت واقعــی یــا ارز

آزاد، هرکــدام کــه کمتــر باشــد.
ص دیگــر، متعلــق بــه 

ک به غیــراز هزینه هــای زمیــن، آثــار هنــری و دارایی هــای خــا
هزینه هــای اســتهال

مــؤدی و مورداســتفاده بــرای فعالیــت اقتصــادی وی
ک دام، فقط در صورت استفاده از چنین حیواناتی در جریان فعالیت اقتصادی

استهال
هزینه تعمیر یا بهبود حداکثر تا 1000 یورو برای هر دارایی

ک هزینه هــای دارایی هــای نامشــهود کــه دارای عمــر مفیــد محــدود هســتند، شــامل حــق ثبــت 
اســتهال

اختــراع، حــق کپــی، مجوزهــای طراحــی و مدل هــا، قراردادهــا و فرانشــیزها حداکثــر 20 ســال
ک هزینه هــای تحقیــق و توســعه مربــوط بــه ذخایــر طبیعــی مــواد معدنــی و ســایر منابــع طبیعــی 

• اســتهال
و ســود وام بــرای تأمیــن مالــی تحقیــق و توســعه، در صــورت اضافــه شــدن به حســاب ســرمایه

زیــان مشــاغل بــا درآمــد از ســایر منابــع قابــل 
ش ســال پیاپــی 

جبــران اســت و حداکثــر تــا شــ
قابل انتقــال اســت.

ش از 50% تغییــر مالکیــت 
اگــر مشــاغل بیــ

داشــته باشــد یــا اگــر شــخصیت بنــگاه 
اقتصــادی ازلحــاظ حقوقــی بــه شــکل دیگــری 
از مشــاغل تغییــر کــرده باشــد )به عنوان مثــال 
ص حقوقــی یــا مشــارکتی(، زیــان 

بــه شــخ
مالیاتــی قابــل کســر نیســت.

س
الئو

مالیات بر 
درآمد دوگانه

مالیات از سود اخذ می شود لذا تمامی هزینه ها قابل کسر است

لتونی
مالیات بر 

درآمد دوگانه

ک دارایی هــای 
گ، تعمیــرات و اســتهال

هزینه هــای مــواد، کاالهــا، ســوخت و انــرژی، حقــوق، اجــاره و لیزینــ
ک فــرد خــود اشــتغال قابــل کســر شــود.

ثابــت و ســایر هزینه هــا می توانــد از درآمــد مشــمول مالیــات یــ
هزینه هــای انجام شــده بــرای بــه دســت آوردن حقــوق مالکیــت معنــوی قابــل کســر اســت، مشــروط بــه 

محدودیت هــای تعیین شــده در قانــون.

زیان هــای خوداشــتغالی قابــل جبــران بــوده و 
تــا ســه ســال قابل انتقــال بــه ســال های آتــی 

اســت.
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لبنان
مالیات بر 

درآمد دوگانه
مالیات بر درآمد مشاغل بر سود وضع می شود بنابراین عمال هزینه ها قابل کسر است.

لسوتو
مالیات بر 

درآمد دوگانه 
)شبه دوگانه(

به طورکلــی، هزینه هــای انجام شــده بــرای کســب درآمــد مشــمول مالیــات قابــل کســر اســت، به جــز 
هزینه هــای بــا ماهیــت ســرمایه.

لیبی
مالیات بر 

درآمد دوگانه
مالیات از سود اخذ می شود لذا تمامی هزینه ها قابل کسر است.

ش 
درآمد بخ

کشاورزی

زیان هــای ناشــی از فعالیــت حرفــه ای یــا 
تجــاری بــا ســود حاصــل از همــان فعالیــت 
قابــل جبــران و تــا پنــج ســال قابل انتقــال 

اســت.

لیختن اشتاین
مالیات بر جمع 

درآمد
ش کســب وکار 

مشــاغل آزاد می تواننــد کلیــه هزینه هــا و 4% )نــرخ بــازده اســتاندارد( مبلــغ ســرمایه در گــرد
ص قابــل کســر نیســت.

خــود را کســر کننــد. مالیــات بــر درآمــد و مالیــات بــر ثــروت خالــ

زیــان مشــاغل آزاد قابــل جبــران اســت و بــرای 
مــدت نامحــدود قابل انتقــال بــه ســال های 
آتــی اســت. هرچنــد زیــان جبــران شــده 
بــه 70% از درآمــد مشــمول مالیــات محــدود 
می شــود. درنتیجــه، حداقــل 30% از درآمــد 

مثبــت مشــمول مالیــات اســت.

لیتوانی
مالیات بر 

درآمد دوگانه

گ
لوکزامبور

ت بر 
مالیا

جمع درآمد 

)شبه جامع(

کلیه هزینه های مربوط به کسب وکار قابل کسر است مانند موارد زیر:
هزینه های مواد و ذخایر

گ، هزینه هــای مالــی، 
هزینه هــای پرســنل، برخــی از مالیات هــا، هزینه هــای اجــاره و لیزینــ

مشــارکت های تأمیــن اجتماعــی خوداشــتغالی و کلیــه هزینه هــای عمومــی و اداری
ک دارایی های ثابت

استهال
ش بینی زیان ها و هزینه های شناسایی شده

پی
• زیان قابل حمل

اصــول 
بــا 

مطابــق 
حســاب ها 

اگــر 
پذیرفته شــده حســابداری نگهــداری شــوند 
زیان هــای تجــاری قابــل جبــران و به طــور 
نامحــدود تنهــا قابل انتقــال بــه ســال های 

آتــی اســت.

اعتبار مالیاتی برای 
سرمایه گذاری موجود است.
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ماداگاسکار
مالیات بر 
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ماالوی
مالیات بر جمع 

درآمد
هزینه های مربوط به تحصیل درآمد قابل کسر است.

مالزی
مالیات بر جمع 

درآمد

هزینه های تحصیل درآمد مشاغل آزاد قابل کسر است.
ک هــای ســرمایه ای 

ک اعمال شــده در حســاب های مالــی قابــل کســر نیســت. هرچنــد کم
اســتهال

ش پرداخــت اولیــه ٪20 
مســتقیم می توانــد بــر دارایی هــای واجــد شــرایط ادعــا شــود. عــالوه بــر ایــن، پی

از هزینــه دارایــی در ســال تحصیــل اعطــا می گــردد.

افــراد می تواننــد زیان هــای کســب وکار خــود 
را به صــورت نامحــدود بــه دوره هــای بعــد 

منتقــل کننــد.

موریتانی
مالیات بر 

درآمد دوگانه

فعالیت هــای خوداشــتغالی بــه فعالیت هــای تجــاری و صنعتــی و فعالیت هــای غیرتجــاری و مشــمول 
مالیــات تقســیم می شــوند.

اگــر افــراد از فعالیت هــای مربــوط بــه صنعــت،، تجــارت، کشــاورزی، ماهیگیــری و جنگلــداری ســود کســب 
کننــد، مشــمول مالیــات بــر درآمــد تجــاری و صنعتــی می شــوند.

ش برای موارد خودمصرفی استفاده کند، مالیات دریافت نمی شود.
اگر کشاورز از تولیدات

هزینه های زیر برای محاسبه درآمد تجاری و صنعتی کسر می شود:
هزینه هــای عمومــی انجام شــده بــرای اهــداف تجــاری، کــه شــامل هزینه هــای پرســنل و پرداخت هــای 
گ، هزینه هــای مالــی و برخــی از مالیات هــای حرفــه ای، 

تأمیــن اجتماعــی، هزینه هــای اجــاره و لیزینــ
ازجملــه مالیــات کســب وکار، هزینه هــای مجــوز و مالیــات بــر دســتمزد

ک با استفاده از نرخ های تعیین شده محاسبه می شود.
هزینه های استهال

موارد قابل کسر برای فعالیت های غیرتجاری عبارت اند از:
اجاره اماکن تجاری

ک محاسبه شده با استفاده از قوانین مربوط به مالیات تجاری و صنعتی
هزینه های استهال

هزینه های واقعی پرسنل و نیروی انسانی
تمام هزینه های توجیه شده و موردنیاز برای انجام حرف

عایــدی ســرمایه ای کــه از انجــام فعالیت هــای مرتبــط بــا حــرف، تجــاری و کشــاورزی حاصــل می شــود، 
ص، مشــمول مالیــات می شــود.

به عنــوان درآمــد عــادی، بــا تخفیــف خــا
عایــدی حاصــل از انتقــال دارایی هــای کســب وکار تجــاری معــاف از مالیــات اســت اگــر درآمــد حاصــل 
ک شــرکت واقــع در موریتانــی کــه متعلــق بــه 

از آن طــی ســه ســال بعــد در دارایی هــای تجــاری یــ
مالیات دهنــده اســت، مجــدداً ســرمایه گذاری شــود

زیان هــای حاصــل از هــر نــوع فعالیــت 
صرفــًا بــا درآمدهــای حاصــل از همــان نــوع 
فعالیــت قابــل جبــران بــوده و تــا پنــج ســال 

قابل انتقــال اســت.
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هزینه های مرتبط با تحصیل درآمد قابل کسر هستند شامل:
ک، سود و سایر اقالم عمومی

هزینه های عادی، حقوق، کارمزد، اجاره، استهال

زیان هــای ناشــی از فعالیت هــای اقتصــادی بــا 
درآمدهــای ناشــی از فعالیت هــای مشــابه قابــل 
جبــران بــوده و تــا 10 ســال قابل انتقــال بــه 

ســال های آتــی اســت.

مولداوی
مالیات بر جمع 

درآمد
هزینه هــای تحصیــل درآمــد مشــاغل آزاد به غیــراز هزینه هــای خانــوار و هزینه هــای شــخصی قابــل 

کســر اســت.

مغولستان
مالیات 

بر درآمد 
یکنواخت

هزینه تحصیل درآمد مشاغل آزاد قابل کسر هستند.
ک هزینــه 

هزینه هــای قابــل کســر معمــوال شــامل هزینــه کاالهــای فروخته شــده، حقــوق و دســتمزد، کم
ک، ســود، اجــاره و هزینه هــای تبلیغــات اســت.

اســتهال
بااین وجــود، اگــر هزینه هــا مســتند نباشــد، مربــوط بــه فعالیت هــای تجــاری نباشــد یــا بــرای اســتفاده 

شــخصی مؤدیــان اســتفاده شــود، هزینه هــا هزینه هــای غیرقابــل کســر محســوب می شــوند.

ش
مراک

مالیات بر 
درآمد دوگانه 
)شبه دوگانه(

هزینه هــای قابــل کســر بــرای فعالیت هــای تجــاری، حــرف و کشــاورزی مشــابه اســت. ایــن مــوارد 
ک و هزینه هــای عمومــی انجام شــده بــرای اهــداف تجــاری، ازجملــه هزینه هــای پرســنل 

شــامل اســتهال
گ و هزینه هــای مالــی اســت.

ص، هزینه هــای اجــاره و لیزینــ
و تأمیــن اجتماعــی، مالیات هــای خــا

ک دارایی هــای تجــاری در صورتــی قابــل کســر اســت کــه ســاالنه در حســاب ها ثبــت شــود و 
اســتهال

ک بــه ماهیــت دارایی هــای 
مربــوط بــه دارایی هــای نشــان داده شــده در ترازنامــه باشــد. نــرخ اســتهال

مورداســتفاده بســتگی دارد.
هزینه هــای تحصیــل درآمــد مرتبــط بــا حــرف قابــل کســر اســت مشــروط بــه آنکــه از قانــون کســر 20 

درصــد تــا ســقف 30000 واحــد استفاده نشــده باشــد 0 یعنــی یکــی از ایــن دو کار مجــاز اســت(.
ص برای هر دسته از درآمد، هزینه های زیر کسر می شود:

س از جمع آوری درآمد خال
پ

پرداخــت ســود یــا اجــاره، حداکثــر 10% از درآمــد مشــمول مالیــات بــرای وام هایــی کــه مــؤدی بــرای خریــد 
یــا ســاخت خانــه اصلــی گرفتــه اســت

هدایا به سازمان های خیریه
س از 50 ســال ســن، تــا 

ش از 8 ســال( قابــل پرداخــت پــ
پرداختــی مســتمری بازنشســتگی بلندمــدت )بیــ

10% از درآمــد مشــمول مالیــات

زیان هــای ناشــی از کســب وکار و مشــاغل آزاد 
و فعالیت هــای کشــاورزی بــا درآمدهــای ناشــی 
از فعالیت هــای مشــابه قابــل جبــران بــوده و تــا 

4 ســال قابل انتقــال اســت.
ک دارایی هــا 

زیان هــای ناشــی از اســتهال
به طــور نامحــدود قابل انتقــال اســت.



84 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان
شور

نام ک
ستم

نوع سی
ی قابل قبول(

ت )هزینه ها
سورا

ک
ت ها

معافی
جبران زیان

اعتبار مالیاتی

ک
موزامبی

مالیات بر 
مجموع درآمد

هزینه های تحصیل درآمد قابل کسرند شامل پرداخت های جبرانی توسط کارفرما به کارکنان.

زیان هــای ناشــی از  کســب وکار و فعالیت هــای 
حرفــه ای قابــل جبــران بــا درآمــد ناشــی 
از فعالیت هــای مشــابه بــوده و تــا 5 ســال 

قابل انتقــال بــه ســال های آتــی اســت

میانمار
مالیات بر جمع 

درآمد
هزینه هــا بابــت تحصیــل درآمــد از مشــاغل آزاد مشــمول کســورات اســت )بــرای برخــی هزینه هــا 

ش بینی شــده اســت(.
کســورات اســتاندارد پی

نامیبیا
مالیات بر 

درآمد دوگانه
هزینه های غیر سرمایه ای برای تحصیل درآمد قابل کسرند.

ســال بعــد و 
زیان هــا قابل انتقــال بــه 

قابــل جبــران بــا درآمــد آن ســال اســت. 
درصورتی کــه فــرد در ســال آتــی فعالیــت 
تجــاری نداشــته باشــد، یــا زیــان قابــل 
جبــران نخواهــد بــود یــا تــا مــدت نامحــدودی 

قابل انتقــال بــه ســال های آتــی اســت.
ص بــا 

زیان هــای ناشــی از معامــالت خــا
شــرایط زیــر قابل انتقــال و جبــران اســت:

درآمــد مشــمول مالیــات فــرد در ســال ارزیابــی 
قبــل از در نظــر گرفتــن زیــان حداقــل 200 

هــزار واحــد باشــد
• زیــان معاملــه حداقــل در ســه ارزیابــی از پنــج 
ســال اخیــر شــامل ســال جــاری ایجادشــده 

باشــد.
• مالیات دهنــده تجــارت مشــکوکی را کــه 
در قانــون مالیــات بــر درآمــد ذکرشــده انجــام 
ک عبارت انــد 

داده اســت. معامــالت مشــکو
ش حیوانــات، 

از: کشــاورزی پاره وقــت، نمایــ
درآمــد اجــاره از اجــاره دادن امــوال بــه اقــوام، 
فعالیت هــای ورزشــی کــه توســط مــؤدی 
ش کاالهــا و 

انجــام می شــود، خریدوفــرو
ی ها.

شــرط بند



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان85

شور
نام ک

ستم
نوع سی

ی قابل قبول(
ت )هزینه ها

سورا
ک

ت ها
معافی

جبران زیان
اعتبار مالیاتی

هلند
مالیات بر 

درآمد دوگانه

درآمد دسته 1.
ص و درآمــد 

ص، خدمــات اشــخا
شــامل درآمــد اســتخدام، ســود کســب وکار )شــامل کســب وکار اشــخا

مشــارکت در برخــی از انــواع ســهام( و درآمــد از محــل اقامــت اصلــی اســت.
س درآمــد مشــمول 

تمامــی هزینه هــای مرتبــط بــا تحصیــل درآمــد مشــاغل آزاد قابــل کســر اســت ســپ
ک هزینه هــای شــخصی شــرح داده شــده در کســورات تعییــن 

س از کســر کســورات و کم
مالیــات پــ
می شــود.

زیان هــای مربــوط بــه دســته 1 قابــل جبــران 
اســت و بــه مــدت ســه ســال قابل انتقــال بــه 
ســال های گذشــته یــا بــه مــدت نــه ســال 
ســال های آتــی اســت. 

قابل انتقــال بــه 
ک دســته 

به طورکلــی، درآمــد مثبــت از یــ
بــا درآمــد منفــی دســته دیگــر قابــل جبــران 

نیســت.

نیوزیلند
مالیات بر جمع 

درآمد

ص در مــورد بهــره 
هزینه هــای ضــروری تحصیــل درآمــد در مشــاغل آزاد بــا لحــاظ برخــی شــرایط خــا

قابــل کســر اســت.
فقط 50% از هزینه های سرگرمی قابل کسر است.

در صورت وجود شرایط زیر افراد غیرمقیم معاف از مالیات هستند:
پیمانکار واجد شرایط طبق معاهده مالیات مضاعف

• کل پرداخت های فعالیت های قراردادی در هر دوره 12 ماهه با مبلغ حداکثر 15000 واحد.

ص 
زیــان مشــاغل آزاد بــا ســایر درآمــد خالــ

افــراد در همــان ســال قابــل جبــران اســت. 
مــازاد زیــان قابل انتقــال و جبــران بــا درآمــد 
ص آتــی مالیات دهنــده اســت. جبــران 

خالــ
ص محــدود می شــود.

زیــان در مــوارد خــا

نیکاراگوئه
مالیات بر 

درآمد دوگانه
ص اخــذ می شــود بنابرایــن هزینه هــا کســر 

- مالیــات بــر درآمــد ناشــی از مشــاغل آزاد از درآمــد خالــ
می شــود.

نیجریه
مالیات بر جمع 

درآمد

هزینه هــای قابل قبــول و ضــروری مرتبــط بــا مشــاغل آزاد قابــل کســر هســتند. هزینه هــای بــا ماهیــت 
ســرمایه قابــل کســر نیســت.

کسورات زیر برای مشاغل آزاد در نظر گرفته  می شود:
ض گرفته شده برای سرمایه کار

بهره پول قر
هزینه  اجاره محل شغل

هزینه تعمیر و ساخت وساز
حقوق و دستمزد، مزایا، هزینه های آب و برق و پرداختی ها به بیمه

بدهی های بد

زیان هــای ناشــی از  کســب وکار قابــل جبــران و 
تــا 4 ســال قابل انتقــال اســت.

افراد می توانند بابت 
مالیات های تکلیفی 
درخواست اعتبار کنند.

نروژ
مالیات بر 

درآمد دوگانه

کلیــه هزینه هــای تحصیــل، تأمیــن یــا حفــظ درآمــد، به اســتثنای هدیــه و هزینه هــای ســرگرمی، 
ک بــرای افــرادی کــه از طریــق خوداشــتغالی یــا درآمــد 

ش گــذاری و اســتهال
قابل قبــول اســت. قوانیــن ارز

کســب وکار کســب می کننــد، همــان قوانیــن شــرکت ها اســت.
برای کسر مالیات، موارد باید در صورت های مالی قانونی گنجانده شود.

ســال بعــد 
زیان هــا به طورکلــی تــا 10 

اســت.
قابل انتقــال 



86 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان
شور

نام ک
ستم

نوع سی
ی قابل قبول(

ت )هزینه ها
سورا

ک
ت ها

معافی
جبران زیان

اعتبار مالیاتی

پاکستان
مالیات بر 

درآمد دوگانه

تمام هزینه های ضروری ایجاد مشاغل آزاد در پاکستان قابل کسرند.
ص صورت می گیرد

ک دارایی های ثابت با نرخ های خا
استهال

زیان هــای ناشــی از  کســب وکار قابــل جبــران 
ش ســال قابل انتقــال بــه 

بــوده و تــا شــ
ســال های آتــی اســت

زیان هــای ناشــی از  کســب وکار به جــز 
زیان هــای ناشــی از معامــالت ســوداگرانه، 
ش ســال 

قابــل جبــران بــوده و تــا شــ
ســال های آتــی اســت

قابل انتقــال بــه 
ک جــذب نشــده بــرای مدت زمــان 

اســتهال
نامحــدودی بــه ســال های آتــی قابل انتقــال 
اســت امــا هرســال تنهــا بــا 50 درصــد از درآمــد 
مشــمول مالیــات قابــل جبــران اســت و مابقــی 
بــه ســال های بعــد منتقــل می شــود. اگــر کل 
درآمــد حاصــل از تجــارت کمتــر از ده میلیــون 
واحــد باشــد بــدون محدودیــت فــوق، به طــور 

کامــل قابــل جبــران اســت.

فلسطین
مالیات بر 

درآمد دوگانه
تمــام هزینه هــای ضــروری تحصیــل درآمــد شــخصی مشــاغل آزاد قابــل کســر اســت البتــه بــا اعمــال 

ش
ک هــای مالــی، حســاب های دریافتنــی و هزینه هــای پذیرایــی و آمــوز

ص بــرای کم
شــرایط خــا

زیان هــا قابــل جبــران بــوده و تــا پنــج ســال 
قابل انتقــال اســت.

پاناما
مالیات بر 

درآمد دوگانه
تمــام هزینه هــای ضــروری تحصیــل درآمــد شــخصی و حفاظــت از ســرمایه گذاری مشــاغل آزاد قابــل 

کســرند.

درآمدهای کشاورزی 
تا سقف 300 هزار 

بالبوا

ک ســال مالیاتــی 
افــراد خوداشــتغالی کــه در یــ

متحمــل زیــان می شــوند می تواننــد 20% از 
زیــان را تــا پنــج ســال مالیاتــی بعــدازآن کســر 
کننــد. بااین حــال، کســر بــه 50% از درآمــد 
مشــمول مالیــات در هرســال مالیاتــی بعــدی 
محــدود می شــود. 80 درصــد زیــان باقیمانــده 

قابل انتقــال نیســت.

پاپوآ گینه نو
مالیات بر جمع 

درآمد

زیان ها و هزینه های الزم برای تحصیل درآمد مشاغل آزاد به طورکلی قابل کسرند.
کســر بــرای حقــوق و دســتمزد پرداختــی بــه کارمنــدان، بهــره، اجــاره، تعمیــرات، کارمــزد و هزینه هــای 

ک کار مجــاز اســت.
مشــابه انجام شــده بــرای انجــام یــ

ک قابل کسر است
ک یا بهسازی دارایی ها قابل کسر نیستند اما استهال

هزینه ها برای تمل

زیان هــای ناشــی از  کســب وکار قابــل کســر از 
درآمــد اســت.
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پاراگوئه
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درآمد

مالیات از سود اخذ می  شود بنابراین کلیه هزینه ها قابل کسر است.
درآمــد مشــاغل آزاد کمتــر از 500 میلیــون واحــد مشــمول مالیــات منفــرد هســتند و درآمــد بیشــتر از 500 

میلیــون واحــد مشــمول مالیــات بــر درآمــد شرکت هاســت

زیان هــا قابــل جبــران و تــا پنــج ســال 
اســت.

قابل انتقــال 

پرو
مالیات بر 

درآمد دوگانه

افــراد شــاغل در مشــاغل آزاد می تواننــد 29400 واحــد اول درآمــد خــود را بــا نــرخ مشــخصی شــامل 
کســری کننــد )بــدون نیــاز بــه اثبــات هزینه هــا(

هزینه هــای پرداختــی بابــت اجــاره منــزل ســود وام رهنــی اولیــن منــزل مســکونی، هزینه هــای ســالمت، 
 تأمیــن اجتماعــی و خدمــات حرفــه ای، اقامــت در هتــل و هزینه هــای رســتوران تــا ســقف 12600 واحــد

ص قابــل 
مــوارد اهداشــده بــه مراکــز عمومــی و مؤسســات غیرانتفاعــی و رفاهــی تــا 10 درصــد درآمــد خالــ

کســر اســت.
س از کســر 20 درصــد حاصــل می شــود؛ بنابرایــن 20 درصــد 

درآمــد مشــمول مالیــات مشــاغل آزاد پــ
درآمــد مشــاغل آزاد تــا ســقف 99600 واحــد پولــی مشــمول کســورات اســت

زیان هــای ناشــی از  کســب وکار بــه یکــی از دو 
ش زیــر قابــل جبــران اســت:

رو
جبران زیان طی 4 سال آتی

ک افــق زمانــی نامحدود 
2- جبــران زیــان در یــ

مشــروط بــه آنکــه در هیــچ ســالی مقــدار زیــان 
جیرانــی از 50 درصــد درآمــد مشــمول مالیــات 

تجــاوز نکنــد.

فیلیپین
مالیات بر 

درآمد دوگانه

افــراد مشــغول در مشــاغل آزاد می تواننــد هزینه هــای ضــروری و عــادی تحصیــل درآمــد خــود )مالیــات، 
ک، 

ک حســاب بازنشســتگی، و تحقیــق و توســعه، مطالبــات معــوق، اســتهال
ک هــای مالــی بــه یــ

زیــان، کم
هزینــه بهــره، هزینه هــای خیریــه، مشــارکت در خیریه هــا( را کســر کــرده یــا می تواننــد بــه انتخــاب خــود 

ک کســری اســتاندارد 40 درصــدی طلــب کننــد
یــ

زیــان ناشــی از خوداشــتغالی قابــل جبــران 
اســت و تــا 3 ســال قابل انتقــال بــه ســال های 

آتــی اســت

لهستان
مالیات بر 

درآمد دوگانه
هزینه هــای تحصیــل درآمــد مشــاغل آزاد قابــل کســر اســت تــا زمانــی کــه مالیــات بــر درآمــد به صــورت 

lum) بــه آن هــا اجــازه بدهــد.
p sum( یکجــا

زیان هــای ناشــی از خوداشــتغالی بــا درآمدهــای 
ناشــی از همیــن منبــع قابــل جبــران بــوده و تــا 
ک 

پنــج ســال قابل انتقــال اســت امــا در هیچ یــ
ش از 50 درصــد 

از ســال ها نمی تــوان بیــ
زیــان رخ داده را جبــران کــرد.
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افراد در مشاغل آزاد می توانند تحت یکی از دو رژیم زیر مشمول مالیات شوند:
رژیم ساده شده

رژیم مبتنی بر نگهداری دفاتر حسابداری سازمان یافته
ش تعریف شــده زیــر، کــه بســته 

تحــت رژیــم ســاده، درآمــد مشــمول مالیــات بــا اســتفاده از ضرایــب از پیــ
ص محاســبه می شــود:

ش فعالیــت آن هــا متفــاوت اســت، برحســب درآمــد ناخالــ
بــه بخــ

ش کاالهــا و محصــوالت و همچنیــن هتــل و خدمــات مشــابه 
0.15 فعالیت هــای مربــوط بــه فــرو

)به اســتثنای فعالیــت واحدهــای اقامتــی محلــی متشــکل از آپارتمــان یــا منــازل(، فعالیت هــای غذایــی 
و آشــامیدنی

0/75 برای درآمد حاصل از فعالیت های مرتبط با حرف ذکرشده در قانون
و 0.35 بــرای فعالیت هــای باقیمانــده 0.95 درآمــد از مالکیــت معنــوی یــا صنعتــی، مالکانــه، درآمــد 
ســرمایه گذاری ناشــی از تجــارت یــا کســب وکار و ســایر درآمــد حاصــل از عایــدی ســرمایه، اجــاره و 

ص
ش خالــ

ش ارز
افزایــ

ک هزینه خرید تجهیزات
ک هزینه های غیرعملیاتی مانند یارانه یا کم

0.30 یارانه یا کم
ش پرســنل( و ســایر درآمــد 

ک هــای مالــی بــرای آمــوز
0.10 یارانــه عملیاتــی دولــت )به عنوان مثــال کم

کســب وکار و حرفــه ای کــه در بــاال ذکــر نشــده اســت
ص برای این رژیم وجود دارد.

ص دیگری نیز در شرایط خا
ضرایب خا

در رژیــم مبتنــی بــر نگهــداری دفاتــر حســابداری ســازمان یافته کســر هزینه هــای مربــوط بــه فعالیــت 
ممکــن اســت. درآمــد مشــمول مالیــات بــا اســتفاده از قوانیــن مالیــات بــر شــرکت، بــا محدودیت هــای 

اضافــی در کســر برخــی از هزینه هــا محاســبه می شــود.

زیان هــای ناشــی از  کســب وکار و فعالیت هــای 
حرفــه ای بــا ســود ناشــی از فعالیت هــای 
مشــابه قابــل جبــران بــوده و تــا 12 ســال 

قابل انتقــال بــه ســال های آتــی اســت.

رومانی
مالیات 

بر درآمد 
یکنواخت

ص اخــذ می شــود بنابرایــن هزینه هــا کســر 
مالیــات بــر درآمــد ناشــی از مشــاغل آزاد از درآمــد خالــ

می شــود

روسیه
مالیات 

بر درآمد 
یکنواخت

کسورات مالیاتی حرف
کارآفرینــان یــا کســانی کــه به صــورت قــراردادی بــه ارائــه خدمــات یــا کاری اشــتغال دارنــد می تواننــد 
هزینه هــای مربــوط بــه آن کار را از درآمــد قابــل مالیــات کســر کننــد. مالیــات بــر دارایــی پرداخت شــده 
توســط ایــن افــراد درصورتی کــه آن دارایــی مســتقیمًا در انجــام فعالیت هــا دخیــل باشــد جــز مــوارد قابــل 
کســر اســت. کارآفرینانــی کــه نتواننــد مســتندات مربــوط بــه هزینه هــای انجام شــده را فراهــم کننــد 
می تواننــد از کســر مالیــات حــرف اســتاندارد کــه معــادل 20% کل درآمدهــای ناشــی از فعالیــت اســت 

اســتفاده کننــد.

زیــان مشــاغل آزاد قابل انتقــال بــه ســال های 
آتــی نیســت .
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در صورت تأمین کلیه شرایط زیر، هزینه های مشاغل قابل کسر می شود:
هزینه ها در راستای هدف مستقیم کسب وکار انجام شود.

هزینه های اعالمی با هزینه واقعی مطابقت داشته و با مستندات مناسب قابل اثبات باشد.
ص کسب وکار گردد.

ش دارایی خال
منجر به کاه

در همان دوره ی مالیاتی ایجادشده باشد
ک هزینــه ســرمایه ســاالنه هســتند کــه بســته بــه نــوع دارایــی 

دارایی هــای ثابــت واجــد شــرایط کســر کم
ش هــای مســتقیم یــا نزولــی در نرخ هــای 5 تــا 50 درصــد محاســبه شــود.

بــا اســتفاده از رو

زیــان مشــاغل آزاد قابــل جبــران بــا ســود 
ناشــی از مشــاغل آزاد بــوده و تــا پنــج ســال 
ســال های آتــی اســت. 

قابل انتقــال بــه 
بااین حــال بــا درخواســت از ســازمان مالیاتــی 
ش از پنــج 

امــکان انتقــال زیــان مالیاتــی بیــ
ســال وجــود دارد.

سنگال
مالیات بر 

درآمد دوگانه

هزینه های زیر قابل کسرند:
گ، هزینه هــای مالــی، 

هزینه هــای عمومــی مشــاغل آزاد نظیــر  تأمیــن اجتماعــی، هزینــه اجــاره و لیزینــ
ص بــر حــرف شــامل مالیــات بــر کســب وکار، هزینه هــای مجــوز و مالیــات بــر دســتمزد

مالیات هــای خــا
ک

هزینه های استهال
عایــدی ســرمایه ای کــه از فعالیت هــای مرتبــط بــا حــرف، تجــارت و کشــاورزی حاصــل مــی شــود  بــه 

عنــوان درآمــد عــادی ، بــا تخفیــف خاصــی در نظــر گرفتــه مــی شــود.

عایدات ناشی از 
ش دارایی های 

فرو
ثابت کسب وکار 
منوط به آنکه 
ظرف سه سال 

آتی در  کسب وکار 
سرمایه گذاری مجدد 

شود

مختلــف بــا 
فعالیت هــای 

در 
زیان هــا 

درآمدهــای حاصــل از همــان نــوع فعالیــت 
قابــل جبــران بــوده و تــا 3 ســال قابل انتقــال 

بــه ســال های آتــی اســت

صربستان
مالیات بر 

درآمد دوگانه
ص اخذ می شود بنابراین هزینه ها قابل کسر است

مالیات بر درآمد مشاغل آزاد از درآمد خال
زیان هــای ناشــی از خوداشــتغالی قابــل جبــران 
اســت. زیان هــا تــا 5 ســال قابل انتقــال اســت

سنگاپور
مالیات بر 

مجموع درآمد

هزینه هایی که صرفًا در تولید کاال یا خدمت برای مشاغل آزاد صرف می شوند قابل کسرند.
حق بیمه پرداختی به صندوق تأمین مرکزی توسط افراد شاغل در مشاغل آزاد تا 37740 واحد

هزینه هــای شــخصی، مالیــات بــر درآمــد پرداخته شــده در ســنگاپور و خــارج از آن، پرداخت هــای بــه 
ک دفتــری دارایی هــای 

صندوق هــای مالــی تأییــد نشــده و هزینه هــای وســایل نقلیــه شــخصی و اســتهال
ثابــت قابــل کســر نیســتند.

ک هزینــه اضافــی 
امــکان جبــران زیــان  و کم

ســرمایه از منابــع مختلــف بــا عایــدات ناشــی 
از کلیــه منابــع وجــود داشــته و انتقــال آن 
بــه ســال های آتــی بــرای مدتــی نامحــدود 
امکان پذیــر اســت. بــا شــرایط خاصــی امــکان 

انتقــال بــه ســال گذشــته وجــود دارد.

تخفیف  مالیات مضاعف 
بر درآمد حاصل از خدمات 
حرفه ای ، مشاوره ای و 
سایر خدمات ارائه شده در 
کشورهایی که معاهدات 

مالیات مضاعف با سنگاپور 
ندارند ، اعطا می شود.
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هزینه هــای تحصیــل درآمــد مشــاغل آزاد قابــل کســر اســت به اســتثنای جریمه هــا، مالیــات و هزینه هــای 
ناشــی از ماهیت ســرمایه .

اگــر  درصورتی کــه درآمــد افــراد )مقیــم و غیرمقیــم( کمتــر از 20507 یــورو باشــد می تواننــد از کســورات 
ش 

ش از 20507 یــورور بخــ
شــخصی تــا 3937.35 یــورو اســتفاده کننــد. بــرای افــراد بــا درآمــد بیــ

ش می یابــد.
غیرمشــمول مالیــات از پایــه  مالیاتــی بــه تدریــج کاهــ

ک هزینه عمومی دریافت نمی کنند.
ش از 36256.38 یورو  در سال هیچ گونه کم

افراد با درآمد بی
ش ایــن مقــدار بــرای افــراد مقیــم و غیرمقیــم متأهــل بــه ازای همســر فاقــد درآمــد یــا کــم 

امــکان افزایــ
ش از 90 

درآمــد یــا هم خانــه و نــوزاد نیــز وجــود دارد اگــر کــه درآمــد ناشــی از منبــع اســلواکی آنــان بیــ
درصــد درآمــد جهانــی آنــان را تشــکیل دهــد. همچنیــن افــراد مــوارد زیــر نیــز می تواننــد درخواســت 

کســری اضافــه کننــد:
افرادی که تحت حمایت نهاد های حمایتی اند.

افرادی که بیکاری آن ها به صورت رسمی ثبت شده باشد.
فردی که ازکارافتادگی وی ثابت شده است.

ش شــده بــرای درآمــد اســتخدام و 
ک هزینــه شــخصی فــوق فقــط از محــل درآمــد مالیاتــی گــزار

کمــ
مشــاغل آزاد و کســب و کار کســر مــی شــود.

اگــر درمجمــوع کســورات و ذخیره هــا از 60 درصــد درآمــد قابــل مالیــات ســتانی باالتــر رود فــرد حداکثــر 
می توانــد 20000 واحــد کســری در ســال طلــب کنــد.

اسلوانی
مالیات بر 

درآمد دوگانه
همه ی هزینه های ضروری جهت تحصیل درآمد قابل کسر است

15 درصد کسری برای روزنامه نگاران و فعاالن فرهنگی تا سقف 25000 واحد درآمد ساالنه
زیان هــای ناشــی از مشــاغل آزاد قابــل جبــران 
بــوده و تــا مــدت نامحــدود قابل انتقــال اســت.

آفریقای جنوبی
مالیات بر 

درآمد دوگانه
هزینه های تحصیل درآمد تا زمانی که ناشی از ماهیت سرمایه نیست قابل کسر است.

زیان هــای ناشــی از مشــاغل آزاد قابــل جبــران 
بــوده و در صــورت تــداوم شــغل بــرای مدتــی 

نامحــدود قابل انتقــال اســت

سودان جنوبی
مالیات بر 

درآمد دوگانه

هزینه هایی قابل کسر است که برای ایجاد درآمد مشمول مالیات صرف شده باشد.
ک هزینه سرمایه با نرخ های زیر قابل اعطا است:

ک حسابداری قابل کسر نیست اما کم
استهال

ساختمان ها با نرخ 10 درصد
وسایل نقلیه و لوازم اداری و کامپیوتر با نرخ 33 درصد

دارایی های دیگر 25 درصد
س 10 درصد

دارایی غیرملمو

زیان هــا بــا درآمدهــای ناشــی از منابــع مشــابه 
قابــل جبــران بــوده و تــا 5 ســال قابل انتقــال 

اســت.
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ت )هزینه ها

سورا
ک

ت ها
معافی

جبران زیان
اعتبار مالیاتی

اسپانیا
مالیات بر 

درآمد دوگانه

ک مربــوط بــه دارایی هــای کســب وکار 
تمــام هزینه هــای ضــروری تحصیــل درآمــد مشــاغل آزاد و اســتهال

قابــل کســر اســت.
افــراد غیرمقیــم فعــال در مشــاغل آزاد می تواننــد حقــوق کارکنــان، مــواد اولیــه و هزینه هــای متفرقــه را 

کســر کننــد.

امــکان جبــران زیــان بــا لحــاظ شــرایط منــدرج 
در قانــون وجــود دارد.

سریالنکا
مالیات بر 

درآمد دوگانه

مبلــغ 15 میلیــون واحــد تخفیــف مالیاتــی بــرای افــراد یــا شــرکای مقیــم در ازای درآمــد ارزی حاصــل از 
خدمــات ارائه شــده بــه افــراد ســاکن خــارج اعطــا می شــود.

درآمــد مشــمول مالیــات مشــاغل آزاد از ســود اخــذ می شــود بنابرایــن هزینه هــای تحصیــل درآمــد قابــل 
کسراســت.

زیان هــای برگشــت ناپذیر بــا درآمــد ســایر 
مشــاغل قابــل جبــران اســت. خســارات جبــران 
ش ســال بــه 

نشــده را می تــوان بــه مــدت شــ
ســال های آتــی منتقــل کــرد تــا بــا درآمــد 

حاصــل از کســب وکار جبــران شــود

سورینام
مالیات بر 

درآمد دوگانه
ص قابل کسر است.

به طورکلی هزینه های مشاغل آزاد جز در موارد خا

زیان هــا قابــل جبــران بــوده و تــا 7 ســال 
قابل انتقــال اســت. زیان هــای ســه ســال اول 
کســب وکار بــرای مــدت نامحــدود قابل انتقــال 

اســت

سوئد
مالیات بر 

درآمد دوگانه

هزینه هــای تحصیــل درآمــد مشــاغل آزاد بــرای این کــه بتواننــد مشــمول کســری شــوند بایــد در حســاب 
مالــی آورده شــوند به طورکلــی تمــام هزینه هــای بــه دســت آوردن، محافظــت و ســاخت درآمــد قابــل 

کســر اســت به جــز جریمه هــا و تفریحــات گران قیمــت، اشــیاء هنــری.

زیان هــای ناشــی از کســب وکارها درآمــد 
می توانــد به طــور نامحــدود 

کسب شــده 
منتقــل شــود و در ســال های آینــده بــا همــان 

نــوع از درآمــد جبــران شــود.

س
سوئی

مالیات بر 
درآمد دوگانه

در مشاغل آزاد تمام هزینه های ضروری برای استحصال درآمد قابل کسر است.

زیان هــای ناشــی از کســب وکار در مقابــل 
درآمــدی ناشــی از ســایر منابــع قابــل جبــران 
اســت و می توانــد بــه ســال های آتــی منتقــل 

شــود.

تایوان
مالیات بر 

درآمد دوگانه
ص اخذ می شود بنابراین هزینه ها قابل کسر است

مالیات بر درآمد مشاغل آزاد از درآمد خال
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شور

نام ک
ستم

نوع سی
ی قابل قبول(

ت )هزینه ها
سورا

ک
ت ها

معافی
جبران زیان

اعتبار مالیاتی

تانزانیا
مالیات بر جمع 

درآمد
در مشــاغل آزاد هزینه هایــی کــه مســتقیمًا بــه تحصیــل درآمــد مربــوط اســت نظیــر هزینه هــای 

ش کاال و هزینه هــای مدیریتــی قابــل کســر اســت
خریدوفــرو

تایلند
ت بر 

مالیا

جمع درآمد

ت:
ت زیر اس

صور
ت به 

سورا
شاغل آزاد ک

شغول به م
ی افراد م

برا

ی
ف ۱۰۰۰۰۰ واحد پول

ت با نرخ ۵۰ درصد تا سق
درآمد خدما

ی
ف ۱۰۰۰۰۰ واحد پول

ت با نرخ ۵۰ درصد تا سق
ی رای

ق کپ
ی از ح

درآمد ناش

ی
ف ۱۰۰۰۰۰ واحد پول

ق با نرخ ۵۰ درصد تا سق
ی یا سایر حقو

رسقفل
صل از 

درآمد حا

ی انجام شده
ی از اجاره 10 تا 30 درصد یا دقیقاً به اندازه هزینه ها

درآمد ناش

ی انجام شده
ی آزاد 30 تا 60 درصد یا دقیقاً به اندازه هزینه ها

ی از حرفه ها
درآمد ناش

ی انجام شده
ی کار یا 70 درصد و یا دقیقاً به اندازه هزینه ها

ی از قراردادها
درآمد ناش

ی 
شــاورزی، یــا مقــدار واقعــ

ت، ک
ی از تجــار

ی مختلفــ
شــاغل دیگــر، یــا نرخ هــا

ی از م
درآمــد ناشــ

ت و حمل ونقــل
صنعــ

سود های تقسیم شده 
شرکت های محلی دارای 
اعتبار مالیاتی با فرمول 

زیر: است
اعتبار مالیاتی= سود 

)t-100/t( ×تقسیم شده
t= نرخ مالیاتی پرداختی 

توسط شرکت

ترینیدادوتوباگو
مالیات بر جمع 

درآمد

کسورات زیر برای درآمد مشاغل آزاد در نظر گرفته شده است:
برای دارایی های استفاده شده با نرخی بین 10 تا 40 درصد

بدهی های سوخت شده در سال مالی
بهره پرداخت شده برای وام های تائید شده

اجــاره پرداختــی بــرای تحصیــل درآمــد کــه شــامل اجــاره ماشــین آالت و ســاختمان و وســایل نقلیــه 
موتــوری اســت.

تنها 75 درصد هزینه غذا و تفریحات قابل کسر است.
کسری تا 150 درصد هزینه برای ایجاد بازار خارجی به جز مناطق کارائیب

ک درســی تــا 500 هــزار واحــد بابــت هــر مــورد کــه درمجمــوع تــا 
ک و کم

تســهیالت مراقبــت از کــود
ســقف 3 میلیــون واحــد مجــاز اســت

زیان هــای ناشــی از  کســب وکار قابــل جبــران 
ص تــا مــدت نامحــدود قابــل 

بــوده و زیــان خالــ
انتقــال اســت

س
تون

مالیات بر 
درآمد دوگانه

ترکیه
مالیات بر 

درآمد دوگانه

افــرادی کــه کســب وکارهای خدماتــی حرفــه ای دارنــد یــا فعالیت هــای تجــاری انجــام می دهنــد 
می تواننــد هزینه هــای مربــوط بــه  کســب وکار عــادی ازجملــه حقــوق، پرداخــت اجــاره و هزینه هــای 
عمومــی را از درآمــد مشــمول مالیــات کســر نماینــد. جرائــم متعلقــه بــه کســب وکار مشــمول کســورات 

نمی شــود

زیان هــای ناشــی از  کســب وکار قابــل جبــران و 
تــا 5 ســال قابل انتقــال اســت
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نام ک

ستم
نوع سی

ی قابل قبول(
ت )هزینه ها

سورا
ک

ت ها
معافی

جبران زیان
اعتبار مالیاتی

اوگاندا
مالیات بر 

درآمد دوگانه

هزینه تحصیل درآمد مشاغل آزاد
ک ســاالنه کســری بگیــرد، 

ماشــین آالت و تجهیــزات کارخانه هــا می تواننــد از 50 تــا 100 درصــد اســتهال
50 درصــد بــرای اولیــن ســال اســت

زیان هــا قابــل جبــران بــوده و تــا مدتــی 
نامحــدود قابل انتقــال بــه ســال های آتــی 
ص بــرای قراردادهای 

اســت. تحــت شــرایط خــا
بلندمــدت زیان هــای ســال آخــر قــرارداد بــا 
ش آن قابــل جبــران اســت.

ســود ســال پیــ

اوکراین
مالیات 

بر درآمد 
یکنواخت

هزینه تحصیل درآمد مشاغل آزاد با ارائه مستندات

انگلستان
مالیات بر 

مجموع درآمد

ش کســب وکار از ده درصــد تخفیــف مالیاتــی تــا ده میلیــون واحــد در کل عمــر 
عایــدی حاصــل از فــرو

برخــوردار اســت
هزینه هــای مرتبــط بــه کســب وکار کــه در ســود مشــمول مالیــات و زیــان مجــاز تعیین کننــده هســتند 

قابــل کســر هســتند. برخــی هزینه هــا شــامل مــوارد زیــر قابــل کســر نیســتند:
هزینه سرگرمی و هدایا )به استثنای برخی از هدایای ارزان قیمت که دارای تبلیغات مشهود هستند(

ک های سرمایه ای
ک به غیراز کم

استهال
هزینه های غیرتجاری یا هزینه های ناشی از استفاده شخصی

هزینه های ناشی از ماهیت سرمایه
عایدی یا سرمایه برداشت شده از کسب وکار

ایاالت متحده
مالیات بر 
جمع درآمد

افــراد شــاغل در مشــاغل آزاد می تواننــد هزینه هــای معمــول و ضــروری تحصیــل درآمــد از مشــاغل آزاد را 
کســر کننــد. اگــر فعالیــت تجــاری مــؤدی بــه مــدت ســه ســال از پنــج ســال ســود نداشــته باشــد، ممکــن 

اســت قوانیــن ویــژه ای بــرای محــدود کــردن کســر تجــاری اعمــال شــود.
افــراد می تواننــد تــا 20٪ از »درآمــد کســب وکار واجــد شــرایط« خــود را کســر کننــد. ایــن کســر ٪20 
تحــت مجموعــه قوانیــن پیچیــده ای محاســبه می شــود. محدودیت هــای زیــادی بــرای ایــن کســر وجــود 
دارد، ازجملــه اینکــه درآمــد مشــمول مالیــات فــرد زیــر حــد مجــاز 160700 دالر )321400 دالر بــرای 

ک ازدواج( باشــد.
اظهارنامــه مشــتر

اروگوئه
ت 

مالیا
بر درآمد 

دوگانه
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نام ک
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ت )هزینه ها
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ک
ت ها

معافی
جبران زیان

اعتبار مالیاتی

ازبکستان
مالیات 

بر درآمد 
یکنواخت

زیان هــای ناشــی از مشــاغل آزاد تــا 3 ســال 
قابــل جبــران اســت امــا در هیــچ ســالی میــزان 
زیــان جبرانــی نبایــد از 25 درصــد درآمــد 

مشــمول مالیــات پیشــی بگیــرد.

ونزوئال
مالیات بر جمع 

درآمد
کلیه هزینه های تحصیل درآمد مشاغل آزاد قابل کسر است.

زیــان مشــاغل آزاد قابــل جبــران اســت و بــه 
مــدت ســه ســال قابــل انتقــال بــه بعــد اســت 
امــا نمــی توانــد از 25٪ درآمــد هــر ســال 

مالیاتــی فراتــر رود.

ویتنام
مالیات بر 

درآمد دوگانه

افرادی با درآمد کلی 
ساالنه حداکثر 100 
میلیون مشغول در 
فعالیت های تولیدی 
و تجاری معاف از 

مالیات اند

زامبیا
مالیات بر 

درآمد دوگانه
هزینه های تحصیل درآمد مشاغل آزاد به جز هزینه های سرمایه معاف هستند

زیان هــا بــا درآمدهــای ناشــی از منابــع مشــابه 
قابــل جبــران بــوده و تــا 5 ســال قابل انتقــال 

اســت.

زیمبابوه
مالیات بر 

درآمد دوگانه

هزینه های تحصیل درآمد مشاغل آزاد به جز هزینه های سرمایه معاف هستند
ص

برای تحصیل درآمد مشاغل آزاد 25درصد می توان کسری گرفت ولی با حصول شرایط مشخ

زیان هــای ناشــی از فعالیت هــای تجــاری 
یــا ســرمایه گذاری از درآمــد اشــتغال کســر 

نمی شــود.
زیان هــا قابــل جبــران بــوده و تــا 6 ســال 
قابل انتقــال اســت. زیان هــای برخــی از 
معــادن و زیان هــای ســرمایه بــرای مدتــی 

نامحــدود قابل انتقــال اســت
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TIP ی نظام
ی مجر

شورها
ص حقیقی در ک

ی قابل قبول و اعتبار مالیاتی اشخا
ت، هزینه ها

سورا
ت پایه، ک

ب(. معافی
ت )

پیوس

شور
ک

ستم
نوع سی

درآمد سرانه 
)دالر(

ت 
معافی

پایه )دالر(
ت 

سورا
ک

استاندارد
ت 

سورا
ی قابل قبول )یا ک

هزینه ها
ص(

خا
ت ها

معافی
جبران 

زیان
اعتبار مالیاتی

آلبانی
مالیات بر 

درآمد دوگانه
 5325/9

2902
ندارد

ص مشــمول 
به طورکلــی درآمــد ناخالــ

صــورت 
کســری 

مالیــات اســت و 
نمی گیــرد امــا افــراد مقیــم می تواننــد 
بــرای مخــارج زیــر درخواســت کســورات 

ارائــه دهنــد:
بهــره پرداختــی بابــت وام هــای تحصیلــی 
خــود فــرد یــا اعضــای خانــواده وابســته 

بــه او.
هزینه هــای درمانــی خــود فــرد یــا 
اعضــای خانــواده وابســته کــه توســط 

ش داده نمی شــود.
بیمــه پوشــ

موارد زیر معاف از مالیات است:
درآمــد حاصــل از طرح هــای اجبــاری و داوطلبانــه بــرای بیمه هــای 
ک هزینه هــای پرداختــی بــه 

عمــر، بازنشســتگی و بیمــه درمانــی و کم
خانوارهــا یــا افــراد بــدون درآمــد یــا کم درآمــد.

ک هزینه های تحصیلی دانشجویان
کم

ک هزینه هــای دریافــت شــده بــرای بیماری هــا یــا بالیــای 
کم

ک
طبیعــی، تــا 20% از درآمــد اشــتغال ســاالنه فــرد دریافت کننــده کمــ

پرداختــی جبرانــی دولــت اعــم از نقــدی و کاالیــی بــه مالــکان 
زمین هایــی کــه دولــت بــرای منافــع عمومــی دســت بــه تصــرف آن 

می زنــد.
درآمدهــای کاالیــی ماننــد غــذا کــه از کســب وکارهایی دریافــت 
می شــود کــه دولــت چنیــن پرداخت هایــی را بــرای آن هــا بــه 

رســمیت می شناســد.
درآمدهایــی کــه طبــق توافقــات بین المللــی مــورد تأییــد دولــت آلبانــی 

مســتثنی شــده اند.
پرداختــی مزایــای کار توســط کارفرمایــان بابــت مخــارج زندگــی و 

درمانــی
پرداخت هــای جبرانــی بابــت خســارات کــه توســط دادگاه تعیین شــده 

است.
جوایز دولتی بابت امور علمی، فرهنگی و ورزشی

درآمــد ناشــی از انتقــال مالکیــت بــرای زمین هــای کشــاورزی بیــن 
دو کشــاورز رســمی  یــا شــرکت های کشــاورزی ثبت شــده و انتقــال 
مالکیــت بیــن اعضــای خانــوار بــا صرف نظــر کــردن از حقــوق 
مالکیــت و یــا وقــف کــردن آن در مــورد مزایــای ناشــی از مالکیــت 

ک طبــق قانــون زمیــن.
مشــتر

دریافتی های زندانیان سیاسی سابق
-پرداختی هــای کارفرمایــان بابــت حــق بیمــه  بازنشســتگی کارکنــان 

ک در ســال
تــا ســقف 250000 لــ

بــازده ســرمایه گذاری ازجملــه عایــدی ســرمایه کــه از طریــق 
ک صنــدوق بازنشســتگی در طــول اداره آن توســط 

دارایی هــای یــ
شــرکت مدیریــت ایجــاد می گــردد.

ندارد

درصورتی که فرد به منابع 
خارجی مالیات پرداخته باشد 

می تواند از اعتبار مالیاتی 
استفاده کند.

میزان اعتبار مالیات خارجی 
می تواند حداکثر معادل با 
میزان مالیات در آلبانی در 
مورد چنین درآمدهایی باشد.
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930

پرداختــی بیمــه اجتماعــی، پرداخت هــای 
حمایتــی و حــق بیمــه پرداختــی به عنــوان 
ک یــا مســتأجر قابــل کســر از درآمــد 

مالــ
ناشــی از اشــتغال اســت.

ص 
ســایر کســورات از مجمــوع درآمــد خالــ

عبارت انــد از:
ســود پرداختــی بــرای وام هــای دریافــت 
شــده توســط مالیات دهنــده بــرای فعالیــت 
ک یــا ســاخت خانــه اصــل

تجــاری یــا تملــ
حــق بیمــه پرداخت شــده توســط مؤدیــان 

بــرای بازنشســتگی یــا بیمــه اجتماعــی
توســط 

منعقدشــده 
بیمه نامــه 

 •
حب خانــه

صا

معافیــت پایــه درآمــد ناشــی از اســتخدام تنهــا مشــمول افــراد بــا درآمــد 
بــاالی 30 میلیــون دینــار الجزایــر می گــردد.

ســود حاصــل از انتقــال ســهام بــرای افــراد مقیــم در صــورت 
ک 

ســرمایه گذاری مجــدد مبلــغ )مشــارکت یــا خریــد ســهام یــ
شــرکت دیگــر( از پرداخــت مالیــات معــاف اســت.

ش اوراق قرضــه، اوراق بهــادار و اوراق 
عایــدی ســرمایه ناشــی از فــرو

س اوراق بهــادار کــه حداقــل پنــج ســال دارنــد و در 
خزانــه در بــور

طــول پنــج ســال منتشــر می شــوند، از ژانویــه 2014 از ایــن معافیــت 
برخوردارهســتند.

ندارد

درصورتی که فرد به منابع 
خارجی مالیات پرداخته باشد 

می تواند از اعتبار مالیاتی 
استفاده کند.

میزان اعتبار مالیات خارجی 
می تواند حداکثر معادل با 
میزان مالیات در آلبانی در 
مورد چنین درآمدهایی باشد.
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56
ندارد

کارمنــدان دارای کســورات نیســتند )به جــز 
پرداختی هــای  تأمیــن اجتماعــی(

موارد زیر معاف از مالیات است:
دریافتی ها از موسسه ملی  تأمین اجتماعی

ک هزینه خانوار
کم

پرداختی های  تأمین اجتماعی
ک هزینــه ســفر و عــزل کــه بــه 

ک هزینــه دیــه، وکالــت، کم
کم

کارمنــدان دولــت تعلــق می گیــرد در محــدوده تعیین شــده بــرای 
مقامــات دولتــی

ک هزینه اسکان تا سقف 50 درصد هزینه اجاره
کم

جبران هــای پرداختــی بابــت خســارت کــه از مقــدار منــدرج در قانــون 
بیشــتر نباشــد.

یارانه های پرداختی به افراد معلول
ک هزینــه روزانــه کارفرمــا بابــت ناهــار و ایــاب و ذهــاب تــا ســقف 

کم
30000

بازپرداخت هزینه های کارکنان در کار مطابق قانون
س تــا ســقف 100 درصــد پایــه 

ک هزینــه تعطیــالت یــا کریســم
کم

حقــوق

ندارد
ندارد
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-

افراد در آرژانتین می توانند از 
ک هزینه 

کسر استاندارد کم
شخصی به میزان 

85848.99 پزو )تقریبًا 1115 
دالر( استفاده کنند.

همچنین در صورت متأهل 
بودن می توان برای هر 

همسر 80.033.97 پزو و 
برای هر فرزند با سن باالتر 

از 18 سال 40361.43 
پزو درخواست کسری 

کرد مشروط بر آنکه افراد 
ش 

تحت تکفل درآمدی بی
از 85848.99 پزو نداشته 
باشند. افراد تحت تکفل 

ش 
برای احراز شرایط باید بی

ش ماه در سال مالیاتی 
از ش

در آرژانتین اقامت داشته 
باشند.

ش 
افراد غیر مقیم که بی

ک سال 
ش ماه در ی

از ش
تقویمی در آرژانتین اقامت 

دارند، می توانند کسر 
هزینه های قابل قبول و 
معافیت های اعطاشده به 

افراد مقیم را درخواست کنند

پرداختــی ناشــی از خدمــات شــخصی مشــمول 
ص اســت. مبلــغ ســاالنه بــرای 

کســورات خــا
کارمنــدان 412،075.14 پــزو اســت. بــرای 
»متخصصــان جدیــد« )کــه توســط قانــون 
تعریــف می شــود(، کســر ویــژه معــادل 

214،622.47 پــزو اســت.
موارد زیر مشمول کسورات است:

پرداخت های اختیاری  تأمین اجتماعی
پرداخــت بابــت بیمه هــای درمانــی کارکنــان 
برخــی 

بــا لحــاظ 
خانواده هایشــان 

و 
محدودیت هــا

40 درصــد از هزینه هــای درمانــی تــا ســقف 5 
ص

درصــد درآمــد خالــ
40% هزینه  هــای فاکتــور بــرای اجــاره خانــه 
تــا مبلــغ ســاالنه 85848.99 پــزو غیرمشــمول 

مالیــات
هزینه هــای مســافرت تــا مبلــغ ســاالنه 

85848.99 پــزو غیرمشــمول مالیــات
خیریه هــای 

هزینه هــای پرداختــی بابــت 
دولتــی و غیرانتفاعــی تــا ســقف 5 درصــد 

درآمــد خــال
هزینه هــای کفن ودفــن تــا 12000پــزو در 

ســال
حق بیمه عمر تا 12000 پژو در سال

حــق بیمــه بازنشســتگی، حداکثــر تــا 12000 
پــزو ســاالنه

بهــره وام هــای رهنــی تــا ســقف 20 هــزار پــزو 
در ســال بــرای خریــد خانــه مســکونی

ضمانــت 
شــرکت های 

پرداختی  هــای بــه 
متقابــل )شــرکت های ویــژه ای کــه وام را 

تضمیــن می کننــد(
جبــران خســارت و پرداختی  هــای کارفرمایــان 
مربــوط بــه کارکنــان کار خانگــی، حداکثــر تــا 
مبلــغ ســاالنه 85848.99 پــزو غیرمشــمول 

مالیــات

ص مثــل حســاب های 
ســود ســپرده های بانکــی خــا

س انــدازی معــاف از مالیــات هســتند.
پ

ســود ســپرده های بانکــی پرداخت شــده بــه افــراد 
غیرمقیــم تنهــا در صورتــی معــاف اســت کــه درآمــد 

حاصــل، از مالیــات خارجــی نیــز معــاف باشــد .
ســود اوراق قرضــه عمومــی و شــرکتی منتشرشــده در 
آرژانتیــن، به اســتثنای اســناد خزانــه آرژانتیــن، بــرای 

ســرمایه گذاران خارجــی معــاف اســت.
ش از مالیــات 

ک، منــزل مــؤدی باشــد، فــرو
اگــر ملــ

معــاف اســت.
ش مبلــغ مالیــات بــر درآمــد شــرکت 

در صــورت افزایــ
تــا مبلغــی معــادل بــا مالیــات منتســب بــه کارمــزد 
ش از کارمــزد کــه در ســطح شــرکتی 

مدیریــت، آن بخــ
قابــل کســر نیســت مشــمول مالیــات نمی گــردد.

ســهام  هایی کــه در بــازار ســهام آرژانتیــن معاملــه 
می  شــوند، معــاف هســتند.

ک 
ش مــاه در یــ

ش از شــ
افــراد غیــر مقیــم کــه بیــ

ســال تقویمــی در آرژانتیــن اقامــت دارنــد، می-تواننــد 
بــرای معافیت  هــای موجــود درخواســت ارائــه کننــد.

ســرمایه در اوراق بهــادار آرژانتیــن و 
عایــدی 

حمایت شــده 
ســپرده گذاری های 

دریافتــی 
A( از شــرکت های آرژانتینــی بــرای 

D
R( آمریکایــی

ســرمایه گذاران خارجــی معــاف اســت، مشــروط بــر 
اینکــه در حوزه هــای قضایــی غیــر همــکاری اقامــت 
نداشــته باشــند و / یــا وجــوه ســرمایه گذاری شــده از 
حوزه هــای قضایــی غیــر همــکاری حاصــل نشــود.

ندارد

درصورتی که فرد به منابع 
خارجی مالیات پرداخته 

باشد می تواند معادل آن از 
اعتبار مالیاتی استفاده کند.
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دارایی هــا و وجــوه نقــد 
به عنــوان 

دریافتــی 
ارث یــا هدیــه به جــز 
دریافتــی 

هدایــای 
ســازندگان 

ســوی 
از 

ک
شــخصی امــال

کســورات شــامل مــوارد 
زیــر اســت:

می تواننــد 
افــراد 

بابــت 
هزینه هــا 

را 
درآمــد 

تحصیــل 
برخــی 

لحــاظ 
بــا 

محدودیت هــا از درآمــد 
مشــمول مالیــات کســر 
کننــد. ایــن هزینه هــا 
بهــره وام هــای دریافتــی 
تــا نــرخ 24 درصــد را 
نیــز شــامل می شــود.

فعالیت های زیر مشمول معافیت می شود:
ص مالیات-دهنده

پرداختی بابت بیمه های بازنشستگی اجباری و اختیاری تنها تا 5% درآمد ناخال
پرداختی  های دولت برای مؤدیان در سیستم بیمه بازنشستگی

ص شــده در قانــون، به اســتثنای پرداختی  هــای 
پرداخت هــای جبرانــی بــه کارمنــدان در حــدود هنجارهــای مشخ

ک کار
بــرای روزهــای مرخصــی استفاده نشــده در صــورت تــر

 دارایــی و پــول نقــد دریافــت شــده از افــراد به عنــوان ارث یــا هدیــه، به اســتثنای هدیــه و اموالــی کــه از 
ک و مســتغالت دریافــت می  شــود.

توســعه دهندگان امــال
دارایی  ها، فعالیت  ها و خدمات دریافت شده از سازمان های غیر  تجاری به صورت رایگان

س تصمیمــات دولــت ایالتــی و ارگان  هــای دولــت محلــی و همچنیــن 
دارایی  هــا، فعالیت  هــا و خدمــات بــر اســا

مــواردی کــه از کشــورهای خارجــی و ســازمان های بین  المللــی )بیــن دولتــی( دریافــت می شــود، به طــور 
رایــگان دریافــت می شــوند.

ک مربــوط 
ش امــال

ک بــه افــراد غیــر کارآفریــن، به اســتثنای مبالغــی کــه از فــرو
ش امــال

درآمــد حاصــل از فــرو
ک صنعتــی، تجــاری و 

بــه فعالیــت کارآفرینــی دریافــت می شــود )امــوال موضــوع فعالیــت کارآفرینــی امــال
ک اســت(.

ســایر امــال
ک هزینــه تحصیلــی اعطایــی توســط ســازمان های دولتــی، غیرتجــاری، دولت هــای خارجــی و 

بورســیه و کم
ســازمان های بین المللــی )بیــن دولتــی( بــه دانشــجویان

ش سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار
دریافتی های ناشی از فرو

مقادیــر دریافتــی بابــت خســارات کــه بــا نظــر دادگاه تعیین شــده اســت به جــز خســارت بابــت درآمــد 
ازدســت رفته

هزینه های پرداختی بابت کفن ودفن کارکنان یا اعضای خانواده آن ها
جوایز ورزشکاران در مسابقات بین المللی

جوایز دریافتی در التاری تا سقف 50000 درام در هر بار برنده شدن
ک از کارکنان

پرداخت بابت بیمه سالمت کارکنان تا سقف 10000 درام در ماه به ازای هر ی
درآمدهــای ناشــی از محصــوالت کشــاورزی و ســایر فعالیت هــای دخیــل در کشــاورزی بــا لحــاظ شــرایط 

ص
خــا

مزایای دولتی پرداخت شده تحت قانون، به استثنای مزایای ناتوانی در کار موقت )ازجمله زایمان(
انــواع حقــوق بازنشســتگی پرداختــی طبــق قانــون، به اســتثنای حقــوق بازنشســتگی دریافــت شــده تحــت 

سیســتم بیمــه بازنشســتگی داوطلبانــه
ک بار پرداخت شده طبق قانون، به خانواده  های سربازان فوت شده یا معلول

غرامت ی
مبالغی که افراد برای خون اهدایی، شیر مادر و سایر انواع اهدا دریافت می  کنند

همه دریافت های بازنشستگی به جز دریافتی بازنشستگی ناشی از بیمه اختیاری تجمعی عمر
پرداخت بابت طالق و نفقه

ک شــهروند خارجــی کــه بــرای مقاصــد مالیاتــی در ارمنســتان مقیــم نیســت، درآمــد خــود را از منابــع 
اگــر یــ

ارمنســتانی دریافــت کنــد و شــرایط پیمــان مالیــات مضاعــف را داشــته باشــد، مأمــور مالیاتــی می توانــد معافیــت 
س گواهــی اقامــت مالیاتــی صادرشــده توســط مقامــات مالیاتــی کشــور خارجــی اعمــال نمایــد.

معاهــده را بــر اســا
ص، هدایا و ارث معاف از مالیات است.

ثروت، ثروت خال

زیان های 
ناشی از 

سرمایه قابل 
جبران بوده 
و تا 5 سال 
قابل انتقال 

است.

درصورتی که فرد 
به منابع خارجی 
مالیات پرداخته 
باشد می تواند 

معادل آن از اعتبار 
مالیاتی استفاده 
کند مشروط 
به آنکه موارد 

مشمول مالیات در 
کشور خارجی در 
ارمنستان معاف 
از مالیات نباشد 
و میزان اعتبار از 
مالیات فرد بیشتر 

نشود.
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افــراد می تواننــد از کســورات ثابــت 
مالیاتــی 27751 فلوریــن اســتفاده 

کننــد.
افــراد می تواننــد از کســورات زیــر 

بهره منــد شــوند:
750 واحــد بــه ازای هــر فرزنــد زیــر 

18 ســال
بــه ازای هــر فرزنــد 16 تــا 27 ســال 
1200 واحــد )در صــورت تحصیــل در 
خــارج 3800 واحــد دیگــر بــه ایــن 

مبلــغ افــزوده می شــود(
1200 واحــد بــه ازای فرزنــد معلــول 
16 تــا 27 ســال کــه قــادر بــه کســب 
حداقــل 50 درصــد درآمــد افــراد 

ســالم هــم ســن خــود نیســت.
افــراد ســالمند بــاالی 61.5 ســال 
مجــرد تــا 1967 فلوریــن و متأهــل 
تــا 3311 فلورین)افــراد بــاالی 
شــصت ســال کــه کمتــر از 35000 
واحــد درآمــد دارنــد می تواننــد از 
3500 واحــد کســری بیشــتر نیــز 

اســتفاده کننــد(.
بــرای 

می تواننــد 
کارمنــدان 

س انــداز کارمنــدان و صندوق هــای 
پ

تأمیــن مالــی ســاالنه 3،360 فلوریــن 
فوق العــاده بــدون مالیــات مطالبــه 

کننــد.
مالیــات پرداختــی بــه خارجیــان 
از درامــد مشــمول مالیــات کســر 

می شــود.

کسورات شامل موارد زیر است:
3 درصــد از درآمــد ناشــی از اســتخدام تــا 

ســقف 1500 واحــد در ســال
هزینــه و بهــره پرداختــی بابــت وام مســکن 

تــا ســقف 40000 فلوریــن در ســال
هزینــه تحصیــل دارایــی بــرای منــزل تــا 

5000 فلوریــن در ســال
حــق بیمــه عمــر تــا ســقف 10 هــزار 

فلوریــن در ســال
ش 

اصل وفــرع وام تحصیلــی و آمــوز
حرفــه ای ســاالنه 10 هــزار واحــد تــا ده 

ســال
ک هــای خیریــه تــا ســقف 50000 

کم
فلوریــن در ســال

ش و افــراد 
هزینه هــای پزشــکی، آمــوز

صــورت تجــاوز از 
تحــت تکفــل در 

مقــداری معیــن
مالیــات خارجــی پرداخت شــده می توانــد 
بــا منظــور شــدن در هزینه هــای محاســبه 
درآمــد مشــمول مالیــات در آروبــا )جبــران 

ک جانبــه( کســر شــود.
مالیاتــی ی

س انداز
سود سپرده های پ

ص
عایدات سرمایه جز در موارد خا

امــوال غیرمنقــول تــا 120 هــزار واحــد معــاف 
از مالیــات اســت.

جبران زیان امکان پذیر 
بوده و تا 5 سال قابل انتقال 

است.
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اگــر مالیــات در کشــور 
خارجــی پرداخــت شــود، 
جبــران مالیــات بــر درآمــد 
اجــاره خارجــی )به طورکلــی 
برابــر بــا کمتریــن مالیــات 
پرداخت شــده یــا مقــدار 
مالیــات قابــل پرداخــت در 

اســترالیا ( مجــاز اســت.
ک 

صالحیــت کســر اســتهال
ک 

ک ملــ
ســاختمان در یــ

ماهیــت 
بــه 

اجــاره ای 
ســاختمان و تاریــخ ســاخت 

آن بســتگی دارد.
هزینه هــای مرتبــط بــا کار 
کارمنــدان در صــورت تجــاوز 
از 300 دالر اســترالیا بــا 
ک قابــل کســر 

ارائــه مــدر
اســت. هزینه هــای تفریــح 
و ســرگرمی قابــل کســر 

نیســت

معافیت ها شامل موارد زیر است:
ش از 12 

ش دارایی هایــی کــه بیــ
50 درصــد از عایــدی ناشــی از فــرو

مــاه از مالکیــت آن هــا می گــذرد.
بــرای افــرادی کــه شــرایط اقامــت موقــت را دارنــد، معافیــت از مالیــات بر 
عایــدی ســرمایه گذاری خارجــی و عایــدی ســرمایه ای دارایی هایــی کــه 

از مالیــات بــر امــوال اســترالیا معــاف هســتند وجــود دارد.
افــراد بــا اقامــت موقــت به طورکلــی از ســود حاصــل از دارایی هایــی 

کــه مالیــات بــر امــوال اســترالیا ندارنــد، معــاف هســتند.
افــراد بــا اقامــت موقــت می تواننــد از قوانیــن مالیاتــی در مــورد 
ص بــا ارز خارجــی کــه در خــارج از اســترالیا قــرار دارنــد 

حســاب های خــا
معــاف شــوند.

بــرای دارایــی کــه حداقــل 12 مــاه نگه داشــته شــده اســت، فقــط %50 
ســود ســرمایه حاصــل از واگــذاری مشــمول مالیــات اســت

ک 
ش محــل زندگــی اصلــی یــ

هرگونــه ســود )یــا زیــان( حاصــل از فــرو
فــرد بــرای اهــداف مالیــات بــر عایــدی ســرمایه نادیــده گرفتــه می شــود.

جبــران مالیاتــی شــخصی بــرای مؤدیــان مقیــم و افــراد مقیــم موقــت 
س اســت. جبــران مالیاتــی از مالیــات محاسبه شــده بــر درآمــد 

در دســتر
مشــمول کســر می شــود.

زیان های سرمایه در 
مقابل سایر درآمدها 
قابل جبران نیست 
اما قابل انتقال به 

سال های آتی است و 
لذا قابل جبران است.

مالیات مضاعف ازجمله مالیات 
پرداختی توسط شرکت هایی که 

فرد بابت سهام آن ها سود دریافت 
می کند )اعتبار جایگزین سود سهام( 

استفاده کنند.
در صورت فزونی گرفتن اعتبار از 

مالیات امکان بازپرداخت آن به فرد 
وجود دارد.

درصورتی که فرد به منابع خارجی 
مالیات پرداخته باشد می تواند معادل 
کمترین مالیات خارجی پرداخت شده 

یا مقدار مالیات قابل پرداخت در 
استرالیا از اعتبار مالیاتی استفاده 

کند مشروط به آنکه موارد مشمول 
مالیات در کشور خارجی در استرالیا 

معاف از مالیات نباشد
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کارکنان می توانند 
132 یورو بابت 
هزینه های کار 
را تحت عنوان 

کسورات استاندارد 
ک 

لحاظ یا با مدار
هزینه های واقعی را 

کسر کنند.

کســورات شــامل مــوارد زیــر 
اســت:

اجبــاری 
پرداختی هــای 

بیــکاری، 
بیمــه 

بابــت 
و 

حــوادث 
ســالمت، 

ســالخوردگی
هزینــه پرداختــی توســط 
کارکنــان بــرای تحصیــل 
درآمــد ماننــد پرداختــی بــه 
پرداختــی 

و 
اتحادیه هــا 

بابــت دوره هــا و کتاب هــای 
تخصصــی

هزینــه 
کلیســا، 

مالیــات 
و 

مالیاتــی 
مشــاوره 

مالــی 
ک هــای 

کم
ســازمان های 

بــرای 
ص شــده قابــل کســر 

مشخ
اســت.

ص، درآمــد اشــتغال شــامل هزینه هــای جابجایــی 
تحــت شــرایط خــا

پرداخت شــده توســط کارفرمــا، هزینه هــای تحصیــل بــرای 
ک هــای مالــی بــه صندوق هــای بازنشســتگی 

کارمنــدان یــا کم
ش نیســت.

اتریــ
معافیت هــای مالیاتــی بــرای درآمــد بهــره ای، به ویــژه بــرای افــراد 

س اســت.
غیرمقیــم، طبــق قوانیــن در دســتر

عایــدی دارایی هــا دیگــر بــا مالکیــت شــخصی، به اســتثنای اوراق 
ک 

ش از یــ
ک و مســتغالت، در صــورت نگهــداری بیــ

بهــادار و امــال
ســال معــاف از مالیــات اســت.

قواعــد مالیاتــی بــرای مهاجــران ســخت گیرانه و متفــاوت اســت. 
ســقف معافیــت پایــه بــرای مهاجــران 2000 یــورو اســت.

ک ششــم 
پرداخت هــای نامنظــم معــاف از مالیــات اســت اگــر کــه ی

از پرداخت هــای عــادی برابــر بــا 2100 یــورو یــا کمتــر باشــد..
ص معاف از مالیات است.

هدایا، ارث و ثروت خال

ک منبع با 
زیان های ی

درآمدهای سایر منابع 
قابل جبران بوده 

و تا مدت نامحدود 
قابل انتقال است.

درصورتی که فرد به منابع خارجی 
مالیات پرداخته باشد می تواند 

معادل آن از اعتبار مالیاتی استفاده 
کند
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مشــمول 
زیــر 

مــوارد 
کســورات بــرای افــراد مقیــم 

و غیرمقیــم اســت:
هزینه هــای اجــاره محــل 
درصورتی کــه 

اقامــت 
توســط کارفرمــا پرداخــت یــا 

بازپرداخــت شــود.
غــذا 

هزینه هــای 
توســط 

درصورتی کــه 
یــا 

پرداخــت 
کارفرمــا 

شــود.
بازپرداخــت 

کاری 
ســفرهای 

هزینــه 
توســط 

درصورتی کــه 
یــا 

پرداخــت 
کارفرمــا 

شــود.
بازپرداخــت 

ماهانــه 50 منــات بــرای 
ســه 

افــراد بــا حداقــل 
نفــر تحــت تکفــل )شــامل 
دانشــجویان زیــر 23 ســال(

موارد زیر معاف از مالیات است:
افــراد بــا درآمــد ماهانــه کمتــر از 2500 واحــد از 2400 واحــد معافیــت 

ســاالنه برخوردارنــد.
ش  هــای غیرنفتــی و غیــر گازی و غیردولتــی تــا 7 

افــراد در مشــاغل بخ
ســال تــا 96000 منــات در ســال معــاف از مالیــات هســتند

ک و مســتغالت کــه مالیات دهنــده 
ش امــال

 عایــدی حاصــل از فــرو
حداقــل ســه ســال در آن ســکونت داشــته باشــد معــاف از مالیــات اســت.

ک هــای مــادی 
ش هدیــه و / یــا کم

هدایــا معــاف از مالیــات هســتند ارز
ک هــای 

ش و درمــان پزشــکی تــا ســقف 1000 واحــد و کم
بــرای آمــوز

مــادی بــرای درمــان پزشــکی در خــارج از کشــور تــا ســقف 2000 واحــد 
معــاف اســت.

 ارث تا سقف 20،000 واحد از مالیات بر درآمد معاف است.
ک مــادی و ارثــی کــه از اعضــای خانــواده دریافــت می شــود 

هدیــه، کمــ
بــدون محدودیــت از مالیــات بــر درآمــد معــاف اســت.

زیان های سرمایه در 
مقابل سایر درآمدها 
قابل جبران نیست 
اما قابل انتقال به 

سال های آتی است و 
لذا قابل جبران است.

درصورتی که فرد به منابع خارجی 
مالیات پرداخته باشد می تواند معادل 

آن از اعتبار مالیاتی استفاده کند 
مشروط به آنکه میزان اعتبار از 

مالیات فرد بیشتر نشود.
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کسورات مالیاتی استاندارد
افراد با حداکثر درآمد 665 
روبل در ماه، می توانند از 

110 روبل کسر مالیاتی در 
ماه استفاده کنند. همچنین 
به ازای هر فرزند زیر 18 

سال 27 روبل کسر مالیاتی 
وجود دارد.

معلوالن، جانبازان جنگی و 
قربانیان بالیای طبیعی نیز 
می توانند از کسر 155 روبل 

در ماه استفاده کنند.

ص است:
س دارای سه دسته کسورات خا

بالرو
کسورات مالیاتی اجتماعی

کسورات مالیاتی دارایی
کسورات مالیاتی شغلی

برای کسورات اول و دوم نیاز به ارائه مستندات است.
کسورات مالیاتی اجتماعی

افــراد می تواننــد هزینه هــای تحصیلــی خــود، فرزنــدان، همســر، بــرادر و 
گ و نوه هــا را مشــمول معافیــت کننــد.

خواهــر، پــدر و مادربــزر
-وام های دریافتی بابت تحصیل )شامل اصل وفرع(، جز کسورات است.

پرداختی هــای داوطلبانــه بابــت بیمه هــای بازنشســتگی، عمــر و درمــان. 
بیمه هــای عمــر و بازنشســتگی بایــد حداقــل دارای دوره زمانــی ســه ســال 

باشــند.
2. کسورات مالیاتی دارایی

ص یــا یکــی از اعضــای خانــواده او بــرای خریــد 
هزینه هــای پرداختــی شــخ

خانــه یــا بازپرداخــت وام مســکن منــوط بــه آنکــه الــزام بــه بهبــود وضعیــت 
زندگــی ایــن افــراد از طریــق خانــه مــورد تائیــد قــرار گیــرد.

ش دارایی هــا قابــل کســر اســت. در 
هزینه هــای پرداختــی بابــت خریدوفــرو

ایــن مــورد افــراد بیــن ارائــه مســتندات و اســتفاده از کل کســورات بــر معاملــه 
دارایــی یــا اســتفاده از کســر 20 درصــد از درآمــد مشــمول مالیــات مخیر هســتند.

ص 
ش اوراق بهــادار مشــمول مالیــات بــر درآمــد اشــخا

درآمــد حاصــل از فــرو
س از کســر هزینه هــای مســتند 

ش ســهام پــ
اســت امــا عایــدی حاصــل از فــرو

ش ســهام مشــمول مالیــات می گــردد.
مربــوط بــه خریــد، تصــرف و فــرو

3. کسورات مالیاتی شغلی
هزینه هــای مرتبــط بــا حــق امتیــاز یــا حق الزحمــه فعالیت هــای فکــری قابــل 

کســر اســت.
افــراد خاصــی کــه در ایجــاد حقــوق مالکیــت معنــوی مشــارکت دارنــد می تواننــد 
س هزینه هــای مســتند، کســر 

به جــای مطالبــه کســر مالیــات حرفــه ای بــر اســا
مالیــات معــادل 20%، 30% یــا 40% )بســته بــه نــوع فعالیــت( درآمــد حاصــل را 

درخواســت نمایند.
ورزشــکاران و مربیــان آنــان می تواننــد هزینه هــای مربوطــه را مطابــق بــا 
س کســر کننــد. ایــن افــراد به جــای مطالبــه کســر 

قانــون مالیــات بــالرو
س هزینه هــای مســتند، می تواننــد کســر مالیــات 

مالیــات حرفــه ای بــر اســا
معــادل 20% از درآمــد حاصــل را مطالبــه کننــد. ایــن کســر مالیــات حرفــه ای بــر 
س اظهارنامــه مالیاتــی ســاالنه ارائه شــده بــه مقامــات مالیاتــی بــه مؤدیــان 

اســا
ارائــه می شــود.

درآمــد بهــره  ای ناشــی از ســپرده  های 
س باشــد 

بانکــی اگــر بــه روبل بــالرو
مشــمول مالیات نیســت.

ش دارایی هــا 
درآمــد حاصــل از فــرو

)به جــز مســتغالت، اتومبیــل و اوراق 
بهــادار( معــاف از مالیــات بــر درآمــد 
ش مســتغالت 

ص اســت. فــرو
اشــخا

ش 
ک بــار در هــر پنــج ســال و فــرو

ی
ک بــار در هرســال معــاف 

اتومبیــل ی
از مالیــات اســت.

اگــر ســود در 5 ســال تقویمــی متوالی 
قبــل در بیــن مشــارکت کنندگان یــا 
ســهامداران شــرکت های بالروســی 
توزیــع نشــده باشــد، معــاف از مالیــات 

می گــردد.
ص 

ک، هدایــا و ثــروت خالــ
امــال

معــاف از مالیــات اســت.

ندارد

درصورتی که فرد 
به منابع خارجی 
مالیات پرداخته 
باشد می تواند 

معادل آن از اعتبار 
مالیاتی استفاده 
کند مشروط به 

آنکه میزان اعتبار 
از مالیات فرد 
بیشتر نشود.
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حداکثر کسر استاندارد 4،810 
یورو برای هزینه های مربوط 
به حرف در سال 2019 )سال 
مالیاتی 2020( به جای کسر 

هزینه های واقعی حرف موجود 
است.

کسر استاندارد 2540 واحد بابت 
حق مدیریت یا کسر هزینه های 

واقعی آن موجود است.
ص برای 

ک هزینه اشخا
کم

همه ی افراد قابل کسر 
ص به 

ک هزینه اشخا
است)کم

افراد با پایین ترین گروه مالیاتی 
تعلق می گیرد(.

برای سال 2019 )سال مالیاتی 
ک هزینه شخصی 

2020(، کم
استاندارد برابر با 8،860 یورو 

برای هر نفر است.
ک هزینه شخصی زیر 

کم
برای کودکان وابسته می تواند 
در سال 2019 )سال مالیاتی 

2020( مطالبه شود:
ک فرزند1610 یورو، 

برای ی
برای دو فرزند4150، یورو 
برای سه فرزند9290 یورو، 

برای چهار فرزند 15030 یورو 
و برای هر فرزند اضافه تر 

5740 یورو
ک وابسته معلول دو 

هر کود
فرزند در نظر گرفته می شود.
به طورکلی، افراد غیرمقیمی 

که حداقل 75% از کل درآمد 
ک به 

حرفه ای خود را در بلژی
دست نمی آورند، نمی توانند 
ک هزینه ای را 

هیچ گونه کم
کسر کنند.

مدیــران نیــز می تواننــد روی حــق مدیریــت خــود، 
درخواســت کســر مربــوط بــه کار یــا حداکثــر کســر 

اســتاندارد را مطالبــه نماینــد.
افــراد بــا درآمــد زیــر 11070 در ســال می تواننــد از 
ک هزینــه شــخصی بــه میــزان 7270 یــورو 

کســورات کم
اســتفاده کننــد. ایــن میــزان بــا توجــه بــه تعــداد فرزندان 

ش اســت.
قابل افزایــ

هزینه هــای پرداختــی بــرای شــغل توســط کارکنــان 
ماننــد هزینــه رفــت آمــد مشــمول کســورات اســت. 
افــراد می تواننــد به جــای ارائــه مســتندات از کســورات 

اســتاندارد تــا ســقف 4320 یــورو اســتفاده کنــد.
هزینه هــای پرداختــی بــرای جدایــی )تــا 80 درصــد( 

مشــمول کســورات اســت به غیــراز افــراد غیرمقیــم
موارد زیر نیز از مالیات قابل کسر است:

حق بیمه عمر
پرداختی ها بابت صندوق های بازنشستگی

سرمایه گذاری در سهام منتشرشده توسط کارفرما
وام هــای اخذشــده جهــت تحصیــل دارایــی واقعــی یــا 

نوســازی
بهــره وام بــرای  تأمیــن مالــی خریــد، ســاخت و یــا 
ک و مســتغالت خصوصــی )بــا توجــه بــه 

بازســازی امــال
ص(

محدودیت هــای خــا
خریــد کوپــن خدمــات، حداکثــر خریــد 1500 یــورو 

بــرای هــر نفــر )ســال 2019(
هزینــه نگهــداری کــودکان زیــر 12 ســال تــا ســقف 

ک در هــرروز
11.2 یــورو بــرای هــر کــود

مشــارکت های خیرخواهانــه در خیریه هــای مــورد 
تائیــد

هزینه هــای عــادی مربــوط بــه کار می توانــد از درآمــد 
حاصــل از اشــتغال مشــمول مالیــات کســر شــود کــه 

عبــارت اســت از:
75% هزینه بنزین اتومبیل

ســایر هزینه هــای خــودرو )بــرای 
75% بیشــتر 

اتومبیل هــای خریداری شــده قبــل از 1 ژانویــه 2018(
هزینه رفت وآمد تا 0.15 یورو برای هر کیلومتر

69% هزینه هــای رســتوران و 50 % ســایر هزینه هــای 
ســرگرمی انجام شــده

ک 
افــراد غیرمقیــم کــه درآمــد منبــع بلژیکــی آنــان فقــط از درآمــد امــال

و مســتغالت تشــکیل می شــود اگــر درآمــد اجــاره ساالنه شــان بیشــتر از 
ص معــاف هســتند.

2500 یــورو نباشــد از مالیــات بــر درآمــد اشــخا
ســود ســهام تــا مبلــغ 804 یــورو )بــرای ســال مالــی 2019( از مالیــات 
معــاف اســت. ایــن معافیــت بایــد از طریــق اظهارنامــه مالیاتــی ســاالنه 

ادعــا شــود.
مدیــران، متخصصــان و محققــان خارجــی، فقــط مالیــات بــر درآمــد منبــع 
س، درآمــد غیرمســتقیم و درآمــد 

ک را می پردازنــد. بــر ایــن اســا
بلژیــ

ک در تعییــن درآمــد مشــمول 
ک و مســتغالت ناشــی از خــارج از بلژیــ

امــال
ک نادیــده گرفتــه می شــوند.

مالیــات بلژیــ
ک هزینــه زندگــی، مرخصــی افــراد 

ک هزینه هــای خاصــی ) شــامل کم
کم

خارجــی بــرای بازگشــت بــه منــزل، خــودرو و مالیــات بــر درآمــد ( کــه بــه 
ک بــه کارگــر پرداخــت می شــود، به عنــوان 

دلیــل اقامــت موقــت در بلژیــ
هزینه هــای قابــل کســر بــرای کارفرمــا تلقــی می شــود و در محــدوده 
خاصــی بــرای کارگــر مالیــات نــدارد. ســقف کلــی ســاالنه 11،250 یــورو 
بــرای مهاجــران واجــد شــرایط کار در شــرکت های فعــال منظــم اعمــال 
می شــود. بــرای افــراد خارجــی کــه در ســتادهای شناخته شــده، دفاتــر 
هماهنگــی و مراکــز تحقیقاتــی اســتخدام می شــوند، ســقف کلــی ســاالنه 

29750 یــورو اعمــال می شــود.
پرداختی هــای مربــوط بــه جابجایــی مهاجــران توســط کارفرمــای خــود و 
پرداختی هــای هزینه هــای تحصیــالت مقدماتــی و متوســطه بین المللــی 

ک مشــمول مالیــات نیســت.
آنــان در بلژیــ

به طورکلــی، فقــط اعطــای اختیــار منجــر بــه ســود، مشــمول مالیــات 
می شــود و ســایر اختیــارات مشــمول مالیــات نیســتند. در ایــن صــورت 
ش ســهام اصلــی 

ش اختیــار یــا فــرو
منافــع حاصــل از اعمــال یــا فــرو

معــاف اســت.
به طورکلــی، عایــدی ســرمایه ای دارایی هایــی کــه بــرای فعالیــت 
حرفــه ای اســتفاده نمی شــوند، مشــمول مالیــات نیســتند. مگــر در مــوارد 

زیــر کــه مشــمول مالیــات می شــوند:
عایدی سرمایه حاصل از فعالیت های سوداگرانه

ک شــرکت بلژیکــی بــه 
ش ســهام یــ

عایــدی ســرمایه حاصــل از فــرو
EEA( اقامــت نــدارد

شــرکتی کــه در منطقــه اقتصــادی اروپــا )
ک

ش زمینی قبل از هشت سال تمل
عایدی سرمایه حاصل از فرو

ک آن
ش زمین قبل از سه سال تمل

عایدی سرمایه ای حاصل از فرو
ص

ک طی دوره های زمانی خا
ش مل

عایدی فرو
ش برخی حقوق نامشهود

عایدی سرمایه ای حاصل از فرو
ص معاف از مالیات است.

ثروت خال

زیان ها با 
درآمد ناشی 
از سایر منابع 
قابل جبران 
بوده و تا 

مدت نامحدود 
قابل انتقال 

است.

مالیات تکلیفی 
مضاعف مشمول 

اعتبار مالیاتی 
شده و در 

صورت فزونی 
گرفتن از مالیات 

فرد امکان 
بازپرداخت آن به 

فرد وجود دارد.
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3552/1
-

پرداختی کارمندان در 
برنامه های  تأمین اجتماعی

موارد زیر معاف از مالیات است:
دریافتی از صندوق های بازنشستگی

سود سهام
س

عیدی کریسم
مزایای اجتماعی ناشی از خسارت یا اخراج

س بولیوی
عایدات ناشی از معامله اوراق بهادار در بور

ک هزینه هــای دریافتــی توســط پرســنل 
حقــوق، حق الزحمــه یــا کم

ک معتبــر در 
ک، پرســنل رســمی نمایندگی هــای دیپلماتیــ

دیپلماتیــ
بولیــوی و کارمنــدان خارجــی استخدام شــده در ســازمان های 
بین المللــی، دولت هــای خارجــی یــا ســازمان های بین المللــی 

خارجــی
ک هزینه هــای تشــکیل خانــواده، عروســی، تولــد، شــیردهی، 

کم
خانــواده و تدفیــن مطابــق قانــون تأمیــن اجتماعــی

ک هزینه هــای بیمــاری و 
درآمــد بازنشســتگی و درمــان، کم

حرفــه ای
ک 

ریســ
ک هزینه هــای 

کم
پرداخــت روزانــه و نمایندگــی اگــر صورتحســاب مربــوط بــه شــرکت 

باشــد و بــا فاکتورهــای داخلــی یــا خارجــی قابل اثبــات باشــد
حقــوق بازنشســتگی مادام العمــر کــه بــه افــرادی کــه در زمــان 
ش بوده انــد یــا مســتمری بازنشســتگی کــه بــه 

گ در ارتــ
جنــ

ش کــه در زمــان صلــح آســیب دیده اند اعطــا می شــود.
اعضــای ارتــ

 عایــدی ســرمایه گذاری پرداختــی بــه افــراد مقیــم بولیــوی مشــمول 
مالیــات بــر درآمــد شــخصی نیســت.

س 
عایــدی حاصــل از معامــالت مالــی انجام شــده از طریــق بــور

اوراق بهــادار بولیــوی مشــمول مالیــات نیســت.

امکان جبران 
زیان های سرمایه با 

عایدات سرمایه وجود 
دارد.

افراد می توانند تا 13% دو 
برابر حداقل دستمزد و مازاد 
ش افزوده 

اعتبار مالیات بر ارز
س از کسر از مبلغ مالیات بر 

پ
ش افزوده متعلق، را به عنوان 

ارز
اعتبار مالیاتی منظور کنند.

حداقل دستمزد معادل 238 دالر 
است.
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درآمد دوگانه
7961

3144

کسورات شامل موارد زیر 
است:

هزینه های صرف شده برای 
صندوق های بازنشستگی 

مورد تائید تا سقف 15 درصد 
ص )به جز درآمد 

درآمد ناخال
ناشی از سرمایه گذاری(

عایدی حاصل از منزل اصلی 
در صورت نگهداری آن تا 
پنج سال معاف از مالیات 

است.

معافیت ها شامل موارد زیر است:
ک ســوم مبلــغ بســته یــا مبلغــی معــادل 

بســته های تعدیــل نیــرو، ی
آســتانه مالیــات، هرکــدام کــه باالتــر باشــد، از پرداخــت مالیــات 

معــاف هســتند.
ش از 

ش منــازل مســکونی درصورتی کــه بیــ
عایــدی ناشــی از فــرو

5 ســال از مالکیــت آن گذشــته باشــد.

زیان ها تا پنج سال 
قابل انتقال به دوره 
بعد است. در این 
ش 

کشور از رو
FIFO برای خروج 

زیان ها استفاده 
می شود.

مالیات تکلیفی مضاعف مشمول 
اعتبار مالیاتی می شود.

ش 
سود پرداختی به افراد مقیم بی

از 7800 پوال مشمول %10 
مالیات تکلیفی است که مالیاتی 
موقت است. اعتبار مالیاتی برای 
مالیات تکلیفی در مقابل مالیات 

قابل اعمال در ارزیابی اعطا 
می شود.
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درآمد
8717/2

4087

افراد در برزیل 
می توانند از 

کسورات مالیاتی 
استاندارد استفاده 
کنند. این کسری 

20% درآمد 
ص فرد )تا 

ناخال
سقف 16754.34 

ریال( است.

افراد می توانند به جای کسر 
مالیاتی استاندارد از کسر 

مالیاتی موردی در موارد زیر 
استفاده کنند:

پرداختی به صندوق های 
بازنشستگی خصوصی تا 
سقف 12 درصد درامد 
ص مشمول مالیات

ناخال
مقادیر پرداختی برای طالق

مالیات  تأمین اجتماعی
پرداختی های خود یا یکی از 
وابستگان بابت هزینه های 
آموزشی تا سقف 3561 به 

ازای هر فرد
هزینه های درمانی

هزینه های درمانی افراد 
وابسته قابل کسر است البته 

ش داده 
شامل هزینه های پوش

توسط بیمه ها نمی گردد.
ک به فعالیت های 

کم
فرهنگی تا سقف 6% درصد 

درآمد مشمول مالیات
پرداختی ها به سیستم  تأمین 
اجتماعی از طرف خدمتکار 
زن خانه منوط به آنکه هر 

ک نفر را 
مالیات دهنده صرفًا ی

به عنوان مستخدم معرفی کند 
و ساالنه حداکثر 1093.77 

ریال بپردازند.

معافیت ها شامل موارد زیر است:
پرداختی های کارفرما برای صندوق حمایت از کارکنان اخراجی تا 

ک کارمند معاف از مالیات است. مبالغ واریزشده 
ص ی

8% حقوق ناخال
ص ازجمله بازنشستگی یا اخراج بدون 

به عالوه سود، تحت شرایط خا
دلیل، توسط کارمندان بدون مالیات قابل برداشت است.

کارمندی که خودسرانه یا بدون دلیل کامال برکنار می شود، مستحق 
جبران خسارت مالیاتی از کارفرما برابر 40% از سپرده های کارفرما 

FG است.
TS در صندوق

ش خانــه مســکونی منــوط بــه آنکــه تنهــا خانــه فــرد باشــد و 
فــرو

ش آن از 440 
پنــج ســال از خریــد آن گذشــته باشــد و قیمــت فــرو

هــزار رئــال تجــاوز نکنــد معــاف از مالیــات اســت.
ک مســکونی ظــرف 

ش امــال
درصورتی کــه عایــدی حاصــل از فــرو

ک واحــد مســکونی دیگــر در برزیــل شــود 
180 روز صــرف خریــد یــ
معــاف از مالیــات اســت.

ســود ســهام برزیــل کــه بــه افــراد غیرمقیــم پرداخــت می شــود 
معــاف از مالیــات اســت.

اختیــار ســهام ارائه شــده توســط کارفرمــا در زمــان اعطــای آن 
مشــمول مالیــات نیســتند.

ش ســرمایه توســط افــراد در بــازار ســهام برزیــل 
 عایــدی فــرو

ش از مالیــات معــاف 
حداکثــر تــا 20000 رئــال در مــاه، هنــگام فــرو

اســت.
ش ســهام در خــارج از کشــور حداکثــر تــا 35،000 

عایــدی فــرو
ص از مالیــات بــر ســرمایه معــاف اســت.

ک مــاه مشــخ
رئــال در یــ

زیان های سرمایه ای 
در مقابل عایدی 
سرمایه ای قابل 

جبران است.

ندارد
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موارد زیر معاف از مالیات است:
هزینه سفرهای داخلی و خارجی مربوط 

به کار کارمندان تا سقف معین شده 
در قانون

ص
برخی مزایای اجتماعی خا
مشوق های تحصیلی

درآمدهای ناشی از هرگونه برنامه  تأمین 
اجتماعی اجباری

 پرداختی بیمه های بازنشستگی، عمر 
و درمانی اختیاری تا 10 درصد پایه 

مالیاتی قابل کسر است.
پرداخت های مربوط به طالق

عایدی اوراق بهادار مبادله شده در 
س بلغارستان و اتحادیه اروپا معاف 

بور
از مالیات است.

ش واحد مسکونی 
عایدی ناشی از فرو

اصلی فرد درصورتی که 3 سال از 
مالکیت آن گذشته باشد. همچنین هر 
ش دو واحد 

فرد می تواند عایدی فرو
ش 

مسکونی دیگر را منوط به مالکیت بی
از 5 سال آن معاف کند.

معافیت ها شامل موارد زیر است:
ک ســوم مبلــغ بســته یــا مبلغــی معــادل 

بســته های تعدیــل نیــرو، ی
آســتانه مالیــات، هرکــدام کــه باالتــر باشــد، از پرداخــت مالیــات 

معــاف هســتند.
ش از 

ش منــازل مســکونی درصورتی کــه بیــ
عایــدی ناشــی از فــرو

5 ســال از مالکیــت آن گذشــته باشــد.

زیان سرمایه ای در 
طول سال قابل کسر 

است.
ندارد



110 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان
شور

ک
ستم

نوع سی
درآمد سرانه 

)دالر(
ت 

معافی
پایه )دالر(

ت 
سورا

ک
استاندارد

ی قابل قبول )یا 
هزینه ها

ص(
ت خا

سورا
ک

ت ها
معافی

جبران زیان
اعتبار مالیاتی

کامبوج

مالیات بر 
درآمد دوگانه

)هنوز عملیاتی 
نشده است(

1643/1
293

ی تواند به 
هر فرد م

ی هر فرزند و تا 
ازا

سه فرزند 200 لوا 

ت 
سورا

ت ک
درخواس

مناید.

نت کودکان 
داش

معلول )2000 

لوا( نیز به عنوان 

ت موردقبول 
سورا

ک

ت.
اس

هر فرد می تواند به ازای همسر و فرزند 
خود تا 1800000 واحد برای هر فرد 

کسری در سال درخواست دهد.
موارد زیر مشمول کسورات است:

ش 
درآمدهای ناشی از اجاره و فرو

دارایی های حقیقی نیز معافیت 10 
درصدی دارند.

هدایا و موقوفات به مؤسسات خیریه 
بلغارستان تا 5 درصد پایه مالیاتی 
ساالنه قابل کسر است. هدایا و 

موقوفات به صندوق های حمایتی و 
درمانی از کودکان تا 50 درصد پایه 

مالیاتی ساالنه قابل کسر است.
هر فرد غیرمقیم از کشورهای اتحادیه 

اروپا و نروژ می تواند همچون افراد مقیم 
برای کسورات درخواست کند.

 کسر ثابت معادل 10% درآمد اجاره 
اعمال می شود. افراد غیرمقیم که در 
سایر کشورهای اتحادیه اروپا و نروژ 
مقیم اند می توانند از طریق تشکیل 

اظهارنامه مالیاتی ساالنه همان کسر را 
اعمال کنند.

بهره وام های رهنی با لحاظ شرایط 
مندرج در قانون تا سقف 100 هزار لوا 

مشمول کسورات است.
افرادی که کل درآمد خود را در حساب 
بانکی خود دریافت می کنند و حداقل 
80 درصد آن را به صورت غیر نقدی 

هزینه می کنند می توانند معادل 1 درصد 
درآمد مشمول مالیات خود تا سقف 

500 لو درخواست معافیت دهند.

موارد زیر معاف از مالیات است:
بازپرداخــت هزینه هــای مرتبــط بــا کار بــه کارمنــدان توســط 

کارفرمــا
جبران های پرداختی بابت اخراج تا سطوح معین قانون کار

ش اضافی اجتماعی طبق قانون کار
پادا

ک هزینه مسکن برای مأموریت و هزینه های سفر
کم

س ویژه یا تجهیزات حرفه ای
ک هزینه لبا

کم
حقــوق اعضــای شــورای ملــی و ســنا و کارمنــدان ســازمان های 

ک و بین المللــی
ک رســان دیپلماتیــ

کم
ک هزینــه ســفر از خانــه بــه محــل کار یــا کارخانــه و از محــل 

کم
کار یــا کارخانــه بــه خانــه و تأمیــن محــل اقامــت یــا خوابــگاه در 

کارخانــه مطابــق بــا قانــون کار ازجملــه اضافــه کاری
ک هــای مالــی صنــدوق تأمیــن اجتماعــی در ســقف مقــرر در 

کم
قانــون

حــق بیمــه زندگــی و درمانــی کــه بــه همــه کارمنــدان بــدون در 
نظــر گرفتــن طبقه بنــدی شــغل و عملکــرد ارائــه می شــود.

ک بــه شــرح 
ک هزینــه نــوزادان یــا هزینه هــای مهدکــود

کم
منــدرج در قانــون کار

هزینــه پایــان کار بــرای فســخ قــرارداد یــا غرامــت بــرای اخــراج 
در ســقف قانــون کار.

ندارد

فرد مقیم که حقوق 
خارجی دریافت 

می کند و طبق قانون 
مالیات خارجی، 
مالیات می پردازد 
در صورت موجود 

بودن اسناد پشتیبان، 
اعتبار مالیاتی دریافت 

می کند..
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30 درصد درآمد 

ی از استخدام 
ناش

ی 
)به عنوان هزینه ها

کارکنان(

مشارکت در برنامه های بازنشستگی
حق بیمه پرداختی برای همسر و 

فرزندان

موارد زیر معافیت از مالیات است:
50 هزار واحد از درآمد مشمول مالیات معاف از مالیات است

ک هزینه هــای مربــوط بــه هزینه هــای مرتبــط بــه کار و 
کم

ص معــاف 
ک هزینه هــای مربــوط بــه خانــواده به طــور خــا

کم
اســت.

ص 
انــواع درآمدهــای بهــره ای زیــر از مالیــات بــر درآمــد اشــخا

معــاف هســتند:
بهــره مربــوط بــه اوراق بهــادار قابــل معاملــه در رابطــه بــا وام هــای 

صادرشــده توســط دولــت، مقامــات منطقــه ای و محلــی
س انــدازی کمتــر از 10 میلیــون 

ســود متعلــق بــه حســاب های پ
ک

فرانــ
س انداز برای اهداف تهیه مسکن

سود حساب های پ
سود حساب های وام مسکن

س نقدی
نرخ سود اسکنا

ندارد
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موارد زیر شامل 
کسورات است:
مشارکت افراد 
در برنامه های 

بازنشستگی و بیمه 
بیکاری مورد تائید

هزینه سفر و برخی 
هزینه های دیگر 
کارمندان در کار

پرداخت های طالق
هزینه نگهداری 

کودکان
هزینه های تحصیل 
درآمد اجاره به غیراز 

ک.
هزینه استهال

مشارکت در برنامه های 
بازنشستگی

حق بیمه پرداختی برای همسر 
و فرزندان

موارد زیر مشمول معافیت است:
50 درصد از درآمد ناشی از عایدی سرمایه

س انــداز معــاف از مالیــات
عایــدی ســرمایه ای حســاب پ

TFSA معــاف از مالیــات اســت.
اعطــای اختیــار ســهام توســط کارفرمــا مشــمول مالیــات 

نیســت مگــر درزمانــی کــه اختیــار اعمــال گــردد.
اختیــارات ســهام اعطایــی توســط کارفرمــا بــه کارمندان 
تحــت شــرایط خاصــی تــا 50 درصــد معافیــت از مالیات 
تــا 200 هــزار واحــد در زمــان اعمــال اختیــار بهره منــد 

است.
پنجاه درصــد عایــدی ســرمایه ســاالنه در درآمــد 
مشــمول مالیــات قــرار دارد تــا حــدی کــه ایــن مبلــغ 

از 50% زیــان ســرمایه ســال فراتــر رود.
ش منــزل اصلــی از 

عایــدی ســرمایه حاصــل از فــرو
مالیــات معــاف اســت. زیان هــای ســرمایه ای هنــگام 

ش قابــل کســر نیســت.
فــرو

ک مزرعــه واجــد شــرایط و 
ش امــال

عایــدی فــرو
دارایــی صیــادی واجــد شــرایط تــا 1 میلیــون واحــد 
ک تجــاری تــا 866912 

یــا ســهام شــرکت های کوچــ
واحــد مادام العمــر.

اگــر شــرایط معافیــت فــرد غیــر مقیــم از مالیــات کانــادا 
در مــورد درآمــد ناشــی از اســتخدام وجــود داشــته باشــد، 

حــق مدیریــت دریافتــی نیــز معــاف اســت.
س انــدازی افــراد مقیــم بــا حداقــل 18 ســال 

حســاب پ
ســن تــا 6 هــزار واحــد معــاف از مالیــات بــر درآمــد 

ســرمایه گذاری اســت.
ک هزینــه تحصیلــی معقــول کارفرمــا بــه کارمنــد 

کم
بــرای فرزندانــی کــه بــه دور از خانــه تحصیــل 

ص
می کننــد تحــت شــرایط خــا

ش منزل مسکونی
عایدی ناشی از فرو

ک معاف از مالیات هستند.
هدایا و امال

زیان های ناشی از 
سرمایه در هرسال 
با عایدات ناشی 
از سرمایه در سه 

ش از آن یا 
سال پی

سال های آتی قابل 
جبران است.

موارد زیر شامل اعتبار مالیاتی می شود:
ک های خیریه با لحاظ موارد مندرج 

کم
در قانون

ک های خیرخواهانه )حداکثر تا 75% از 
کم

ص( دارای اعتبار مالیاتی %15 
درآمد خال

برای 200 واحد اول و اعتبار مالیاتی %29 
ک های مالی بیشتر از 200 واحد 

برای کم
هستند. اعتبار مالیاتی 33 درصدی برای 
افراد با درآمد بیشتر از 200،000 واحد در 

ش استفاده نشده از اعتبار 
س است. بخ

دستر
خیریه ها می تواند تا پنج سال بعد انتقال 
یابد. اهداکنندگان واجد شرایط در اولین 

بار می توانند از اعتبار مالیاتی اضافی %25 
ک مالی استفاده 

در اولین 1000 واحد کم
کنند. فرد واجد شرایط اعتبار مالیاتی فوق 
تا 300 واحد از 2000 واحد اول حقوق 

بازنشستگی واجد اعتبار است.
هزینه های درمانی باالتر از 2352 دالر 

ص
کانادا یا 3 درصد درآمد خال

اعتبارات مختلف دیگری نیز شامل 
اعتبارات تعیین شده با توجه به درآمد 
اشتغال، هزینه های حمل ونقل عمومی 
س 

و هزینه های فرزندخواندگی در دستر
است.

در برخی از استان ها امکان اعتبار مالیاتی 
روی اجاره محل زندگی و هزینه های 
اسکان برای گروه های درآمدی پایین 

وجود دارد.
افراد می توانند برای فرزندان زیر 6 سال 

خود ساالنه 6496 و برای فرزندان 6 تا 17 
ساله خود ساالنه 5481 دالر اعتبار دریافت 
کنند. این مقادیر در صورت تجاوز درآمد 

ش می یابد
ساالنه از 30450 دالر کاه
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کسورات شامل موارد زیر است:
بهره پرداختی به نهادهای مالی بابت 

ض برای خرید دارایی
استقرا

هزینه پرداختی بابت طالق
هزینه استحصال درآمد اجاره قابل 

کسر است
افراد غیرمقیم مشمول کسورات و اعتبار 

مالیاتی نیستند.

درآمد ناشی از استخدام در موارد زیر معاف از مالیات است:
مشارکت در صندوق های بازنشستگی

ص مشــروط بــه 
ک هــای کارفرمــا بــه کارمنــدان در مــوارد خــا

کم
ص فــرد )بــا احتســاب 

ک از 15 درصــد درآمــد ناخالــ
آنکــه ایــن کمــ

ک هــا( تجــاوز نکنــد.
کم

 هزینــه رفــت و آمــد، مرخصــی ســاالنه و عزیمــت غیــر شــهروندان 
استخدام شــده در خــارج از چــاد و خانواده هــای آن هــا،

ک هزینــه عائله منــدی تــا ســقف 5000 واحــد بــه ازای هــر 
کم

فرزنــد در مــاه
بورسیه های تحصیلی

ک های بیکاری
کم

هزینه ایــاب و ذهــاب مشــروط بــه آنکــه بــه همــه پرداخــت شــود 
تــا 30 درصــد حقــوق ماهانــه
جوایز اعطایی به کارگران برتر

پرداختــی اضافــی بــه کارکنــان جهــت خریــد ســهام شــرکتی کــه 
در آن کار می کننــد.

دریافتی بابت بیمه عمر
سایر موارد معافیت عبارت است از:

ک کشاورزی
سود سپرده های نزد بان

س انــدازی نــزد تعاونی هــا تــا 5 
ســود ســپرده حســاب های پ

میلیــون واحــد
س انداز مالکیت مسکن

سود طرح های پ
س انــدازی ادارات 

ک هــای پ
س انــدازی در بان

ســود حســاب های پ
پست

سود حاصل از گواهی سپرده نهادهای مالی تا 6 درصد
ش از 5 سال

سود اوراق خزانه با سررسید بی

ندارد
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14896/5

11677

پرداختی به تأمین اجتماعی در محدوده 
ص در قانون

مشخ
پرداختی به صندوق های بازنشستگی و 

بیمه به طور کامل
سود پرداختی بابت وام مسکن در 

ص شده در قانون
محدوده مشخ

اقامتــگاه و امکاناتــی کــه از ســوی کارفرمــا بــه کارکنــان ارائــه 
می شــود

ک هزینه خانواده 
پرداخت کم

مزایای تأمین اجتماعی که توسط قانون تعیین شده است 
ص.

پرداخت های انفصال ازخدمت با محدودیت های خا
ک هزینــه تحصیلــی ارائه شــده توســط کارفرمــا بــه کارمنــدان 

کم
ک هزینــه فرزنــدان بــا محدودیــت کســر بــرای 

یــا فرزنــدان) کم
ش امــوال 

کارفرمــا مواجــه اســت( عایــدی ســرمایه حاصــل از فــرو
U معــاف از مالیــات اســت.

F 8000 شــخصی تــا

زیان های سرمایه 
با عایدی سرمایه 

در همان سال قابل 
جبران است.

اگر کل درآمد ساالنه 
والدین حداکثر 
792U )تقریبًا 

F
32582 دالر آمریکا( 

باشد هزینه های 
ک 

ش هر کود
آموز

تا 181 دالر در طول 
سال مشمول اعتبار 

مالیاتی است.
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10261/7

-

هر فرد مقیم و 
غیرمقیم دارای 

درآمد ناشی از کار 
می تواند از 60000 

یوان ساالنه 
کسورات استاندارد 

استفاده کند. 
هر فرد غیرمقیم 
افراد می توانند 

هزینه ها بابت بیمه 
درمان را تا سقف 

2400 یوان در سال 
مشمول کسورات 

کنند.

ش کــودکان 1000 یــوان ماهانــه 
آمــوز

ک واجــد شــرایط
بــه ازای هــر کــود

تحصیــالت دانشــگاهی 400 یــوان 
ش تکمیلــی پرســنل 

ماهانــه آمــوز
ماهــر یــا فنــی ماهــر 3،600 یــوان 

در ســال 
بــرای 

پزشــکی 
هزینه هــای 

هزینــه 
جــدی بــا 

بیماری هــای 
باالتــر از 15،000 یــوان حداکثــر کســر 

ســال 
80،000 یــوان در 

سود وام مسکن 1،000 یوان ماهانه 
اجــاره مســکن از 800 تــا 1500 یــوان 

در مــاه بســته بــه رده شــهر
مراقبــت از ســالمندان توســط فرزنــد 
مجــرد 2000 یــوان ماهانــه و توســط 

فرزنــد متأهــل 1000 یــوان در مــاه
کارمنــدان خارجــی مقیــم چیــن 
مزایــای 

هم زمــان از 
نمی تواننــد 

مســکن و تحصیــل کــودکان و کســر 
مالیــات اضافــی ویــژه فــوق برخــوردار 
شــوند و فقــط می تواننــد از یکــی از 

آن هــا بهــره ببرنــد. 
بــرای افــراد مقیــم و غیرمقیــم چیــن، 
درآمــد خدمــات کار، حــق امتیــاز و 
حــق کپــی می توانــد از 20% کســر 
برخــوردار شــود. درآمــد حــق کپــی 
کســر بیشــتر 

 %30
می توانــد از 

برخــوردار شــود.

موارد زیر معاف از مالیات است:
ک منــزل 

دریافتــی کارمنــدان مهاجــر شــامل اجــاره مســکن، تــر
)فقــط بــرای کارمنــدان فقــط دو بــار در ســال(، جابجایــی یــا 
ش زبــان 

ک شــویی، آمــوز
نقل مــکان، وعده هــای غذایــی و خش

ش کــودکان در چیــن، به شــرط پرداخــت مســتقیم ایــن 
و آمــوز

مــوارد یــا بازپرداخــت آن هــا توســط کارفرمــا بــا ارائــه مســتندات.
ســود ســهام پرداختــی توســط شــرکت های ســرمایه گذاری 

خارجــی بــه اتبــاع خارجــی
معافیــت کارفرمــا و کارمنــدان از مالیــات بــر ســنوات بازنشســتگی 

ص
تحــت شــرایط خــا

عایــدی و ســود ســهام شــرکت های داخلــی بــرای مــدت نگهــداری 
ک ســال مشــمول 50 درصــد معافیــت و 

ک مــاه تــا یــ
حداقــل یــ

ک ســال به طــور کامــل معــاف اســت
ش از یــ

بیــ
جایزه هــای ملــی و بین المللــی در حوزه هــای فرهنگــی، ورزشــی، 

آموزشــی، علمــی  و ...
بهره اوراق قرضه دولتی

ک های پرداختی توسط دولت مرکزی
یارانه ها و کم

ک بــه معلــوالن و ســایر پرداخت هــای 
پرداخت هــای رفاهــی، کمــ

کمکی
جبران های بیمه ای

دریافتی های بازنشستگی
یارانه های پرداختی به کارگران و کارمندان

س چین
ش سهام در بازار بور

عایدی سرمایه ناشی از فرو
ک هزینه هــای اســکان مجــدد، مســتمری بازنشســتگی و 

کم
هزینه هــای زندگــی افــرادی کــه شــغل خــود را به طــور دائــم 

ک کرده انــد
بــرای اســتراحت و بهبــودی تــر

ک، مقامــات کنســولگری و ســایر 
درآمــد نماینــدگان دیپلماتیــ

پرســنل ســفارتخانه ها و کنســولگری.های خارجــی 
درآمد معاف از مالیات مقرر در کنوانسیون های بین المللی 

ش شــورای 
درآمــد معــاف از مالیــات مصــوب در امــور مالــی بخــ

دولتــی
عایــدی ســرمایه ای انتقــال ســهام در بــازار ثانویــه اوراق بهــادار 

چیــن به طــور موقــت معــاف از مالیــات اســت.
ص معاف از مالیات هستند.

ک و ثروت خال
هدایا، امال

ندارد

درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 
معادل آن از اعتبار 
مالیاتی استفاده کند.
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6432/4

9738

کســورات 
مــوارد زیــر مشــمول 

می شــود:
مالیــات تصاعــدی صرفــًا بــر 75درصــد 
درآمــد ناشــی از اســتخدام افــراد وضــع 
می شــود و 25 درصــد درآمــد حداکثــر 
U در ســال معــاف 

V
T 2880 تــا

از مالیــات اســت. 75درصــد درآمــد 
س از کســر کســورات مشــمول 

پــ
مالیــات می شــود. درهرصــورت مقــدار 
کســورات و معافیت هــا حداکثــر 5040 

U می توانــد باشــد.
V

T
کســورات شــامل افــراد تحــت تکفــل 
اقتصــادی، پرداخــت بــه بیمه هــای 
درمانــی خصوصــی، ســود و اصــل وام 
ک خانــه و معافیت هــا مربــوط بــه 

تملــ
پرداختی هــای داوطلبانــه بــه صنــدوق 
بازنشســتگی و ســپرده های مربــوط 

بــه ســاخت مســکن اســت.

معافیت ها شامل موارد زیر است:
درآمــد مشــمول مالیــات در ایــن کشــور بــه ســه دســته عمومــی 
)شــامل درآمــد اســتخدام، درآمــد غیــر اســتخدامی و درآمــد ســرمایه 
مربــوط بــه ســود مالــی و درآمــد اجــاره(، بازنشســتگی و ســود 

ســهام تقســیم می شــود.
25 درصــد از درآمــد ناشــی از اســتخدام و کارمــزد مدیریــت حداکثــر 

U در ســال
V

T 2880 تــا
معافیت هــا و کســورات حداکثــر تــا 40% کل درآمدهــای ناشــی 
از اســتخدام و کارمــزد مدیریــت ) منهــای هزینه هــای پرداختــی 
بــرای بیمه هــای درمــان و بازنشســتگی( و درآمــد ســرمایه گذاری) 
ص( 

بــرای درآمــد ســرمایه گذاری تــا 10 درصــد درآمــد ناخالــ
قابل اعمــال اســت. درهرصــورت مقــدار کســورات و معافیت هــا 

U می توانــد باشــد.
V

T 5040 حداکثــر
پرداختی هــای اجبــاری بــه بیمــه درمــان و بازنشســتگی و معافیــت 
ش درآمــد 

U باعــث کاهــ
V

T 12000 مالیاتــی درمجمــوع تــا
مشــمول مالیــات می شــود.

U معاف از مالیات است.
V

T 300 سود سهام تا

درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 
معادل آن از اعتبار 
مالیاتی استفاده کند 

مشروط به آنکه 
میزان اعتبار از مالیات 

فرد بیشتر نشود.
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545/2
994

کسورات شامل موارد زیر است:
ویهزینه هــای درمانــی فــرد و خانــواده ی 
هزینه هــای پرداختــی بابــت بیمــه 

بازنشســتگی و ســایر بیمه هــا

موارد زیر معاف از مالیات است:
بازپرداخــت هزینه هــای مرتبــط بــا کار )بــا لحــاظ شــرایط منــدرج 

در قانــون( بــه کارمنــدان توســط کارفرمــا
پرداختی به صندوق های بازنشستگی

ص
ک هزینه مسکن تا سقف 30 درصد درآمد ناخال

کم
ک هزینه قانونی خانوار

کم
ص شده در قانون

ک هزینه حمل ونقل در محدوده مشخ
کم

هزینه تلفن )برای انجام امور شغلی(
هزینه سفرهای شغلی

هزینه های درمانی
ک و ارث معاف از مالیات هستند.

هدایا، امال

زیان سرمایه ای 
مشمول کسر 

می شود.
ندارد
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درآمد
2011/1

-

20 درصد درآمد 
شخصی

ک هزینه خانوار 
کم

تا سقف 5000 
واحد به ازای هر 

ک
کود

افراد می توانند 
متناسب با تعداد 
اعضای خانواده 

)همسر و فرزندان( 
و به طریقه 

ص در قانون 
مشخ

ک هزینه 
از کم

شخصی استفاده 
کنند.

افراد مجرد، مطلقه 
یا بیوه بدون فرزند، 

ک هزینه
1 کم

افراد متأهل 
بدون فرزند، 

مجرد یا مطلقه 
ک فرزند، 2 

با ی
ک هزینه

کم
بیوه یا متأهل با 
ک فرزند، 2.5 

ی
ک هزینه 

کم
هر فرزند اضافی 
ک هزینه

0.5 کم
حداکثر مقدار 

ک هزینه 6.5 
کم

واحد خواهد بود.

کسورات شامل موارد زیر است:
مالیــات دارایی هــای منقــول نگهــداری 
شــده از مالیــات بــر درآمــد کلــی کســر 

می شــود
صندوق هــای 

بــه 
پرداختــی 

بازنشســتگی تــا 6 درصــد درآمــد 
ص

ناخالــ
مشــارکت در برنامه هــای  تأمیــن 

اجتماعــی
بهــره پرداختــی بابــت وام مســکن در 6 

ســال اول تــا ســقف 1 میلیــون
پرداخت بابت طالق

هزینه هــای پزشــکی پرداختــی توســط 
ص یــا افــراد تحــت تکفــل وی 

شــخ
ص تــا حداکثــر 

از 10% از درآمــد خالــ
200000 واحــد) بــه غیــر هزینــه پروتــز 

و هزینه هــای دارویــی(
تأمیــن 

بــرای 
ک هزینــه 

کم
هزینه هــای مرتبــط بــا کار )بــرای 
حمل ونقــل(، 

ک هزینــه 
کم

مثــال، 
محــدود بــه 15% از درآمــد مشــمول 

مالیــات.
ص و 

ک بلیــت هواپیمــا بــرای شــخ
یــ

افــراد تحــت تکفــل.

موارد زیر معاف از مالیات است:
ص(.

ش سهام )جز در موارد خا
عایدات ناشی از فرو

ک در ایــن کشــور مشــمول 
درآمــد تــا ســطح 464 هــزار فرانــ
مالیــات بــا نــرخ 1 درصــد اســت.

دریافتی بابت اخراج
دریافتی بازنشستگی

زیان ها در 
فعالیت های مختلف 
با درآمدهای حاصل 

ازهر نوع فعالیت 
قابل جبران بوده و 
تا 3 سال قابل انتقال 

است.
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15926

افراد می توانند برای 
ک از فرزندان 

هر ی
18000 و برای 
همسر 26880 
واحد از اعتبار 
مالیاتی استفاده 

کنند.

ک هــای توســعه چندجانبــه و ســایر مؤسســات 
ســود پرداختــی بــه بان

توســعه چندجانبــه یــا دوجانبــه و ســایر نهادهــای غیرانتفاعــی کــه 
مشــمول مالیــات نیســتند از پرداخــت مالیــات معــاف اســت.

ک معاف از مالیات هستند.
هدایا و امال
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ص 
هر شخ

مالیات دهنده مقیم 
و غیرمقیم می تواند 
ماهانه از کسورات 

ک هزینه 
کم

شخصی به میزان 
3800 کونا استفاده 
کند. همچنین به 
ازای همسر 1750 
کونا، به ازای فرزند 
اول 1750 کونا، 

به ازای فرزند دوم 
2500 کونا، به ازای 
فرزند سوم 3500 
کونا به ازای فرزند 
چهارم 4750 و 

ک از 
به ازای هری

فرزندان پنجم به 
بعد 6250 کونا به 
این مبلغ اضافه 

می شود.

کســورات 
مــوارد زیــر مشــمول 

می شــود:
پرداختی هــا بابــت مشــارکت اجتماعــی 

ی
اجبار

بــرای 
انجام شــده 

هزینه هــای 
ش 

اســتحصال درآمــد حاصــل از فــرو
ک و مســتغالت یــا حقــوق 

امــال
مالکیــت قابــل کســر اســت.

هزینه هــای صــرف شــده در خیریــه 
تــا ســقف 2 درصــد درآمــد

موارد زیر تا سقفی معین معاف از مالیات است:
پرداخت حق بیمه بازنشستگی اختیاری توسط کارفرما

حق سنوات خدمت و پرداختی های مشابه
ک هزینه زندگی

کم
هزینه رفت وآمد کارمندان به محل کار

س
عیدی کریسم
جریمه تأخیر

س احــکام دادگاه هــا و مصوباتــی کــه مقامــات محلــی 
ســود بــر اســا

یــا منطقــه ای صــادر کرده انــد 
ســود حاصــل از مانــده مثبــت موجــود در حســاب های ارزی، جــاری 

و اداره پســت
سود بانکی تا 0.5% در سال 

سود اوراق قرضه 
 بازده بیمه عمر و صندوق های بازنشستگی اختیاری

ش ســرمایه ســهام اســتفاده 
ســودهای ســهام کــه بــرای افزایــ

می شــوند مشــمول مالیــات نیســتند.
درآمدهــای ناشــی از بیمــه به جــز بیمه هایــی کــه حــق بیمــه 
آن هــا جــز کســورات مالیاتــی اســت. در ایــن حالــت تــا ســقف 
کســورات اعمال شــده درآمــد ناشــی از بیمــه مشــمول مالیــات 

می شــود.
ک و مســتغالت درصورتی کــه 

ش امــال
عایــدی ناشــی از فــرو

ش از دو ســال در اختیــار فــرد باشــد و توســط خــود فــرد 
دارایــی بیــ

ش مورداســتفاده قرارگرفتــه باشــد.
یــا افــراد تحــت تکفلــ

عایــدی ســرمایه ای دارایی هــای مالــی مشــمول مالیــات نمی گــردد 
اگــر کــه حداقــل دو ســال در اختیــار فــرد باشــد.

ک 
هنرمنــدان و ورزشــکاران غیرمقیــم کــه حق الزحمــه آنــان بــه یــ

موسســه قانونــی خارجــی پرداخــت می شــود و مشــمول مالیــات 
س قانــون مالیــات درآمــد شــرکت ها هســتند 

تکلیفــی بــر اســا
ص اســت.

معــاف از مالیــات بــر درآمــد اشــخا
ش کمتــر از 50 هــزار واحــد معــاف از 

انتقــال دارایــی منقــول بــاارز
مالیــات اســت..

زیان ها قابل جبران 
بوده و تا 5 سال 
قابل انتقال است. 

افراد غیرمقیم تنها 
زیان های ایجادشده 

در کرواسی را 
می توانند منتقل کنند.
زیان های ناشی از 
سرمایه صرفًا با 

عایدات سرمایه در 
همان سال قابل 

جبران است.

ندارد
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افراد غیرمقیم 
س 

شاغل در قبر
می توانند به اندازه ی 
20 درصد از حقوق 

یا 8550 واحد 
درخواست کسورات 

نمایند.
افراد غیرمقیم 

س از 
س که پ

قبر
1 ژانویه 2012 در 
س استخدام 

قبر
ش 

می شوند و بی
از 100000 یورو 

ش دارند 
پادا

می توانند 50% از 
درآمد اشتغال خود 

را کسر کنند.

هزینــه عضویــت در ســازمان های 
صــورت 

تجــاری و حرفــه ای )در 
و 

عضویــت( 
بــودن 

اجبــاری 
ک هــای مســتند بــه مؤسســات 

کم
خیریــه مــورد تأییــد کامــال کســر 

می شــود.
ک هزینــه بابــت پرداختــی بــه 

کم
تأمیــن اجتماعــی و ســایر صندوق هــای 

تأییدشــده بــه مبالــغ متغیــر
ک هزینــه بیمــه عمــر بــا شــرایط 

کم
ص و مبالــغ متغیــر

خــا

موارد زیر معاف از مالیات است:
ص حقیقــی 

ش اوراق بهــادار هــم بــرای اشــخا
ســود حاصــل از فــرو

ص حقوقــی از مالیــات بــر درآمــد معــاف اســت
و هــم بــرای اشــخا

درآمد بهره ای
در صــورت تأمیــن کلیــه شــرایط زیــر، معافیــت از مالیــات ســود 

ســرمایه اعطــا می شــود:
ک شامل زمین، ساختمان یا زمین و ساختمان است.

• مل
ص ثالث مستقلی خریداری شده است.

ک از شخ
• مل

ک مالــی یــا هدیــه 
 • مــال از طریــق تبــادل مــال یــا از طریــق کمــ

بــه دســت نمی آیــد.
ش دارایی هــای معمولــی تــا ســقف 17086 

عایــدی حاصــل از فــرو
یــورو، زمیــن کشــاورزی تــا ســقف 25629 یــورو و منازل مســکونی 

شــخصی تــا 85430 یــورو معــاف از مالیــات اســت.
ک معاف از مالیات هستند.

هدایا و امال

زیان های عملیاتی 
قابل جبران و تا 

5 سال قابل انتقال 
است.

درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 
معادل آن از اعتبار 
مالیاتی استفاده کند.
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موارد زیر مشمول 
کسورات استاندارد 

مالیاتی است:
هر فرد می تواند تا 

سقف 24840 کرونا 
از اعتبار مالیاتی 
استفاده کند. 

همچنین منوط 
به آنکه همسر 

وی درآمدی کمتر 
از 68000 کرونا 

داشته باشد می تواند 
از 24849 کرونا 
اعتبار دیگر نیز 

بهره ببرد.
افراد با معلولیت 
ص از معافیت 

ناق
مالیاتی تا سقف 
2520 و افراد با 
معلولیت کامل از 
اعتبار مالیاتی تا 

سقف 5040 کرونا 
برخوردارند.

افراد می توانند به 
ازای فرزند اول 

خود 15204، برای 
فرزند دوم خود 
19404 و برای 

فرزند سوم و باالتر 
24204 کرونا 

درخواست اعتبار 
کنند

ک و مســتغالت و 
ش امــال

عایــدی ســرمایه ای حاصــل از فــرو
دارایی هــای شــخصی کــه حداقــل دوره ی نگهــداری دارایــی را 

داشــته باشــد معــاف از مالیــات اســت.
ص( 

ش اوراق بهــادار تــا 100000 واحــد )ناخالــ
درآمــد ناشــی از فــرو

در ســال معــاف از مالیــات اســت.
ش اوراق بهــاداری کــه حداقــل ســه ســال از 

درآمــد ناشــی از فــرو
نگهــداری آنــان سپری شــده باشــد معــاف از مالیــات اســت.

گروه های زیر از پرداخت مالیات بر هدایا معاف هستند:
ک و دو

هدایای دریافتی از اقوام درجه ی
ک ســال بــا 

ش از یــ
هدایــای دریافتــی از افــرادی کــه بیــ

کرده انــد 
زندگــی 

انتقال دهنــده 
ص فوق الذکــر بــه 

ک از اشــخا
دارایــی ذینفــع کــه توســط هــر یــ
صنــدوق امانــات داده شــده اســت 

هدایایــی کــه گاهــًا بــه مبلــغ 15000 واحــد در ســال دریافــت 
می شــود.

همه مؤدیان از مالیات بر ارث معاف هستند.

زیان سرمایه ای ناشی 
ش اوراق بهادار 

از فرو
و سایر دارایی ها 

تنها قابل جبران با 
عایدی حاصل از 
همان نوع دارایی 

در همان سال مالی 
است و قابل انتقال به 
سال های قبل یا بعد 

نیست.
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زیان هــای ســرمایه ای قابــل کســر 
می باشــند.

بابــت 
کارمنــدان 

پرداختی هــای 
بازنشســتگی تــا ســقف 71500 کــرون 
ک در ســال و کل پرداختی هــای 

دانمــار
کارفرمایــان

بهره هــای پرداختــی بــرای هــر نــوع 
بدهــی قابــل کســر از عایــدات ســرمایه 
اســت. اگــر ایــن مقــدار منجــر بــه 
منفــی شــدن عایــدات ســرمایه شــود 
می تــوان تــا 33% آن را از طریــق 

مالیــات ســایر مــوارد جبــران نمــود.
هزینه های رفت وآمد به محل کار

بــه 
پرداخت شــده 

هزینه هــای 
کارگــری

اتحادیه هــای 
هزینه هــای پرداخت شــده بــه بیمــه 

بیــکاری
هزینه هــای حمایــت از فرزنــد یــا 

همســر
س از 

پرداخــت نفقــه بــه همســر پــ
طــالق

ش اوراق 
زیان هــای ناشــی از فــرو

قرضــه
هــر مالیات دهنــده مجــاز اســت تــا 
ســقف 45000 واحــد از درآمدهــای 
خــود را از درآمــد مالیاتــی کســر کنــد. 
حقوق بگیــر 

کارمنــدان 
همچنیــن 

می تواننــد عــالوه بــر ایــن مبلــغ 
3.75% درصــد از حقــوق خود)باالتــر از 
ک( و تــا ســقف 

191600کــرون دانمــار
2100 کــرون را کســر نماینــد. 

ک هزینــه اضافــی بــرای 
اعطــای کم

 %10.1
حقوق بگیــر از 

کارمنــدان 
حقــوق تــا حداکثــر 37200 کــرون

موارد زیر معاف از مالیات است:
ش منــزل مســکونی کــه خــود فــرد 

عایــدات ســرمایه ناشــی از فــرو
در آن ســکونت داشــته باشــد. 

ک 
هدایــا و دارایی هــای بــه ارث رســیده توســط همســر یــا شــری

ثبت شــده مشــمول مالیــات بــر ارث و هدایــا نیســت.

زیان های ناشی 
از  کسب وکار و 

هزینه های بهره ای 
قابل جبران با سایر 

درآمدها بوده و 
تا مدت نامحدود 

قابل انتقال به آینده 
است.

درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 
معادل آن از اعتبار 
مالیاتی استفاده کند.



124 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان
شور

ک
ستم

نوع سی
درآمد سرانه 

)دالر(
ت 

معافی
پایه )دالر(

ت 
سورا

ک
استاندارد

ی قابل قبول )یا 
هزینه ها

ص(
ت خا

سورا
ک

ت ها
معافی

جبران زیان
اعتبار مالیاتی

جمهوری 
دومینیکن

مالیات بر 
درآمد دوگانه

8282/1
7127

موارد زیر مشمول کسورات است:
اجتماعــی 

تأمیــن 
هزینه هــای 

کارکنــان 
توســط 

پرداخت شــده 
شــده بابــت 

صــرف 
هزینه هــای 

ش خــود یــا افــراد تحــت تکفــل 
آمــوز

تــا ســقف 10 درصــد درآمــد مشــمول 
مالیــات، به شــرط آنکــه از 25 درصــد 
حداقــل معافیت هــای ذکرشــده در 

قانــون مالیاتــی تجــاوز نکنــد.

ندارد
ندارد
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موارد زیر مشمول کسورات است:
پرداختــی کارکنــان بــرای  تأمیــن 

اجتماعــی
افــراد می تواننــد هزینه هــای قابــل 
کســر شــخصی، همســر و افــراد 
وابســته بــه خــود را تــا 50% درآمــد 
ســاالنه خــود و تــا ســقف 14703 دالر 
را کســر نماینــد. هزینه هــای قابــل 

کســر عبارت انــد از:
ک، 

هزینه هــای مربــوط بــه خــورا
ش تــا ســقف 

ک، مســکن و آمــوز
پوشــا

ک از 
3675.75 دالر بــرای هــر یــ

مــوارد
هزینه هــای بهداشــت و درمــان تــا 

ســقف 14703 دالر در ســال
افــراد دارای بیماری هــای نــادر یــا 
حــاد و افــراد یتیــم دارای حــق کســر 
دو برابــر حداکثــر کســر )22620 دالر 

آمریــکا( هســتند.
 افــراد بــاالی 65 ســال می تواننــد 
11310 دالر بــرای 

مبلــغ اولیــه 
هزینه هــای مالیــات بــر درآمــد کســر 

کننــد.
 افــراد معلــول می تواننــد کســر 
مربــوط بــه درصــد معلولیــت خــود را 
مطابــق قواعــد زیــر مطالبــه کننــد:
افــراد بــا معلولیــت 30 تــا 49 درصــد 
13572 دالر آمریــکا، بــا معلولیــت 50 
تــا74 درصــد تــا 15834 دالر آمریــکا 
بــا معلولیــت 75 تــا 84 درصــد تــا 
18096 دالر آمریــکا و بــا معلولیــت 85 
تــا 100 درصــد تــا 22620 دالر آمریــکا

موارد زیر معاف از مالیات است:
مزایای استخدام شامل:

عیــدی ســال نــو کــه بــه حقــوق ســیزدهم معــروف اســت و معــادل 
ک دوازدهــم حقــوق ســاالنه اســت.

یــ
مزایــای تحصیــل کــه بــه حقــوق چهاردهــم معــروف اســت و 

معــادل 394 دالر آمریــکا اســت.
ک دوازدهــم 

پرداختــی بــرای صنــدوق بازنشســتگی کــه معــادل یــ
حقــوق ســاالنه اســت

سایر پرداختی ها بابت  تأمین اجتماعی.
گ، پرداخــت 

جبــران خســارت بــرای حــوادث صنعتــی و مــر
ش از موعــد )اخــراج بــدون اطــالع قانونــی یــا 

بــرای اخــراج پیــ
علــت قانونــی(، پرداخــت پایــان کار و مقادیــر دریافــت شــده از 

صندوق هــای بازنشســتگی نیــز از مالیــات معــاف هســتند.
جبران های پرداختی بابت حوادث و فوت

پرداخت بابت اخراج بی دلیل )بازخرید اجباری(
دریافتی ها از صندوق های بازنشستگی

ســود ســهام توزیعــی درصورتی کــه مالیــات شــرکتی آن 
پرداخت شــده باشــد. البتــه دریافتی هــا از ایــن محــل بایــد 
درمجمــوع درآمدهــای فــرد بــرای اعمــال مالیــات منظــور شــود.

به طورکلــی، ســود ســهام پرداختــی از خــارج از کشــور بــه 
ص اکــوادوری و خارجــی و شــرکت ها مشــمول مالیــات بــر 

اشــخا
درآمــد نیســت.

حقــوق مالکانــه ای کــه از خــارج از کشــور دریافــت می شــود اگــر 
در کشــور مبــدأ مشــمول مالیــات باشــد از پرداخــت مالیــات معــاف 

اســت.
هدایا و ارث تا 72060 واحد معاف از مالیات است.
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509

ص 
هر شخ

می تواند ساالنه تا 
7000 پوند مصر 

درخواست کسورات 
شخصی کند.

مــوارد زیــر را می تــوان از درآمــد 
ناشــی از کار کســر نمــود:

مشــارکت در بیمه هــای اجتماعــی 
دولتــی و خصوصــی و ســایر مــواردی 
کــه مطابــق قانــون امــکان کســر 

آن هــا وجــود دارد.
بابــت 

پرداختــی 
هزینه هــای 

بیمه هــای ســالمت و عمــر بــرای 
خــود، همســر و کــودکان و پرداختی هــا 
بابــت بیمه هــای بازنشســتگی. کل 
کســورات بابــت دو مــورد اخیــر نبایــد 
ص 

بیشــتر از 15 درصــد درآمــد ناخالــ
)تــا ســقف 10000پونــد( باشــد.

موارد زیر معاف از مالیات است:
ک هــای کاالیــی بــه کارکنــان شــامل غــذا، هزینه هــای 

کم
درمــان، حمل ونقــل، هزینه هــای ابــزار و یونیفــرم کار و محــل 

ســکونت کــه توســط کارفرمــا پرداخــت گــردد.
سهم کارگران در سود توزیع شده

همــه ی دریافتی هــای اعضــای دســتگاه دیپلماســی و دادگســتری، 
ک خارجــی 

ســازمان های بین المللــی و ســایر نماینــدگان دیپلماتیــ
در چارچــوب کار رســمی آنــان. ایــن معافیــت منــوط بــه رفتــار 

متقابــل اســت و در محــدوده چنیــن رفتــاری اعطــا می شــود.
ک انجمــن حرفــه ای بــرای اولیــن 

فارغ التحصیــالن و اعضــای یــ
بــار از معافیت هــای خاصــی برخــوردار می شــوند.

ســود ســهام، اوراق قرضــه دولتــی و شــرکتی ثبت شــده در بــازار 
اوراق بهــادار بــرای افــراد مقیــم 

ک و مســتغالت جــز در مــوارد 
ش امــال

عایــدات ناشــی از فــرو
ش مســتغالت باهــدف تجــارت معــاف از 

ص ماننــد خریدوفــرو
خــا

مالیــات اســت.
ش امــوال شــخصی ماننــد اتومبیــل، جواهــر، 

عایــدات ناشــی از فــرو
ســهام جــز در مــواردی کــه جزئــی از تجــارت فــرد باشــد معــاف 

از مالیــات اســت.
ارث معاف از مالیات است.

زیان وارده در خارج 
از مصر نمی تواند در 
مقابل سود مشمول 

مالیات در مصر 
جبران شود.

اگر زیان سرمایه 
ش از سود سرمایه 

بی
ش 

حاصل از فرو
اوراق بهادار و سهام 
ک سال مالیاتی 

در ی
باشد، می توان مازاد 
آن را برای مدت سه 
سال به سال های آتی 

منتقل کرد.

ندارد
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4064
هر فرد 1600 دالر 

آمریکا

موارد زیر مشمول کسورات است:
هــر فــرد می توانــد در ســال 1600 
دالر آمریــکا را به عنــوان کســورات 
اســتاندارد در اظهارنامــه خــود درج کنــد 
مشــروط بــر آنکــه درآمــد ســاالنه او 
ش از 9100 دالر نباشــد. افــراد بــا 

بیــ
ش از 9100 می تواننــد تــا 

درآمــد بیــ
ســقف 800 دالر بــرای هزینه هــای 
درمانــی و تــا ســقف 800 دالر بــرای 
به عنــوان 

آموزشــی 
هزینه هــای 

کســورات لحــاظ کننــد.

زیان های ناشی 
از سرمایه )اموال 

منقول و غیرمنقول( 
با عایدات ناشی از 
سرمایه قابل جبران 
بوده و تا 5 سال 
قابل انتقال است 

مشروط بر اینکه این 
ضررها به مقامات 
ش شده 

مالیاتی گزار
باشد. ضرر و زیان 
سرمایه حاصل از 

ش اوراق بهادار 
فرو

یا ابزارهای مالی 
صادرشده در خارج 

از کشور ممکن است 
تا پنج سال در برابر 

سودهای آتی سرمایه 
از همان دارایی ها 

جبران شود.

به طورکلی، قانون 
تخفیفی برای 

مالیات های خارجی 
پرداخت شده ندارد، 

به جز در مورد مالیات 
بر سود سهام خارجی، 
سود، عایدی سرمایه 
یا سایر مزایای حاصل 
از سرمایه گذاری در یا 
ش اوراق بهادار، 

فرو
ابزارهای مالی و 

قراردادهای مشتقه و 
سود سپرده های نقدی 

در مؤسسات مالی 
خارج از کشور
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کسورات شامل موارد زیر است:
هدایــا بــه ســازمان های غیرانتفاعــی 

ثبت شــده
حــق بیمــه بیــکاری اجبــاری، 
حقــوق 

مالــی بــه 
ک هــای 

کم
بازنشســتگی بــا بودجــه اجبــاری و 
ســایر پرداخت هــای تأمیــن اجتماعــی 

اجبــاری 
مشــارکت داوطلبانــه در بیمه هــای 
 تأمیــن اجتماعــی به ویــژه بیــکاری 
و بازنشســتگی، محــدود بــه 15% از 
درآمــد ســال مالیاتــی یــا 6000 یــورو، 
س از کســر کســورات مشــاغل آزاد

پــ
ش 

 هزینه هــای پرداختــی بابــت آمــوز
خــود و دو تــن از فرزنــدان زیــر 26 

ســال
هزینــه پرداختــی بابــت بهــره وام 

مســکن تــا 300 یــورو
ســقف مجمــوع کســورات فــوق 1200 
یــورو یــا 50 درصــد کل درآمــد قابــل 
س از کســر کســورات 

مالیــات پــ
مشــاغل آزاد اســت.

هــر فــرد می توانــد عــالوه بــر مبالــغ 
فــوق مــوارد زیــر را نیــز به عنــوان 

کســورات اضافــی لحــاظ کنــد:
بــه ازای هــر فرزنــد دبیرســتانی خــود 

1848 یورویــی

اگــر حداقــل 75% از درآمــد ســاالنه 
مشــمول مالیــات فــرد مقیم در خــارج از 
کشــور حاصــل شــود و اگــر ایــن درآمــد 
در اســتونی مالیــات نداشــته باشــد، 
کســر و معافیــت بــرای فــرد مقیــم 
محــدود می شــود. در ایــن حالــت، فــرد 
مقیــم می توانــد بــه نســبت درصــد 
درآمــد اســتونی از کل درآمــد جهانــی 
مشــمول مالیــات بــر درآمــد از کســورات 

بهره منــد شــود. 

مواردی که از درآمد مشمول مالیات مستثنی هستند: 
برای افراد مقیم و غیرمقیم

ارث دریافتی )برای وراث پذیرفته شده(.
ک دارایــی )به عنوان مثــال ســهام( در جریــان ادغــام، تقســیم یــا 

درآمــد حاصــل از مبادلــه یــ
تحــول شــرکت ها یــا انجمن هــای غیرانتفاعــی یــا ادغــام صندوق هــای ســرمایه گذاری.

ک غیر پولی.
ک شرکت از طریق کم

ک دارایی در ی
ش یا تمل

درآمد حاصل از افزای
درآمد حاصل از مبادله واحدهای صندوق سرمایه گذاری.

عایدی حاصل از انتقال اموال منقول که برای اهداف شخصی استفاده می شود.
ک و مســتغالت، ســازه ها یــا آپارتمان هــا به صــورت 

عایــدی حاصــل از نقل وانتقــال امــال
منقــول یــا مشــارکت در تأمیــن مالــی مســکن محــل اقامــت اولیــه یــا دائمــی مــؤدی

ش از دو ســال متعلــق 
عایــدی حاصــل از انتقــال کلبه هــای تابســتانی یــا خانــه باغــی کــه بیــ

بــه ســاکنان اســت و حداکثــر 0.25 هکتــار مســاحت دارد.
ک هزینه هــای روزانــه و هزینه هــای اقامــت در ســفرهای کاری و پرداختی هــای مربــوط 

کم
بــه اســتفاده تجــاری از ماشــین شــخصی مطابــق بــا نرخ هــای تعیین شــده.

برای افراد مقیم
به طورکلــی مزایــای اضافــی ازجملــه ماشــین شــرکت، مســکن، ژتــون ناهــار و مــوارد مشــابه 

البتــه کارفرمــا مالیــات بــر درآمــد مزایــای اضافــی را پرداخــت می کنــد.
عایدی حاصل از انتقال زمین و دارایی های برگشت داده شده در جریان اصالح مالکیت

ک کشــور خارجــی اگــر فــرد در مــدت 
درآمــد اشــتغال و هزینه هــای خدمــات بــرای کار در یــ

12 مــاه تقویمــی متوالــی حداقــل 183 روز به منظــور اشــتغال در کشــور خارجــی اقامــت داشــته 
ص در کشــور خارجــی شــود

باشــد و اگــر درآمــد مربوطــه مشــمول مالیــات بــر درآمــد اشــخا
ص حقوقــی مقیــم یــا 

هدایــای دریافتــی از افــراد دیگــر، مقامــات ایالتــی یــا محلــی، اشــخا
غیرمقیــم.

ص و حقــوق بازنشســتگی مطابــق بــا 
درآمــد حاصــل از بیمــه تحــت قراردادهــای بیمــه خــا

محدودیت هــای تعیین شــده
س های تحصیلی که توسط دولت پرداخت می شود یا طبق قانون اجباری است.

بور
ص طبق قانون

سود سهام دریافتی از شرکت های مقیم و غیرمقیم در موارد خا
ک هزینه زایمان پرداختی توسط کارفرما به کارمند حداکثر تا 2500 یورو

کم
ش مجدد کارکنان

ش ضمن کار و آموز
پرداختی برای آموز

دیــه پرداختــی توســط کارفرمــا بــه کارمنــد بــرای حــوادث در محــل کار یــا بیمــاری ناشــی 
از شــغل.

س قانون خدمات خارجی.
پرداخت های انجام شده به دیپلمات ها بر اسا

پرداختی ها به قربانیان جرم 
هدایا و ارث معاف از مالیات است.

برای افراد غیرمقیم
پرداخت های خلع ید و خسارت پرداخت شده در مورد خلع ید 

بهــره دریافتــی توســط افــراد غیرمقیــم از مؤسســات اعتبــاری مقیــم یــا شــعب مؤسســات 
اعتبــاری غیرمقیــم ثبت شــده

زیان های ناشی 
ش اوراق 

از فرو
بهادار صرفًا 
با عایدات از 
همین محل 
قابل جبران 

است اما برای 
مدتی نامحدود 
قابل انتقال است.

درصورتی که فرد 
به منابع خارجی 
مالیات پرداخته 
باشد می تواند 
معادل آن از 
اعتبار مالیاتی 
استفاده کند.
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13953
ک هزینــه تفریــح تــا حــدی کــه 

کم
قابــل توجیــه باشــد

موارد زیر مشمول معافیت است:
ســود ســهام پرداختــی توســط شــرکت های ذکرشــده در فهرســت 
عمومــی و ســود پرداختــی توســط شــرکت های دیگــر کــه قبــل از 
توزیــع مشــمول بــر ســود شــرکت ها گردیــده، از مالیــات بــر درآمــد 

ســرمایه گذاری معــاف اســت
ســود ســهام ســهم هایی کــه فروخته شــده و از عایــدی ســرمایه 

آن هــا مالیــات اخذشــده اســت.
عایــدی ســرمایه کمتــر از 16000 واحــد بــرای افــراد مقیــم و 

شــهروند
س اوراق بهــادار 

ش ســهام موجــود در بــور
عایــدی حاصــل از فــرو

س آرام جنوبــی
اقیانــو

ش دارایی هــای ســرمایه ای کــه صرفــًا 
عایــدی حاصــل از فــرو

بــرای کســب درآمــد معــاف از مالیــات اســتفاده می شــود
ش محــل اقامــت اصلــی افــراد مقیــم و 

عایــدی حاصــل از فــرو
شــهروند فیجــی

عایدی ناشی از انتقال دارایی میان همسران.

درصورتی که فرد 
به منابع خارجی 

مالیات پرداخته باشد 
تنها می تواند معادل 
مالیاتی که در فیجی 

بر چنین درآمدی 
وضع می شود از اعتبار 

مالیاتی استفاده کند.
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کسورات استاندارد 
از دستمزد تا سقف 

750 یورو
افراد غیر مقیم 

می توانند 510 یورو 
در ماه )یا 17 یورو 
در روز( از حقوق 
کسر کنند. این 

کسر استاندارد فقط 
در صورت اعمال 
مالیات فنالند در 
منبع قابل مطالبه 

است.

مــوارد زیــر را می تــوان به عنــوان 
کســورات از درآمدهــای ناشــی از کار 

کســر کــرد:
هزینــه رفت وآمــد میــان محــل کار و 
ش از 750 یــورو باشــد 

منــزل کــه بیــ
)تــا ســقف 7000 یــورو(

پرداخت به اتحادیه های کارگری
هزینه هایــی کــه بــرای کســب درآمــد 
ناشــی از کار صــرف شــده اســت )تــا 

750 یــورو(
ســهم کارفرمــا از بیمه هــای درمانــی، 

بازنشســتگی و بیــکاری
همچنیــن مــوارد زیــر از درآمدهــای 
ناشــی از ســرمایه قابــل کســر اســت:
پرداخت هــای فــرد بــرای بیمه هــای 

بازنشســتگی اختیــاری
زیان های ناشی از سرمایه

%25 از بهــره پرداختــی بابــت وام 
مســکن و کل بهــره پرداختــی بــرای 
هرگونــه وام به کاررفتــه جهــت کســب 

درآمدهــای قابــل مالیــات گیــری
شــایان ذکر اســت کــه در صــورت 
پیشــی گرفتــن هزینه هــای بهــره ای 
از درآمدهــای ناشــی از ســرمایه %30 
ایــن زیــان )تــا ســقف 1400 یــورو 
بــرای افــراد مجــرد و تــا 2800 یــورو 
بــرای زوج هــا، ایــن رقــم بــرای هــر 
فرزنــد )حداکثــر 2 فرزنــد( بــه میــزان 
ش اســت( قابــل 

400 یــورو قابل افزایــ
کســر از درآمــد ناشــی از کار اســت.

موارد زیر مشمول معافیت است:
حقــوق تحصیــل شــده در خــارج از فنالنــد بــرای افــراد مقیــم 
فنالنــد کــه حداقــل 6 مــاه به طــور پیوســته در خــارج کار می کننــد 

ص دیگــر معــاف از مالیــات اســت.
و برخــی شــرایط خــا

ک هزینــه تحصیــل از مؤسســات خصوصــی تحــت شــرایط 
کم

خاصــی تــا 20700 واحــد معــاف از مالیــات اســت.
در مالیــات بــر درآمــد ملــی کــه شــکل اصلــی مالیــات درآمــد ناشــی 
از کار اســت، درآمدهــای تــا ســقف 16900 یــورو از مالیــات معــاف 

است.
تــا 15 درصــد ســود تقسیم شــده تحــت شــرایط خاصــی معــاف از 

مالیــات اســت..
ص از مالیات معاف هستند

اوراق قرضه دولتی خا
در اغلــب مــوارد ســود پرداختــی بــه افــراد غیرمقیــم معــاف از 

مالیــات اســت.
ش آپارتمانــی کــه طــی دو 

در درآمدهــای ناشــی از ســرمایه، فــرو
ســال گذشــته توســط خــود فــرد اســتفاده می شــده اســت معــاف 

از مالیــات اســت.
مالیات بر ثروت اخذ نمی شود.

زیان های سرمایه با 
عایدات سرمایه قابل 
جبران و تا 5 سال 
قابل انتقال است.

درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 
معادل آن از اعتبار 
مالیاتی استفاده کند.
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هزینه های صرف شده بابت تحصیل درآمد
مالیات دهندگان می توانند معادل 10 درصد از 
درآمد خود تا سقف 12502 یورو را به عنوان 
هزینه قابل کسر اعالم یا هزینه های واقعی 

انجام شده را با ذکر جزئیات اعالم نمایند.
ش درآمد 

افراد در فرانسه می توانند برای کاه
قابل مالیات از فرمول زیر )سیستم ضرایب 

خانواده( استفاده کنند:
هر فرد می توانند در صورت متأهل بودن و 

فرزند نداشتن درآمد خود را بر دو، در صورت 
ک فرزند درامد خود را بر 2.5، در 

داشتن ی
صورت داشتن 2 فرزند درامد خود را بر 3 و در 
صورت داشتن فرزندان بیشتر به ازای هر فرزند 

به ترتیب بر 4، 5 و ... تقسیم نماید و درامد 
خود را در سیستم تصاعدی مشمول نرخ های 
س از محاسبه مالیات بدهی 

پایین تر کند. پ
مالیاتی فرد از ضرب عدد حاصله در ضریب 

پیشین محاسبه خواهد شد
ش درآمد 

افراد در گابن می توانند برای کاه
قابل مالیات از فرمول زیر )سیستم ضرایب 

خانواده( استفاده کنند:
هر فرد مجرد یا مطلقه بدون فرزند می تواند 

ک و هر خانوار دونفره بر دو، 
درآمد خود را بر ی

هر خانوار سه نفره بر 2.5، هر خانوار 4 نفره بر 
3 و به همین ترتیب به ازای هر عضو بیشتر 
)تا 6 فرزند( بر نیم واحد باالتر تقسیم نماید 
و درآمد خود در سیستم تصاعدی را مشمول 
س از محاسبه بدهی 

نرخ های پایین تر کند. پ
مالیاتی فرد از ضرب عدد حاصله در ضریب 

پیشین محاسبه خواهد شد.

مــوارد زیــر مشــمول کســورات 
اســت:

هزینه هــای پرداختــی بابــت 
طــالق و نفقــه قابــل کســر 

اســت.

موارد زیر مشمول معافیت است:
ش منــزل 

درآمــد حاصــل از فــرو
مســکونی اصلــی

موارد زیر مشمول معافیت است:
ش 

ســودهای معیــن ناشــی از فــرو
اوراق بهــادار

بازپرداخت هزینه های درمانی
ک هزینه خانوار

کم
دریافتی هــای ناشــی از قراردادهــای 

بیمــه عمــر
برخــی از پرداختی هــای بازنشســتگی، 

برخــی از حــق بیمه هــای درمانــی
ک خانــه، هزینــه.

 هزینه هــای تــر
هــای جابجایــی و هزینه هــای مســکن 
موقــت بــرای افــراد خارجــی مقیــم و 

غیرمقیــم
14839 یــورو معافیــت پایــه بــرای 

افــراد غیرمقیــم
ک و مســتغالت تــا 800 هــزار 

امــال
یــورو از مالیــات بــر ثــروت معــاف 

هســتند.

در این کشور زیان های 
اجاره ای تا سقف 10700 
یورو به ازای هر خانوار و 
زیان های شغلی در موارد 

ص قابل جبران است. 
مشخ

امکان جبران زیان ها از 
ک محل با درآمد از محل 

ی
ش 

دیگر وجود دارد و تا ش
سال قابل انتقال است.

ص )شامل 
زیان های خا

زیان سرمایه ای در سهام 
و اوراق قرضه( فقط در 
مقابل درآمد حاصل از 
همان دسته درآمد قابل 

جبران است. 
ضرر و زیان سرمایه ای 

ک و 
ناشی از امال

مستغالت قابل انتقال 
نیست.

موارد زیر در ردیف اعتبارات 
قرار می گیرند:

هزینه های نگهداری 
کودکان تا 50 درصد 

هزینه های پرداختی و تا 
سقف 2300 یورو برای هر 

ک زیر 6 سال
کود

هزینه تحصیلی کودکان تا 
سقف معین

ک خیرخواهانه به 
کم

مؤسسات خیریه معین
ک 

سرمایه گذاری در امال
و مستغالت تاریخی یا 

ص 
طبقه بندی شده مشخ

و برای سرمایه گذاری با 
اهداف اجاره و هزینه های 
کارکنان داخلی حداکثر تا 

12000 یورو )سقف 2018( 
به اضافه 1500 یورو در هر 

نفر وابسته 
هزینه های سرمایه گذاری 
در صنعت پویانمایی و 

ماهیگیری
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افراد در گابن 
می توانند برای 
ش درآمد 

کاه
قابل مالیات از 

فرمول زیر )سیستم 
ضرایب خانواده( 

استفاده کنند:
هر فرد مجرد یا 

مطلقه بدون فرزند 
می تواند درآمد 

ک و 
خود را بر ی

هر خانوار دونفره 
بر دو، هر خانوار 
سه نفره بر 2.5، 
هر خانوار 4 نفره 
بر 3 و به همین 

ترتیب به ازای هر 
عضو بیشتر )تا 6 
فرزند( بر نیم واحد 
باالتر تقسیم نماید 
و درآمد خود در 
سیستم تصاعدی 

را مشمول نرخ های 
س 

پایین تر کند. پ
از محاسبه بدهی 
مالیاتی فرد از 

ضرب عدد حاصله 
در ضریب پیشین 
محاسبه خواهد شد.

موارد زیر مشمول کسورات است:
افــراد می تواننــد هزینه هــای شــغلی 
خــود را تــا 20 درصــد از درآمــد 
س از کســر 

ناشــی از اســتخدام خــود پــ
کســورات مربــوط بــه مشــارکت های 
اجتماعــی تــا ســقف 10 میلیــون 
ک آفریقــای مرکــزی را به عنــوان 

فرانــ
کســورات لحــاظ کننــد.

بــه 
داوطلبانــه 

پرداخت هــای 
صندوق هــای بازنشســتگی مشــروط 
ش از 

بــر آنکــه از ده درصــد درآمــد پیــ
کســر کســورات تجــاوز نکنــد.

بهــره پرداختــی بابــت وام هــای 
ســاخت، تعمیــر یــا خریــد مســکن تــا 

ک
ســقف 6 میلیــون فرانــ

پرداخت هــا بابــت بیمــه عمــر مشــروط 
ش از 

بــر آنکــه از 5 درصــد درآمــد پیــ
کســر کســورات تجــاوز نکنــد.

پرداخت های تأمین اجتماعی
پرداخت ها بابت طالق

به طورکلی، زیان 
ک منبع 

ناشی از ی
می تواند در مقابل 
عایدی سایر منابع 

جبران شود.

درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 
معادل آن از اعتبار 
مالیاتی استفاده کند.
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-

موارد زیر معاف از مالیات است:
سود دریافتی از موسسه مالی تأییدشده 

 FIZ ک شرکت
سود سهام دریافتی در موسسه مالی خارج از منطقه صنعتی آزاد )FIZ( از ی

س اوراق بهــادار 
ســود ســهام شــناور آزاد و اوراق بدهــی توســط شــرکت های گرجــی و پذیرفته شــده در بــور

خارجــی شناخته شــده
ک یا سازمان های مشابه مستقر در گرجستان

درآمد افراد غیرمقیم شاغل در سازمان های دیپلماتی
س تحصیلــی دانشــگاهی دولتــی، 

ک هــای مالــی، حقــوق بازنشســتگی دولتــی، جبــران خســارت دولتــی، بــور
کم

ص
دریافتی هــای بازنشســتگی از طرح هــای بازنشســتگی خصوصــی و دیگــر پرداخت هــای دولتــی خــا

جوایز مالی به ورزشکاران بابت قهرمانی در مسابقات بین المللی
پرداختی بابت طالق

ش ماه در مالکیت فرد بوده است.
ش از ش

ش وسایل نقلیه ای که بی
عایدات سرمایه ناشی از فرو

ک باشد.
ک مال

ش از دو سال تحت تمل
ش منزل مسکونی که بی

عایدات سرمایه ناشی از فرو
ک بــوده باشــد و بــرای 

ک مالــ
ش از دو ســال در تملــ

ش هرگونــه دارایــی کــه بیــ
عایــدات ســرمایه ناشــی از فــرو

فعالیت هــای اقتصــادی بــه کار گرفتــه نشــود. مالکیــت صــرف اوراق بهــادار بــه جهــت دریافــت ســود ســهام یــا 
اوراق جــز فعالیت هــای اقتصــادی محســوب نمی شــود.

درآمــد ناشــی از فعالیت هــای کشــاورزی )بــدون فــرآوری( و دســتمزدهای دریافتــی از ایــن محــل )تــا ســال 2018( 
مشــروط بــر آنکــه از 200 واحــد تجــاوز نکنــد.
درآمد ناشی از برد در بخت آزمایی تا 1000 واحد

به رغــم اخــذ مالیــات تکلیفــی 5 درصــدی، معافیت هــای مختلفــی بــرای ســود ســهام و دریافت هــای بهــره ای 
وجــود دارد.

ک و مســتغالت 
ک شــرکت، عایــدی ســرمایه ای حاصــل از دریافــت امال

ش ســرمایه یــ
ش یــا کاهــ

در صــورت فــرو
ش از دو ســال نگهــداری شــده باشــد

ک در شــرکتی کــه بیــ
درازای ســهم شــری

ش از دو سال نگهداری شده باشد
ش دارایی های مشهود که بی

عایدی سرمایه حاصل از فرو
ک و دو 

دارایی به ارث رسیده یا منتقل شده به خویشاوندان درجه ی
دارایی به ارث رسیده یا منتقل شده به خویشاوندان درجه سه و چهار تا 150،000 واحد 

ک ســال مالیاتــی به غیــراز دارایــی کــه از کارفرمــا به طــور 
ش حداکثــر 1000 واحــد در طــول یــ

ک بــاارز
امــال

رایــگان دریافــت می شــود 
مبالغ پرداختی به اهداکننده خون برای غذای موردنیاز برای ترمیم خون 

ک سال 
درآمد حاصل از عرضه اولیه محصوالت کشاورزی و حقوق دریافتی تا سقف200000 واحد در ی

ک شرکت مالی بین المللی 
ش اوراق بهادار صادرشده توسط ی

عایدی حاصل از فرو
گ غیــر مرتبــط 

درآمــد افــراد غیرمقیــم بــا منبــع گرجســتان از بیمــه، بیمــه مجــدد، بیمــه خطــرات و خدمــات لیزینــ
بــه اســکان دائمــی وی در گرجســتان 

ک مرکــزی، ســپرده در 
ش اوراق قرضــه صادرشــده توســط دولــت ، بانــ

درآمــد بهــره و عایــدی حاصــل از فــرو
کارگزاری هــای بیمــه و مؤسســات مالــی بین المللــی 

درآمد افراد مقیم از منابع خارجی 
برنده های قرعه کشی تا 1000 واحد

هزینه های حقوق و دستمزد به افراد غیر مقیم با اسکان دائمی در گرجستان 
ک کارفرمــای غیرمقیــم بــرای اشــتغال بــه کار در 

ص غیــر مقیــم از یــ
ک شــخ

درآمــد دریافــت شــده توســط یــ
ک ســال مالیاتــی، 

گرجســتان بــرای حداکثــر 30 روز در یــ
ص

درآمد حاصل از انتقال اموال توسط شرکت به اعضای آن با شرایط خا
ص ندارد.

مالیات بر ثروت و ثروت خال

افراد می توانند 
زیان های سرمایه 
خود )به استثنای 
زیان های ناشی 
از فعالیت های 
اقتصادی( را 
در برابر زیان 

ش 
ناشی از فرو

دارایی ها را 
در مقابل سود 

ش 
حاصل از فرو

همان نوع دارایی 
قابل جبران 

است. بااین وجود، 
اگر زیان در 
همان سال 
جبران نشود 
قابل انتقال به 
سال های دیگر 

نیست.

ندارد
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افراد می توانند به جای اثبات 
ص مرتبط 

موارد کسورات خا
با تحصیل درآمد کارکنان از 
کسر استاندارد 1000 یورویی 

در سال استفاده کنند.
 کسر استاندارد برای 

بازنشستگان 102 یورو در 
سال است..

به جای جزئیات بخشیدن به 
کسورات ویژه، کسر استاندارد 

36 یورو )72 یورو برای 
زوج های متأهل که به طور 
ک پرونده تشکیل 

مشتر
می دهند( در هرسال تعلق 

می گیرد.

موارد زیر مشمول کسورات می شود:

هزینه هایــی کــه توســط کارکنــان بــرای تحصیــل درآمــد در 
شــغل خــود صــرف می شــود، شــامل:

هزینه های رفت وآمد به محل کار
هزینه هــای نگهــداری از دو خانــه بــه دالیــل تجــاری( شــامل 

اجــاره و هزینه هــای ســفر و جابجایــی، تــا حــدی (
30 درصــد 

شــامل 
کــودکان 

هزینه هــای نگهــداری 
هزینه هــای پرداختــی بابــت مدرســه )تــا ســقف 5000 یــورو 
بــرای هــر فرزنــد( و دوســوم هزینه هــای نگهــداری فرزنــدان 
تــا ســقف 40000 یــورو در ســال بــرای کــودکان زیــر 14 

ســال
هزینــه عضویــت در ســازمان های حرفــه ای، اتحادیه هــای 

کارگــری و مــوارد مشــابه
 هزینه کتاب ها و دوره های تخصصی.

کسر هزینه های سفر کاری:
به صــورت روزانــه از 12 تــا 28 یــورو )به طورکلــی تــا ســه 

مــاه(
بــرای وعــده غذایــی خــود فــرد یــا افــراد موردنظــر کارفرمــا 
بــرای هرکــدام در صبحانــه تــا 20 درصــد و بــرای ناهــار و 

شــام هرکــدام 40 درصــد.
هزینه های زندگی تا 1000 یورو در ماه.

هزینه هــای اســکان حیــن انجــام کار خــارج از محــل کار 
اصلــی را می تــوان به عنــوان هزینه هــای مربــوط بــه درآمــد 

بــدون محدودیــت تــا 48 مــاه کســر کــرد
مزایای مالیاتی زیر به افراد تعلق می گیرد:

ک هزینــه اصلــی بــدون مالیــات 9168 یــورو بــرای افــراد 
کم

مجــرد در نظــر گرفته شــده اســت )18،336 یــورو بــرای 
ک دارنــد(.

زوج هــای متأهــل کــه اظهارنامــه مشــتر
ک پنجم پرداخت های پایان کار 

ی
مؤدیــان دارای فرزنــد، کســر مربــوط بــه کــودکان را ماننــد 

مــوارد زیــر دریافــت می کننــد:

موارد زیر معاف از مالیات است:
ص، درآمــد اشــتغال شــامل 

تحــت شــرایط خــا
هزینه هــای واقعــی جابجایــی پرداخت شــده 
توســط کارفرمــا، هزینه،هــای تحصیــل بــرای 
کارمنــدان یــا پرداختــی بابــت بازنشســتگی تــا 

ســقف معینــی نمی شــود.
درآمدهــای بهــره ای تــا 801 یــورو )1602 
یــورو بــرای زوج هــا( در ســال معــاف از 

مالیــات اســت.
ک و 

ش امــال
عایــدت ناشــی از فــرو

ش از 10 ســال از مالکیــت 
مســتغالتی کــه بیــ

آن هــا توســط فــرد می گــذرد.
ش ملکــی مســکونی 

عایــدات ناشــی از فــرو
ش و دو ســال 

ص کــه در زمــان فــرو
اشــخا

ش از آن در آن ســاکن بــوده و عایــدات آن 
پیــ

از 600 یــورو فراتــر نــرود.
درصورتی کــه 

ســهام 
ش 

عایــدات فــرو
ش از ســال 2009 خریداری شــده 

ســهام پیــ
ک کمتــر از 1 درصــد ســهام 

و ســهامدار مالــ
شــرکت باشــد.

درآمدهــای ناشــی از ســرمایه گذاری تــا 
ســقف 801 یــورو)1602 یــورو بــرای زوج هــا(

ص از 
افــراد غیرمقیــم تحــت شــرایط خــا

ک هزینــه پایــه بــدون مالیــات تــا ســقف 
کم

9168 واحــد برخــوردار اســت
درآمــد حاصــل از روزهــای کاری کــه در 
کشــورهای خارجــی گذرانــده شــده اســت 
می توانــد از مالیــات در آلمــان معــاف شــود.

زیان ها )به جز زیان های 
ناشی از سرمایه گذاری 
که صرفًا قابل جبران با 
درآمدهای سرمایه گذاری 
است اما قابل انتقال به 
دوره بعد است.( قابل 

جبران با درآمدهای سایر 
منابع بوده و تا سقف 

1 میلیون یورو تا مدت 
نامحدود قابل انتقال 
به دوره های بعد و تا 

ک سال قابل انتقال به 
ی

گذشته است.

درصورتی که 
فرد به منابع 

خارجی مالیات 
پرداخته باشد 

می تواند معادل 
آن از اعتبار 

مالیاتی استفاده 
کند.
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هــر فــرد می توانــد بــه ازای هــر فرزنــد زیــر 18 ســال یــا زیــر21 ســال و 
بیــکار جویــای کار یــا زیــر 25 ســال و محصــل یــا مشــغول بــه کارهــای 
داوطلبانــه از کســری فرزنــد معــادل 207.50 یــورو )2020: 215/50 یــورو( 
ک یــا در 

ک بــرای هرمــاه )والدیــن بــا اظهارنامــه مشــتر
بــرای هــر کــود

صــورت فــوت همســر یــا اشــتغال همســر در تمــام ســال در خــارج از آلمــان 
ک 415 یــورو )2020: 431 یــورو( در هرمــاه(. بــرای هــر 

بــه ازای هــر کــود
ک ماهانــه 110 یــورو 

ک هزینــه مراقبــت از کــود
ک واجــد شــرایط کم

کــود
)تحــت شــرایط ذکرشــده 220 یــورو( نیــز در نظــر گرفتــه می شــود. 

ک هزینــه کــودکان بــرای افــراد مقیــم یــا افــراد خارجــی بــا مجوزهــای 
کم

ص از کشــورهای اتحادیــه اروپــا ماهانــه 204 یــورو بــرای هــر 
اقامــت خــا

فرزنــد بــرای دو فرزنــد اول، 210 یــورو بــرای فرزنــد ســوم و 235 یــورو بــرای 
فرزنــد چهــارم و هــر فرزنــد اضافــی 

حــق بیمــه قــرارداد بیمــه عمــر، ســالمت، بیمــه حــوادث یــا مســئولیت، و 
پرداخــت اجبــاری بــه انــواع مختلفــی از  تأمیــن اجتماعــی، تــا حــد معیــن در 
قانــون قابــل کســر اســت پرداخــت بــه شــرکت های بیمــه خارجــی تأییدشــده 

کســر می شــود.
ش می یابــد کــه شــامل کســرهای 

کســورات طــی ســال های آینــده افزایــ
زیــر می شــود:

بیمه اجباری سن پیری دولت
برخی از برنامه های بازنشستگی مرتبط با حرف 

برخی بازنشستگی واجد شرایط برای مستمری زندگی 
حــق بیمــه خدمــات اولیــه مراقبت هــای بهداشــتی طبــق قانــون تأمیــن 
اجتماعــی آلمــان فقــط به عنــوان هزینه هــای ویــژه کســر می شــود. 
خصوصــی 

خدمــات اضافــی مربــوط بــه برنامه هــای 
هزینه هــای 

مراقبت هــای بهداشــتی به طورکلــی کســر نمی شــود.
پرداختی های قرارداد بیمه مراقبت های پرستاری قابل کسر است

کســر هزینه هــای بیمــه ســالمت و مراقبت هــای پرســتاری پرداخت شــده 
بــرای همســران و فرزنــدان کــه مــؤدی بــرای آن هــا حــق دریافــت 

ک هزینــه مراقبــت دارد.
کم

ســایر بیمه هــای مشــمول قــرارداد بیــکاری، ازکارافتادگــی، حــوادث، 
مســئولیت و بیمــه عمــر بــرای کارمنــدان فقــط تــا 1،900 یــورو )2800 یــورو 

بــرای بقیــه( کســر می شــود.
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595

ک از فرزندان خود 
افراد می توانند برای هر ی

)حداکثر 3 فرزند( ساالنه 200 سدی به عنوان 
ک هزینه تحصیل درخواست کسورات کنند.

کم
افراد می توانند برای سالمندان تحت تکفل 

خود )حداکثر 2 نفر( ساالنه 100 سدی برای 
ک هزینه سالمندی درخواست کسورات 

کم
نمایند 

افراد می توانند تا 200 سدی به عنوان جبران 
سالمندی درخواست کسر نمایند.

افراد می توانند برای ازدواج و جبران مسئولیت 
200 سدی درخواست کسورات نمایند.

ش های شغلی ساالنه 
افراد می توانند برای آموز

تا سقف 400 سدی درخواست کسورات کنند.
افراد می توانند تا 25% از درآمد ناشی از 

استخدام یا شغل آزاد خود را به دلیل معلولیت 
مشمول کسورات کنند.

موارد زیر مشمول کسورات است:
بهره هــای پرداختــی بابــت وام مســکن 
بــرای تنهــا یکــی از خانه هــای فــرد 

جــز کســورات اســت.

موارد زیر مشمول معافیت است:
بازپرداخــت هزینــه بیمــه ســالمت، 
دندان پزشــکی 

و 
پزشــکی 

کارمنــدان 
همــه 

درصورتی کــه 
تمام وقــت مشــمول آن باشــند معــاف 

از مالیــات اســت.
محــل اســکان ارائه شــده توســط 
چــوب، 

در فعالیت هــای 
کارفرمــا 

ســاختمان، 
معــدن، 

اســتخراج 
یــا 

کشــاورزی 
ساخت وســاز، 

نفتــی 
فعالیت هــای 

بازپرداخــت هزینه هــای انجام شــده 
توســط کارمنــد کــه در جهــت اهــداف 

شــغلی کارفرمــا اســت 
رفت وآمــد از/بــه غنــا بــرای فــردی 
غیرمقیــم در خــارج غنــا کــه حضــور 
وی در غنــا صرفــًا به منظــور ارائــه 

خدمــت بــه کارفرمــا باشــد.
بــه 

انجام شــده 
پرداخت هــای 

کارمنــدان به طــور غیرمســتقیم کــه 
بــه دلیــل انــدازه، نــوع و دفعــات آن هــا 
غیرمنطقــی اســت یــا ازنظــر اداری 
غیرممکــن اســت کــه کارفرمــا حســاب 
ص دهــد 

کنــد یــا بــه خــود اختصــا
حقوق انفصال ازخدمت

ســودی کــه مؤسســات مالــی مقیــم یــا 
دولــت بــه افــراد پرداخــت می کنــد از 

پرداخــت مالیــات معــاف اســت
پرداختی هــای اجبــاری افــراد بــرای 
مشــمول 

طرح هــای بازنشســتگی 
تخفیــف مالیاتــی اســت.

پرداختــی داوطلبانــه افــراد بــرای 
تــا 

بازنشســتگی 
طرح هــای 

16.5درصــد حقــوق کارمنــدان تحــت 
ص معــاف از مالیــات اســت.

شــرایط خــا

هرگونه زیان لحاظ 
نشده در محاسبه 
ص فرد 

درآمد ناخال
قابل کسر بوده و 

در صورت جبران از 
منبع درآمد یکسان 
تا 5 سال و در غیر 

این صورت تا 3 سال 
قابل انتقال است.

درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 
معادل آن از اعتبار 
مالیاتی استفاده کند 

مشروط به آنکه 
میزان اعتبار از مالیات 

فرد بیشتر نشود.
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-

موارد زیر مشمول 
کسورات است:

درصورتی که درآمد 
ساالنه افراد کمتر 
از 20000 یورو در 
سال باشد می توانند 
برای درآمد ناشی 
از استخدام خود 
)صرفًا درآمدهای 
مربوط به حقوق، 

بازنشستگی 
و فعالیت های 

کشاورزی( 1900 
یورو، در صورت 
ک فرزند 

داشتن ی
1950 یورو، در 
صورت داشتن 
2 فرزند 2000 

یورو و در صورت 
داشتن 3 فرزند 
و بیشتر 2100 
یورو درخواست 

کسورات به صورت 
ک هزینه زندگی 

کم
کنند.

درصورتی که درآمد 
ش از 

ساالنه فرد بی
20000 یورو باشد 
میزان کسورات 
فوق به ازای هر 
1000 یورو درآمِد 
بیشتر، 10 یورو 
ش می یابد

کاه

موارد زیر معاف از مالیات است:
ش کمتــر از 300 یــورو 

مجمــوع مزایــای پرداختــی بــه افــراد بــاارز
معــاف از مالیــات اســت

پرداختی هــای کارفرمــا بابــت بیمــه درمانــی و عمــر کارکنــان و 
افــراد تحــت تکفــل آن هــا تــا ســقف 1500 یــورو در ســال معــاف 

از مالیــات اســت.
ک طــرح 

حــق بیمــه پرداخت شــده توســط کارمنــد در طــول یــ
بازنشســتگی خصوصــی بیمــه عمــر معــاف از مالیــات اســت.

هزینه هــای مرتبــط بــا کار کارمنــد، در صــورت وجــود اســناد 
مالیاتــی مناســب بــرای اثبــات هزینــه و ضــرورت آن بــرای ایجــاد 

درآمــد معــاف از مالیــات اســت.
تا 60000یورو از درآمد انفصال ازخدمت معاف از مالیات است.

اگــر فروشــنده مقیــم مالیاتــی کشــوری باشــد کــه یونــان بــا آن 
معاهــده مالیــات مضاعــف منعقــد کــرده اســت،عایدی ســرمایه ای 

معــاف از مالیــات خواهــد بــود

زیان های ناشی از 
ش اوراق بهادار تا 

فرو
پنج سال قابل جبران 
با سودهای ناشی از 
ش اوراق بهادار 

فرو
است.

در موارد زیر می توان 
از اعتبار مالیاتی 

استفاده کرد:
ک های 

10 درصد کم
خیریه به نهادهای 
عمومی، این مقدار 
نباید از 5 درصد 

درآمد مشمول مالیات 
تجاوز کند.

مالیات دهنده می توان 
به ازای هر فرد 

معلول تحت تکفل 
درخواست 200 یورو 

اعتبار کند.
درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 
معادل آن از اعتبار 
مالیاتی استفاده کند.
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موارد زیر مشمول 
کسورات است:
افراد می توانند 
تا 48000 واحد 
)تقریبًا معادل 
6530 دالر 

آمریکا( از درآمد 
خود را بدون ارائه 
مستندات مشمول 

کسورات کنند.

پرداختــی بابــت  تأمیــن اجتماعــی جــز 
کســورات اســت.

بــرای 
پرداختــی 

هزینه هــای 
بیمه هــای عمــر جــز کســورات اســت.

هزینه هــای مربــوط بــه خیریــه تــا 
ســقف 5% درآمــد ســاالنه مشــمول 

کســورات اســت.
ش افــزوده تــا ســقف 

مالیــات بــر ارز
12000 واحــد )معــادل 1635 دالر 
آمریــکا( در ســال مشــمول کســورات 

اســت.

موارد زیر مشمول معافیت است:
س معاف از مالیات است.

مزایای ویژه و عیدی کریسم
ک هــا یــا دفاتــر نمایندگــی 

بهــره ای کــه مؤدیــان محلــی بــه بان
ک هــا و گروه هــای مالــی گواتمــاال 

محلــی کــه طبــق قانــون بان
مجــاز بــه فعالیــت در گواتمــاال هســتند، پرداخــت می کننــد.

ک غیــر 
ک هــای رتبــه یــ

ســود پرداختــی مؤدیــان محلــی بــه بان
س معیارهــای تعیین شــده توســط 

داخلــی. ایــن معافیــت بــر اســا
مقامــات مالیاتــی اســت.

ندارد
ندارد
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102

اگر فرد از 
ک 

اظهارنامه مشتر
با سایر اعضا 

خانواده استفاده کند 
می تواند به ازای 
هر نفر )حداکثر 6 
نفر( 30000 واحد 

کسری منظور 
نماید.

کسورات شامل موارد زیر است:
مشــارکت در برنامه هــای  تأمیــن 

اجتماعــی
مقــدار کســر شــده توســط کارفرمــا 

بابــت طرح هــای بازنشســتگی

موارد زیر معاف از مالیات است:
ک هزینــه پرداختــی توســط کارفرمــا بــه کارکنــان در قالــب 

کم
ک هزینــه مســکن، حمل ونقــل، غــذا، هزینــه زندگــی و 

کم
ک هزینــه پرداختــی بــه معلمــان

کم
ش دارایی هــای ثابــت به شــرط 

عایــدات ناشــی از فــرو
ســرمایه گذاری مجــدد می توانــد معــاف از مالیــات باشــد.

ندارد
ندارد
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گویان
مالیات بر جمع 
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-

کسر 720 هزار 
واحد در سال قبل 
از محاسبه مالیات 

تکلیفی

کسورات شامل موارد زیر است:
توســط 

انجام شــده 
هزینه هــای 

ک دقیقــًا قبــل از انتقــال مالکیــت 
مالــ

بــه فــرد دیگــر
توســط 

انجام شــده 
هزینه هــای 

ک دارایــی شــامل 
فــرد بــرای تملــ

کارمزدهــای قانونــی و واســطه گری 
از عایــدی ســرمایه قابــل کســر اســت.
جهــت 

انجام شــده 
هزینه هــای 

بهســازی دارایــی از عایــدات ســرمایه 
قابــل کســر اســت.

کســورات شــخصی حداقــل 780 هــزار 
ک ســوم درآمــد فــرد از 

واحــد یــا ی
همــه منابــع

مشــارکت در برنامه هــای  تأمیــن 
اجتماعــی

هزینــه پزشــکی و دندان پزشــکی 
)فقــط کارمنــدان دولــت(

ک هزینه معیشت
کم

حق سنوات
 هزینــه ســفر )مربــوط بــه شــغل(، 

ناهــار، امنیتــی، تلفــن و اقامــت
ک هزینه تفریح

کم
ش ) فقــط بــرای کارمنــدان دولــت 

پــادا
قابــل کســر اســت(

حق مرخصی 
حقوق بازنشستگی 

ک هزینــه مرخصــی )حداکثــر تــا 
کم

ک مــاه حقــوق پایــه(.
یــ

موارد زیر معاف از مالیات است:
س انداز کارکنان که از طرف کارفرما افتتاح می شود.

سپرده پ
سود سهام

س انداز
س انداز طبق قانون طرح پ

سود طرح های پ
ش از 60 ســال ســن 

ســود ســپرده درصورتی کــه دارنــده ســپرده بیــ
داشــته یــا بــه دلیــل بیمــاری ناتــوان باشــد و درامــد ســاالنه وی 

کمتــر از 780 هــزار واحــد در ســال باشــد.
ش از 25 

ش دارایی هایــی کــه بیــ
عایــدات ســرمایه از محــل فــرو

ســال از مالکیــت آن هــا گذشــته باشــد.
عایــدی حاصــل از تصــرف ســهام یــا ســهام شــرکت های دولتــی 
ش امالکــی کــه به عنــوان محــل اقامــت 

یــا ســود حاصــل از فــرو
خصوصــی اســتفاده می شــود، معــاف از مالیــات بــر عایــدی 

ســرمایه اســت.
س انــداز 

ک طــرح پ
حق الزحمــه واریــزی از طــرف کارمنــد در یــ

مصــوب می توانــد از پرداخــت مالیــات معــاف باشــد.
ســود دریافتــی توســط افــراد مقیــم از شــرکت های مقیــم مشــمول 

مالیــات نیســت. 
همچنیــن ســود ســهام پرداختــی توســط موسســه تأمیــن مالــی 
تأییدشــده وام مســکن از پرداخــت مالیــات در گویــان معــاف اســت.

زیان ها قابل جبران 
و تا مدت نامحدود 
قابل انتقال است؛ 

بااین حال در هرسال 
مقدار جبران زیان 

نباید از نصف مالیات 
قابل پرداخت بیشتر 

باشد.

درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 
معادل آن از اعتبار 
مالیاتی استفاده کند.
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6463

وارد زیر مشمول کسورات است:
افــراد می تواننــد بــرای هزینه هــای 
ش و بهداشــت تــا 

مربــوط بــه آمــوز
ســقف 40000 لمپیــرا درخواســت 
کســر از درآمدهــای ناشــی از اســتخدام 

داشــته باشــند

ک 
ش گاه بــه گاه )غیرعــادی( دارایی هــای غیرقابــل اســتهال

فــرو
مشــمول مالیــات نیســت.

ندارد
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-

ک هزینه های شخصی برای افرادی که با نرخ 
کم

استاندارد کمتر از 15% مشمول مالیات هستند در 
س است که عبارت است از:

دستر
ک هزینه شخصی برای هر فرد مجرد 132 

کم
هزار واحد و متأهل 264 هزار واحد

ک هزینه فرزندان برای فرزند اول تا نهم 
کم

ک تا 120 هزار واحد و برای هر فرزند در 
هری

ک هزینه اضافی
سال تولد تا 120 هزار واحد کم

گ 
گ و مادربزر

ک هزینه والدین و پدربزر
کم

وابسته باالی 60 سال در صورت زندگی در منزل 
مؤدی برای هرکدام 100 هزار واحد و در صورت 

عدم زندگی در منزل مؤدی برای هرکدام تا 
50 هزار واحد و برای 55تا 59 سال در صورت 
زندگی در منزل مؤدی برای هرکدام 50 هزار 
واحد و در صورت عدم زندگی در منزل مؤدی 

برای هرکدام تا 25 هزار واحد
هزینه های مراقبت از فرد کهن سال در منزل 
تا 100 هزار واحد)درصورتی که فرد از این 
ک هزینه استفاده کند نمی تواند به طور 

کم
ک هزینه افراد 

هم زمان برای فرد کهن سال از کم
وابسته نیز بهره مند شود(

ک هزینه افراد ناتوان وابسته تا 75 هزار واحد 
کم

ک هزینه خواهر و برادر ناتوان وابسته تا 
و کم

37.5 هزار واحد
ک هزینه والدین منفرد در صورت درخواست 

کم
ک هزینه فرزندان، تا 132 هزار واحد

کم
تخفیف مالیاتی معادل 75% از مالیات نهایی قابل 
پرداخت با توجه به مالیات حقوق و مالیات مورد 

ص تا 20 هزار واحد در هر مورد.
ارزیابی شخ

کلیــه هزینه هــای مرتبــط و ضــروری 
بــرای اســتحصال درآمــد مشــمول 
مالیــات ناشــی از اســتخدام قابــل کســر 

اســت.
ک هزینــه ســرمایه بــرای کارخانــه 

کم
و ماشــین آالت بــرای تحصیــل درآمــد 

قابل اعطاســت.
برخــی پرداختی هــای مرتبــط بــا 
هزینه هــای تحصیــل بــه مؤسســات 
ص تــا 100000 واحــد در ســال 

مشــخ
قابــل کســر اســت. 

ک هــای خیرخواهانــه مصــوب تــا 
کم

35% از درآمــد قابــل کســر اســت. 
وام مســکن حداکثــر تــا 20 ســال و 
هرســال 100 هــزار واحــد قابــل کســر 

اســت. 
پرداخت هــای اجبــاری بازنشســتگی 
و حــق ســنوات تــا 60 هــزار واحــد در 

ســال قابــل کســر اســت.
حــق بیمــه اختیــاری بــرای هــر فــرد 
بیمه شــده واجــد شــرایط در ســال تــا 

8000 واحــد کســر می شــود. 

حــق مدیریــت( 
درآمــد )به اســتثنای 

کارمنــدی کــه تمامــًا بــه خــارج از کشــور 
ارائــه خدمــت کنــد یــا حداکثــر 60 روز در 
گ اشــتغال داشــته باشــد معــاف 

گ کنــ
هن

از مالیــات اســت 
افــراد مقیــم و غیرمقیــم از مالیــات بــر 

ســود و ســود ســهام معاف انــد.
کارمزد مدیریت معاف از مالیات است.
عایدی سرمایه معاف از مالیات است.
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16475/7
-

افراد می توانند از 
کسری استاندارد 
خانواده استفاده 
کنند. بر این 

ک 
س برای ی

اسا
فرد تحت تکفل 

10000 فوری نت، 
برای دو نفر تحت 

تکفل 20000 
فورینت برای هر 
ک و برای سه 

ی
نفر یا بیشتر تحت 

تکفل33000 
فورینت برای 

ک کسورات را 
هری

می توان لحاظ کرد.

-مــوارد زیــر مشــمول کســورات 
می شــود:

ک و 
ک دارایی هــا و امــال

اســتهال
ت

مســتغال
هزینه هــای معامــالت قابل اثبــات 
ســرمایه ای 

عایــدی 
می توانــد از 

مشــمول مالیــات کســر شــود.

موارد زیر مشمول معافیت است:
مزیت هــای درمانــی بــه شــکل کاالیــی یــا مزایایــی آموزشــی 

اعطایــی از ســوی دولــت
هزینه های کارکنان برای تحصیل درآمد کارفرما

ک فــرد 
ک هزینه هــای مســکن کــه بــه یــ

اجــاره و ســایر کم
خارجــی داده می شــود، تحــت شــرایطی معــاف از مالیــات اســت.

ک هزینه تحصیالت کارمند 
کم

 مزایای مراقبت های بهداشتی دولتی 
هزینه هــای معمــول و ضــروری شــغل کارمنــدان کــه بــر عهــده 

کارفرمــا اســت.

پانزده درصد از زیان 
سرمایه حاصل از 

معامالت انجام شده 
در بازارهای 

کنترل شده سرمایه 
می تواند در مقابل 

سود سرمایه حاصل 
از معامالت دیگر 

انجام شده در چنین 
بازارهایی در دو سال 
گذشته یا آینده قابل 

جبران است.

این کشور در موارد 
بسیار محدودی دارای 
اعتبار مالیاتی است. 
درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 

معادل 90 درصد 
آن از اعتبار مالیاتی 

استفاده کند.
درهرحال مجموع 

اعتبارات مالیاتی نباید 
از مالیات فرد بیشتر 

نشود.
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66944/8

-

ص می تواند 
هر شخ

ک 
از اعتبار کم

شخصی تا سقف 
677.364 واحد 

استفاده کند.

کسورات شامل موارد زیر است:
صندوق هــای 

مشــارکت افــراد در 
بازنشســتگی

کار 
کارمنــدان بــرای 

هزینه هــا 
به طــور عمومــی قابــل کســر نیســت 
امــا برخــی هزینه هــا ماننــد ســفر 
مرتبــط و ملحقــات آن ماننــد هزینــه 
اقامــت، کرایــه و غــذا بــا ارائــه 

ت
مســتندا

کســورات بازنشســتگی کارمنــدان 
حداکثــر تــا 8% از کل درآمــد اشــتغال 

کســر می شــود.

موارد زیر معاف از مالیات است:
150000 واحــد از درآمــد بهــره ای بــرای اولیــن بــار معــاف از 

مالیــات اســت.
50 درصد درآمد ناشی از اجاره

ش خانــه مســکونی اصلــی درصورتی کــه 
عایــدی ناشــی از فــرو

حداقــل دو ســال از مالکیــت آن گذشــته باشــد.
ش دارایی هــای شــخصی 

عایــدی ســرمایه ناشــی از فــرو
غیرتجــاری معــاف از مالیــات اســت.

درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 
معادل آن از اعتبار 
مالیاتی استفاده کند.
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ستم
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هزینه ها

ت ها
معافی

جبران زیان
اعتبار مالیاتی

هند
مالیات بر 

درآمد دوگانه
2104/1

3426

کسر استاندارد 
19200 روپیه 
در سال به جای 
معافیت هزینه 

حمل ونقل 
)به استثنای مورد 

معلولین( 
هزینه های پزشکی 
تا 15000 در سال

کسورات شامل موارد زیر است:
افــراد می تواننــد کلیــه هزینه هــای تحصیــل درآمــد مشــاغل آزاد را از 

ص کســر کننــد.
درآمــد ناخالــ

کســر مبلــغ 50،000 روپیــه یــا میــزان حقــوق دریافتــی هرکــدام کــه 
کمتــر باشــد.

در صــورت کســب درآمــد اجــاره هزینه هایــی ماننــد مالیــات پرداختــی 
ک اجــاره داده شــده، 30 درصــد درآمــد اجــاره و بهــره پرداختــی 

بابــت ملــ
ک اجــاره داده شــده قابــل کســر اســت.

بابــت وام هــای خریــد ملــ
افــراد می تواننــد بابــت هزینــه پرداختــی جهــت مشــارکت در 
س انــداز و عمــر تــا 150000 روپیــه 

صندوق هــای بازنشســتگی، پ
ص تــا 200 هــزار روپیــه( درخواســت کســورات دهند.

)تحــت شــرایط خــا
کســر پرداختــی کارفرمایــان بــه صنــدوق بازنشســتگی نیــز تــا ســقف 

ص مجــاز اســت.
مشــخ

بهره هــای پرداختــی بابــت وام هــای آموزشــی به طــور کامــل قابــل 
کســر اســت.

بهره هــای پرداختــی بابــت وام مســکن از 50000 تــا 150000روپیــه 
قابــل کســر اســت.

بهره هــای پرداختــی بابــت وام وســایل نقلیــه برقــی تــا 150000روپیــه 
قابــل کســر اســت.

درآمدهــای بهــره ای دریافتــی از ســپرده های بانکــی تــا 10000 روپیــه 
قابــل کســر اســت.

درآمــد بهــره ای دریافتــی شــهروندان مســن مقیــم بــا حداقــل 60 ســال 
ســن تــا 50000 روپیــه قابــل کســر اســت.

حــق بیمه هــای درمــان تــا 25000 روپیــه )50000 درصورتی کــه فــرد 
مقیــم بــاالی 60 ســال ســن داشــته باشــد( قابــل کســر اســت.

حــق بیمــه درمانــی والدیــن تــا 25000 )50000 درصورتی کــه فــرد 
بــاالی 60 ســال باشــد( روپیــه قابــل کســر اســت.

هزینه هــای درمانــی افــراد بــاالی 80 ســال کــه فاقــد بیمــه هســتند تــا 
ســقف 50 هــزار روپیــه قابــل کســر اســت.

پرداخــت حداکثــر تــا 5،000 روپیــه بــرای معاینــه پزشــکی پیشــگیرانه 
قابــل کســر اســت.

هزینه هــای خیریــه مطابــق قانــون بیــن 50 تــا 100 درصــد قابــل کســر 
ک هــای نقــد تــا ســقف 2000 روپیــه قابل قبــول اســت.

هســتند. کم

حداکثر اقامت 90 روزه در هند
عــدم کســر پرداختــی توســط 
کارفرمــا از درآمــد مشــمول 

مالیــات در هنــد 
شــهروندان خارجــی غیــر مقیــم 
شــاغل در کشــتی های خارجــی 
ک 

کــه حداکثــر 90 روز در یــ
ســال مالیاتــی در هنــد اقامــت 

دارنــد معــاف از مالیات انــد.
پرداختی هــای کارفرمــا بابــت 
صنــدوق بازنشســتگی کارکنــان

ک هزینه هــا ماننــد 
برخــی کم

کارفرمــا بابــت 
ک هزینــه 

کم
رفت وآمــد یــا اجــاره خانــه معمــوال 
معــاف از مالیــات اســت )تحــت 
برخــی شــرایط مشــمول مالیــات با 

نــرخ بســیار پاییــن می شــود(
ش ســهام 

عایــدات ناشــی از فــرو
صندوق هــای 

واحدهــای 
و 

ســهامی مشــروط بــه آنکــه از 
مبلــغ نقل وانتقــال آن هــا مالیــات 
اخذشــده باشــد و مــدت نگهــداری 
ک ســال باشــد 

ش از یــ
آن هــا بیــ

معــاف از مالیــات اســت.
ســود پرداختــی بــرای وام درمــان 
ص 

ص و خــا
بیماری هــای مشــخ

تحــت شــرایطی معــاف از مالیــات 
اســت.

 اقامــت در هتــل بــرای انجــام 
مقدمــات جابجایــی کارمنــد معــاف 

از مالیــات اســت.

هر نوع عایدی از 
ش سهام 

محل فرو
قابل جبران است اما 
زیان های ناشی از 

ش سهام 
ناشی از فرو

با مدت نگهداری 
ک سال 

بیشتر از ی
صرفًا با عایدات 

ش سهام 
ناشی از فرو

با مدت نگهداری 
ک سال 

ش از ی
بی

قابل جبران است. 
درهرحال زیان ها تا 
8 سال قابل انتقال به 
سال های آتی است.
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4135/6
-

کسورات استاندارد 
تا 5 درصد درآمد 
ص و تا سقف 

ناخال
6 میلیون در سال 
)برای بازنشستگان 

تا 2400000(
ک هزینه 

کم
شخصی به میزان 

54 میلیون در 
ک هزینه 

سال، کم
اضافی بابت 

همسر به میزان 
4500000 در سال، 

ک هزینه 54 
کم

میلیون واحدی 
اگر که همسر 

درآمد مجزا داشته 
ک هزینه 

باشد، کم
4500000 واحدی 
به ازای هر فرزند تا 

سقف سه فرزند 

کسورات شامل موارد زیر است:
صندوق هــای 

بــه 
پرداختــی 

زنشســتگی
با

اگرچــه مزایایــی کــه بــه کارمنــدان 
اعطــا می شــود، از جملــه مســکن 
و اتومبیل هــای ارائه شــده توســط 
کارفرمــا، در درآمــد مشــمول مالیــات 
ک کارمنــد لحــاظ نمی شــود، امــا 

یــ
اگــر کارمنــد در منطقــه ای دورافتــاده 
کار کنــد، کســر بــرای کارفرمــا مجــاز 

اســت.

موارد زیر معاف از مالیات است:
در صــورت ارائــه معافیت هــای متقابــل، دیپلمات هــا و نماینــدگان 
برخــی از ســازمان های بین المللــی از مالیــات اندونــزی معــاف 

هســتند. 
پرداخــت جبرانــی بــرای کار و خدمــات جــزء درآمــد مشــمول 

ص
مالیــات نیســت به جــز در مــوارد خــا

مزایــای اضافــی اعطایــی بــه کارمنــدان ازجملــه اتومبیــل و مســکن 
کــه کارفرمــا بــرای آن هــا در نظــر می گیــرد.

50 هــزار واحــد از درآمــد ناشــی از ســپرده های مــدت دار، 
ازجملــه ســپرده های مــدت دار خــارج از کشــور، گواهــی ســپرده، 

س انــداز معــاف از مالیــات اســت.
حســاب های پ

50 هــزار واحــد از پرداختــی یکجــا بــه صنــدوق بازنشســتگی معــاف 
از مالیــات اســت.

حداکثــر تــا 60 میلیــون واحــد از دارایــی بــه ارث رســیده معــاف از 
مالیــات بــر ارث اســت.

زیان ها قابل جبران و 
تا 5 سال قابل انتقال 

به سال های آتی 
است.

درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 
معادل آن از اعتبار 
مالیاتی استفاده کند.
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5955/1
-

هر فرد می تواند از 
کسورات شخصی 
تا سقف 2500000 
واحد استفاده کند. 

این رقم برای 
همسر غیر شاغل 

فرد به میزان 
4500000 واحد 
ش است.

قابل افزای
ک 

به ازای هر ی
از فرزندان زیر 18 
سال و هر فرزند 
دانشجوی زیر 25 
سال می توان به 
میزان 200 هزار 
واحد درخواست 

کسری داد.
ص باالی 

هر شخ
63 سال می تواند 
از 3200000 واحد 

کسری استفاده 
کند.

زنان بیوه یا مطلقه 
می توانند از 300 
هزار واحد کسری 

استفاده کنند.

کسورات شامل موارد زیر است:
طرح هــای  تأمیــن 

در 
مشــارکت 
اجتماعــی

ک عمومــی بــه میــزان 30 درصــد 
کمــ

حقــوق پایــه
یــا 

نمایندگــی 
ک هزینه هــای 

کم
خارجــی 

مأموریــت 
ک هزینــه 

کم
کارمنــدان خارجــی مقیــم، حداکثــر 

25% از حقــوق پایــه 

موارد زیر معاف از مالیات است:
سود سهام

ش ســهام و اوراق قرضــه کــه جــزء فعالیــت 
عایــدات ناشــی از فــرو

تجــاری نباشــد معــاف از مالیــات اســت.
ص 

تحــت شــرایط خاصــی افــراد مشــمول رژیــم مالیاتــی خــا
می شــوند کــه طــی آن تــا 50 درصــد از درآمــد ناشــی از اشتغالشــان 

معــاف از مالیــات اســت
هدایا و ارث معاف از مالیات است.

اقلیــم کردســتان تــا 1 میلیــون واحــد ماهانــه معــاف از مالیــات 
س از کســر کســورات و پرداختی  هــای 

اســت و درآمــد مــازاد پــ
تأمیــن اجتماعــی مشــمول مالیــات می شــود.

ندارد
ندارد
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درآمد دوگانه
78661

42024 برای 
افراد مجرد و 
52738 برای 
افراد متأهل 
با اظهارنامه 

ک
مشتر

اعتبار مالیاتی به 
افراد متأهل 3300 
یورو و افراد مجرد 
1650 یورو افراد 

بیوه و مطلقه 
2190 یورو افراد 

گ 
بیوه در سال مر

همسر 3600 یورو 
ک هزینه مالیات 

کم
در منبع 1650 یورو 
هزینه های پزشکی 
و دندان پزشکی 20 
درصد از پرداختی 
ص 

حق بیمه ناخال
تا 1000 یورو برای 

گ سال 
افراد بزر

و 500 یورو برای 
کودکان در هرسال

هزینه هــای الزم و ضــروری بــرای 
انجــام فعالیت هــای شــغلی شــامل 
س محافــظ قابــل 

هزینه هــای لبــا
کســر اســت.

بــه 
پرداختــی 

ک هزینــه 
کم

مــورد 
صندوق هــای بازنشســتگی 

تأییــد از 15 تــا 40 درصــد درآمــد 
بســته بــه ســن فــرد تــا 2300000 

یــورو
ک هزینــه انگیزشــی اشــتغال و 

کم
ســرمایه گذاری150 هــزار یــورو

تخفیــف شــروع کار بــرای کارآفرینــان 
100000 یــورو بعــالوه بازپرداخــت 
ک از 

100000 یــورو در برابــر هــر یــ
ش ســال قبــل

شــ
ک هزینــه 

افــراد غیرمقیــم مشــمول کم
و اعتبــارات مالیاتــی نیســتند

هزینه هایــی کــه کارکنــان به طــور کامــل، منحصــراً و اساســًا در 
انجــام وظایــف شــغلی متحمــل می شــوند )به غیــراز هزینه هــای 

ایــاب و ذهــاب( مشــمول مالیــات نیســتند.
سود اوراق قرضه دولتی به افراد غیرمقیم

درآمــد حاصــل از نوشــتن و ســاخت موســیقی، نقاشــی و 
مجسمه ســازی تــا 50000 یــورو عایــدی یــا ســود.

سود یا عایدی حاصل از فعالیت های جنگلداری. 
ش 

فــرد می توانــد از دو تخفیــف اول ذکرشــده در بــاال بــرای کاهــ
بدهــی مالیاتــی اســتفاده کنــد، مشــروط بــه برخــی محدودیت هــا

ک کارمنــد تحــت طــرح تصویب شــده 
ســهام ارائه شــده بــه یــ

ک ســال مالیاتــی.
تقســیم ســود، تــا ســقف 12700 یــورو در یــ

ســود دریافتــی از خــارج بــرای افــراد غیــر ســاکن اگــر وجــه آن بــه 
ایرلنــد واریــز نشــود 

عایدی های سرمایه ای زیر معاف از مالیات است:
اولین 1270 یورو عایدی مشمول مالیات 

ارثعایدی سرمایه حاصل از محل سکونت اصلی مؤدیان مالی 
اموال منقول با عمر کمتر از 50 سال

ص 
تخفیــف بازنشســتگی بــرای عایــدی ســرمایه تحــت شــرایط خــا

موجــود اســت.

زیان ناشی از 
ک 

اجاره ی امال
با درآمد اجاره ای 

ناشی از سایر منابع 
قابل جبران است 
و می تواند به طور 

نامحدود به سال های 
آتی منتقل شود و 

در سال های آینده با 
درآمد اجاره جبران 

شود.
زیان سرمایه می تواند 

با سود سرمایه 
حاصل شده در همان 
سال جبران شود یا 
به سال های آینده 

منتقل شود.

اعتبار مالیاتی بابت 
مالیات تکلیفی بر 
سود سهام و سود 

سپرده های بانکی و 
ساختمانی وجود دارد.
درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 
معادل آن از اعتبار 
مالیاتی استفاده کند.
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-

افراد می توانند از 
اعتبار مالیاتی برای 

خانوار به ازای 
همسر وابسته تا 
800 واحد و به 

ازای فرزند وابسته 
950 واحد برخوردار 

گردد. برای هر 
ک وابسته زیر 

کود
سه سال، مبلغ 
مذکور حداکثر 

ش 
270 یورو افزای

می یابد. برای هر 
ک معلول 

کود
زیر سه سال، 

مبلغ 400 یورو 
ش می یابد. 

افزای
ش از 

اگر والدین بی
سه فرزند وابسته 
داشته باشند، برای 

هر فرزند مبلغ 
200 یورو اضافی 
تعلق می گیرد. اگر 
والدین چهار فرزند 

یا بیشتر داشته 
باشند، مبلغ اضافی 
در اختیار آن ها قرار 

می گیرد.

موارد زیر مشمول کسورات است:
پرداخت های تأمین اجتماعی اجباری 

صندوق هــای 
ک هــای تأمیــن اجتماعــی بــه 

کم
شــرایط 

بازنشســتگی تکمیلــی واجــد 
مشارکت افراد در برنامه های  تأمین اجتماعی اختیاری

هزینه های پزشکی پرداختی به معلوالن
پرداختی ها بابت طالق

اگــر کارمنــدی واجــد شــرایط رژیــم ویــژه مالیاتــی باشــد 
50% از کل مبلــغ مالیاتــی در ســالی کــه کارمنــد اقامــت 
خــود را تغییــر می دهــد و بــرای چهــار ســال بعــد آن قابــل 

کســر اســت.این شــرایط عبارت انــد از:
فــرد طبــق قوانیــن داخلــی ایتالیــا مقیــم مالیاتــی ایتالیــا 

شــده باشــد.
فــرد بــه مــدت پنــج ســال قبــل از تغییــر وضعیــت اقامــت، 
مقیــم مالیاتــی در کشــوری به غیــراز ایتالیــای بــوده و 
کارمنــد اجرایــی یــا کامــال تخصصــی یــا حداقــل دارای 
س اســت و حداقــل 24 مــاه قبــل از عزیمــت 

ک لیســان
مــدر

بــه ایتالیــا در خــارج از کشــور تحصیــل یــا کار کــرده اســت.
فــرد به عنــوان مقیــم مالیــات ایتالیــا بــرای دو ســال بعــد 

واجــد شــرایط باشــد.
فــرد اساســًا در قــرارداد کاری بــا کارفرمــای مقیــم مالیــات 
ایتالیــا یــا بــا شــرکتی از همــان گــروه در ایتالیــا کار کنــد.

ص بــرای گروه هــای درآمــدی مختلــف از 
کســورات خــا

ص وجــود دارد.
مجمــوع درآمــد اشــخا

ص 
هزینه هــای شــامل هزینــه درمــان بیماری هــای خــا

ش از 129.11 دالر باشــد.
درصورتی کــه بیــ

حق بیمه عمر و سالمت تا سقف معین
هزینه تحصیل در دانشگاه تا 786 یورو

س ترحیم تا سقف 1549.37 یورو
هزینه مجل

ســود وام هــای رهنــی تــا ســقف 4000 یــورو بــرای خریــد 
منــزل مســکونی کــه بــه مؤسســات ایتالیایــی پرداخــت 

شــود.

موارد زیر معاف از مالیات است:
هزینه هــای پرداخت شــده توســط کارفرمــا یــا 
کارکنــان بابــت برنامه هــای  تأمیــن اجتماعــی 

اجبــاری
عایــدی یــا زیــان ســرمایه ناشــی از ســهام 
صادرشــده توســط شــرکت های 

غیرمجــاز 
س اوراق بهــادار 

ایتالیایــی پذیرفته شــده در بــور
بــرای افــراد غیرمقیــم. 

مشــارکت کارفرمــا یــا کارکنــان در صندوق هــا 
یــا نهادهایــی کــه بــه هزینه هــای درمانــی 

ک می کننــد تــا ســقف 3615.2 یــورو.
کمــ

کاالهــا و خدمــات ارائه شــده بــه کارکنــان 
درصورتی کــه جمعــًا از 258.23 یــورو تجــاوز 

نکنــد.
برخــی مزایــا ماننــد ناهــار در محــل کار و 

س ایــاب و ذهــاب
خدمــات ماننــد ســروی

هزینــه ســفر های کاری تــا ســقف 46.48 یــورو 
بــرای ســفرهای داخلــی و 77.47 یــورو بــرای 

ســفرهای خارجــی
ش از 5 ســال 

خانــه مســکونی درصورتی کــه بیــ
از مالکیــت آن گذشــته باشــد یــا محــل ســکونت 

اصلــی فــرد باشــد.

زیان های سرمایه 
با عایدات سرمایه 
قابل جبران بوده و 
تا 5 سال قابل انتقال 

است.

درصورتی که فرد 
به منابع خارجی 

مالیات پرداخته باشد 
می تواند از اعتبار 
مالیاتی به اندازه 

کمترین میزان مالیات 
خارجی یا کل مبلغ 
مالیات ایتالیا که به 
درآمد منبع خارجی 
ص می یابد 

اختصا
استفاده کند.
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کســر مالیــات بــر درآمــد بــا نــرخ 
25 درصــد بابــت حــق مدیریــت و 

هیئت مدیــره
در 

عضویــت 
10 درصــد حقــوق و دســتمزد بابــت 
بیمــه  بازنشســتگی و درمــان اجبــاری

دریافتــی بازنشســتگی و حــق ســنوات حداکثــر تــا 80،000 واحــد 
از مالیــات معــاف اســت. اگــر مســتمری بگیر زیــر 55 ســال باشــد، 
ایــن معافیــت بــه درآمــد بازنشســتگی یــا 80،000 واحــد هرکــدام 

کــه کمتــر باشــد محــدود می شــود.
افــراد 65 ســال بــه بــاال از معافیــت اضافــی 80000 واحــد برخــوردار 

هستند.
افــراد معلــول از پرداخــت مالیــات بــر حقــوق و حقــوق بازنشســتگی 

معــاف هســتند.
معافیت هــای فــوق هــم بــرای افــراد مقیــم و هــم بــرای افــراد 

س اســت.
غیــر مقیــم در دســتر

محل اقامت تهیه شده توسط کارفرما
عایدی سرمایه معاف از مالیات است.

افــراد خوداشــتغالی مقیــم مســتحق معافیــت مالیــات بــر درآمــد 
بــرای 1،500،096 واحــد از درآمــد خــود هســتند. ایــن معافیــت 

شــامل افــراد غیــر مقیــم نمی شــود.

زیان ناشی از 
معامالت قابل انتقال 
است و با سودهای 
تجاری حاصل در 
سال های بعد قابل 
جبران است اما 

زیان های مالیاتی 
قابل کسر در هرسال 

مالیاتی حداکثر 
50% مبلغ کل 

درآمد مؤدیان از آن 
س از کسر 

سال پ
کسورات و معافیت 
است. بااین حال، این 
محدودیت برای پنج 

سال اول تجارت 
اعمال نمی شود. 

همچنین اگر درآمد 
ص مؤدیان 

ناخال
از همه منابع برای 

سال مالیاتی مربوطه 
کمتر از 10 میلیون 
واحد باشد، باز این 
محدودیت اعمال 
نمی شود. انتقال به 
سال های گذشته 

مجاز نیست.
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درآمد کارمندان 
دارای کسورات 

استاندارد به میزان 
حداکثر 2200000 
واحد برای درآمد 

باالتر از 10 میلیون 
واحد.

حداکثر کسورات 
به ازای همسر 
380 هزار واحد، 

برای همسر باالی 
70 سال سن 480 
هزار واحد )این 

مبلغ بسته به درآمد 
فرد و سن همسر 
می تواند متفاوت 

باشد و مبالغ 
ذکرشده سقف 
کسورات است(

کسورات به ازای 
هر فرد تحت تکفل 
با حداقل سن 16 

سال 480هزار واحد 
کسورات پایه 380 

هزار واحدی
کسورات اضافی 
برای تحصیل هر 

فرد تحت تکفل 19 
تا 23 ساله تا 250 

هزار واحد

موارد زیر مشمول کسورات است:

زیان هــای ناشــی از حــوادث بــا 
ص

مشــخ
قوانیــن 

هزینه هــای درمــان قابــل کســر 
ص حداکثــر تــا 2 

بــا قوانیــن مشــخ
میلیــون واحــد

حــق بیمه هــای اجتماعــی به طــور 
کامــل قابــل کســر اســت.

حــق بیمه هــای عمــر تــا ســقف 
400هــزار واحــد

حــق بیمه هــای حــوادث تــا ســقف 50 
هــزار واحــد 

حــق بیمــه پرســتاری تــا ســقف 40 
هــزار واحــد

اهــدا بــه دولــت یــا مقامــات محلــی، 
مؤسســات آموزشــی، علمــی یــا ســایر 
اهــداف عمومــی تعیین شــده توســط 
وزارت دارایــی و مؤسســات مطالعــات 
ص کــه در 

علمــی یــا تحقیقــات خــا
ش بینی شــده اســت، 

قانــون مالیــات پی
قابــل کســر اســت. مبلــغ قابــل کســر 
ک هزینه هــا 

کمتریــن مبلــغ کل کم
یــا 40% کل درآمــد تعدیل شــده )کســر 

2000واحــد( اســت.
س 

ســود ســهام پذیرفته شــده در بــور
ک عامــل پرداخــت 

کــه از طریــق یــ
ژاپنــی دریافــت می شــود تــا 750 
واحــد از مالیــات تکلیفــی قابــل کســر 

اســت.

شــامل 
برخــی از مزایــای پرداخت شــده توســط کارفرمــا 

ک منــزل از مالیــات معــاف هســتند. 
هزینه هــای جابجایــی و تــر

زیان های ناشی 
ش سهام با 

از فرو
بهره دریافتی از 

اوراق و سود سهام 
قابل جبران است. 
همچنین زیان ها تا 
سه سال قابل انتقال 

است.
زیان ناشی از اوراق 
و سهام ثبت نشده در 
س اوراق بهادار 

بور
تنها در مقابل عایدی 
همان دارایی قابل 

جبران است.

درصورتی که فرد 
به منابع خارجی 

مالیات پرداخته باشد 
می تواند از اعتبار 

مالیاتی استفاده کند. 
درصورتی که این 

ش از مالیات 
مقدار بی

فرد باشد امکان 
بازپرداخت آن وجود 
ندارد اما تا سه سال 

قابل انتقال است.
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 4330/5

-

کسورات برای 
وابستگان به میزان 
10 هزار واحد برای 

وابستگان.
کسورات شخصی 
به میزان 10 هزار 

واحد.
کسورات اضافی 

معادل 1000 واحد 
برای هزینه های 
درمانی هر فرزند

کسورات شامل موارد زیر است:
کســورات درمانــی، تحصیلــی، اجــاره، 
ســود پرداختــی بــرای وام منــزل و 
مرابحــه و خدمــات فنــی و مهندســی و 

قانونــی تــا ســقف 3000 واحــد.
طبــق ایــن قانــون، مالیــات بــر 
درآمــد خارجــی هزینــه ای قابــل کســر 
محســوب می شــود. بااین حــال، اگــر 
معاهــده مالیــات مضاعــف بیــن کشــور 
خارجــی و اردن وجــود داشــته باشــد، 

مفــاد پیمــان قابل اعمــال اســت.

زیان های مربوط 
به درآمدهای 

مشمول مالیات 
قابل جبران و تا 

پنج سال قابل انتقال 
به سال های آتی 
است البته با ارائه 

مستندات.

ندارد
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9731/1
-

کسورات استاندارد 
به میزان 42500 

واحد در ماه

کسورات شامل موارد زیر است:
حــق بیمــه بازنشســتگی اختیــاری یــا 

اجبــاری
حــق بیمــه بابــت قراردادهــای بیمــه 

تجمعــی
هزینه های پزشکی 

پرداختــی بابــت وام هــای رهنــی 
ص شــده

ک هــای مشخ
مســکن در بان

اگــر میــزان درآمــد مشــمول مالیــات در 
س از تعدیــل و کســر( منفــی 

منبــع )پــ
باشــد می تــوان ایــن مبلــغ را بــه 
دوره هــای مالیاتــی بعــدی منتقــل کــرد 
تــا درآمــد مشــمول مالیــات کارمنــد را 

ش دهــد.
کاهــ

موارد زیر معاف از مالیات است:
هزینه ایاب و ذهاب روزانه کارمندان به محل کار

هزینه و پرداختی بابت سفر شغلی در هنجارهای تعیین شده
هزینــه غــذا و محــل زندگــی مشــروط بــر آنکــه در ســایت کار قــرار 

داشــته باشند.
هزینه های پرداختی بابت طالق

هزینه های درمان
عایــدی و ســود اوراق بهــادار ثبت شــده در بــازار اوراق بهــادار 

قزاقســتان
ص حقوقــی مقیــم در 

ســود اوراق بهــادار دریافــت شــده از شــخ
صــورت رعایــت همــه شــرایط زیــر:

ش از ســه ســال نگه داشــته 
 - ســهام یــا منافــع مشــارکت بیــ

شــده اســت.
ص حقوقــی مقیــم بــرای دوره پرداخــت ســود ســهام کاربــر 

 شــخ
زیرســطحی نیســت.

 - در تاریــخ پرداخــت ســود ســهام، حداکثــر 50% دارایی هــای 
ص حقوقــی پرداخت کننــده ســود بــه دارایی هــای شــرکتی 

شــخ
کــه کاربــر زیرســطحی اســت نســبت داده شــود.

ص حقوقــی مقیــم در 
ش اوراق بهــادار شــخ

عایــدی حاصــل از فــرو
صــورت رعایــت هم زمــان تمــام شــرایط زیــر:

ش از ســه ســال 
در تاریــخ واگــذاری، ســهام یــا منافــع مشــارکت بیــ

نگه داشــته شــده اســت.
ص حقوقــی یــا کنسرســیومی کــه ناشــر ســهام یــا منافــع 

شــخ
مشــارکت فروخته شــده اســت کاربــر زیــر ســطح نیســت.

ص 
ش دارایی هــای شــخ

در تاریــخ واگــذاری، حداکثــر 50% ارز
حقوقــی یــا کنسرســیومی کــه ناشــر ســهام یــا منافــع مشــارکتی 
ک نهــاد کاربــر زیرســطحی 

فروخته شــده اســت، بــه دارایی هــای یــ
ص( تعلــق می گیــرد.

)اشــخا
ســود ســپرده هایی کــه توســط ســازمان های مجــاز در قزاقســتان 

بــه افــراد مقیــم پرداخــت می شــود.
درآمد حاصل از اوراق بهادار دولتی قزاقستان

درآمــد حاصــل از اســتفاده از اختیــار ســهام کارفرمــا، درآمــد 
مشــمول مالیــات محســوب نمی شــود

ندارد

درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 
معادل آن از اعتبار 
مالیاتی استفاده کند 

مشروط به آنکه 
میزان اعتبار از مالیات 

فرد بیشتر نشود.
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درآمد دوگانه
1816/5

-
کسورات شخصی 
تا سقف 16896 

واحد در سال

کسورات شامل موارد زیر است:
صندوق هــای 

بــه 
پرداختــی 

صندوق هــای آتــی 
بازنشســتگی و 

نگــر تــا ســقف 240 هــزار واحــد در 
ســال

بهره هــای پرداختــی بابــت وام مســکن 
اصلــی تــا ســقف 300 هــزار واحــد

س انــداز 
مشــارکت در طرح هــای پ

خریــد مســکن تــا ســقف 96000 
واحــد در ســال

مالیــات پرداختــی بــه خارجیــان جــز در 
مــواردی کــه مشــمول اعتبــار مالیاتــی 

می شــود.
کارمنــدان خــارج از کشــور دفاتــر 
شــرکت های 

معتبــر 
منطقــه ای 

خارجــی کــه حداقــل 120 روز در طــول 
ســال مالــی در خــارج از کنیــا کار 
ک ســوم کل 

می کننــد، می تواننــد ی
درآمــد خــود را کســر کننــد.

کســورات مالیاتــی شــامل مــوارد زیــر 
اســت:

15 درصــد از حــق بیمــه درمانــی و 
ش تــا ســقف 60000 واحــد در 

آمــوز
دالر

مقرون به صرفــه 
مســکن 

تخفیــف 
15% از پرداختــی کارمنــد تــا ســقف 
108000 واحــد در ســال. ایــن مربــوط 
ک 

بــه افــرادی اســت کــه در یــ
طــرح مســکن ارزان قیمــت مصــوب 
س انــداز می کننــد، متقاضــی در 

پ
ص خانــه شــده اند.

انتظــار تخصیــ

موارد زیر معاف از مالیات است:
هزینــه درمانــی و هزینــه بیمــه درمــان کــه توســط کارفرمــا 

پرداخــت شــود.
پرداختی های کارفرما به صندوق های بازنشستگی

دریافتــی از صندوق هــای بازنشســتگی در هنــگام خــروج از ایــن 
صندوق هــا تــا ســقف 600 هــزار واحــد

300 هزار واحد دریافتی اول از صندوق بازنشستگی
مزایای غیر نقدی تا سقف 36000 واحد در سال

هزینــه عبــور و مــرور، مرخصــی ســاالنه و عزیمــت بــرای افــراد 
غیــر شــهروند و خانواده شــان کــه در خــارج از کنیــا اســتخدام 

می شــوند.
اولیــن 2000 واحــدی کــه روزانــه به عنــوان کارمــزد انجام وظیفــه 

رســمی بــه کارمنــد پرداخــت می شــود. 
ناهــار ســرو شــده در محــل کار توســط کارفرمــا تــا ســقف 48 هــزار 

واحــد در ســال
هزینه هــای درمــان و خدمــات افــراد معلــول تــا ســقف 50000 

واحــد در مــاه
درآمــد افــراد معلــول تــا ســقف 150 هــزار واحــد معــاف از مالیــات 

اســت
ک

س انداز نزد پست بان
بهره حساب پ

درآمــد ناشــی از اوراق قرضــه مســکن تــا ســقف 300 هــزار واحــد 
)البتــه مالیــات تکلیفــی 10 درصــد اخــذ خواهــد شــد(.

درآمد سود سهام و اوراق قرضه از خارج از کنیا
ش از 3 

ســود ســپرده طــرح مالکیــت خانــه کــه مبلــغ ســپرده بیــ
میلیــون واحــد نباشــد

درآمد اجاره تا سقف 144 هزار واحد در سال

زیان ها با سود حاصل 
از همان منبع قابل 
جبران و تا مدت 

نامحدود قابل انتقال 
به سال های آتی 

است.

مالیات های پرداختی 
بابت درآمد ناشی از 
استخدام شهروندان 

کنیا به خارج و 
مالیات پرداختی 

توسط هنرمندان و 
ورزشکاران شهروند 

کنیا به خارج
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31762
-

برای افراد با درآمد حداکثر 5 میلیون 
واحد کسر 70 درصد از درآمد ناشی 

از اشتغال برای افراد با درآمد 5 تا 15 
میلیون واحد کسر 3.5 میلیون واحد 
بعالوه 40 درصد مازاد درآمد بر 5 

میلیون واحد برای افراد با درآمد 15 تا 
45 میلیون واحد کسر 7.5 میلیون واحد 

بعالوه 15 درصد درآمد مازاد بر15 
میلیون واحد و برای افراد با درآمد 45 
تا 100 میلیون واحد کسر 12 میلیون 
واحد بعالوه 5 درصد درآمد مازاد بر 

45 میلیون واحد و برای افراد با درآمد 
باالی 100 ملیان واحد کسر 14.75 
میلیون واحد بعالوه 2 درصد درآمد 

مازاد بر 100 میلیون واحد موجود است. 
کسر پایه 1.5 میلیون واحد برای همسر 

ک از افراد تحت تکفل بدون 
و هری

درآمد که عبارت اند از: 
گ

گ و پدربزر
والدین، مادربزر

فرزند و فرزندخوانده حداکثر 20 ساله
خواهر و بردار حداکثر20 ساله یا حداقل 

60 ساله
فرزندخوانده زیر 18 سال که حداقل 6 

ماه مورد سرپرستی واقع شده باشد.
کسورات اضافی عبارت اند از:

1میلیون واحد برای افراد باالی 70 
سال

2 میلیون واحد برای افراد معلول
500 هزار واحد برای زنان شاغل با 
درآمد زیر 30 میلیون واحد سرپرست 
خانوار یا دارای همسر. برای زنان فاقد 

ک فرزند یا فرزندخوانده 
همسر با ی

ش 
کسر فوق به 1 میلیون واحد افزای

می یابد. 

700 هــزار واحــد کســر بابــت پرداختــی بــه بیمه هــای دارای 
شــرایط زیــر:

حق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر، حوادث و درمان باشد.
کارمند بیمه شده ذینفع آن هم باشد.

حــق بیمــه پرداختــی در سررســید بیمه نامــه قابل اســترداد نباشــد و 
یــا مبالــغ قابل اســترداد از مقــدار حــق بیمــه پرداختــی در سررســید 

آن فراتــر نــرود.
کسورات موردی عبارت اند از:

حــق بیمــه پرداختــی طبــق قانــون بابــت بیمــه درمــان، بیــکاری یــا 
قانــون مراقبــت طوالنی مــدت.

چهــل درصــد ســپرده های پرداخت شــده بــه برخــی صندوق هــای 
س انــداز مســکن حداکثــر تــا 2.4 میلیــون واحــد در ســال تــا 31 

پ
دســامبر 2019 توســط مــؤدی سرپرســت خانــوار، دارای درآمــد 
اشــتغال مشــمول مالیــات حداکثــر تــا 70 میلیــون واحــد و فاقــد 

خانــه.
40 درصــد اصــل و ســود پرداختــی وام اجــاره مســکن توســط مــؤدی 
س انــداز مســکن و کســر 

طبــق قانــون مجمــوع کســر صنــدوق پ
اجــاره مســکن تــا 3 میلیــون واحــد در ســال اســت.

پرداخــت ســود وام خریــد مســکن طوالنی مــدت )یعنــی 15 ســال 
ش اســتاندارد آن حداکثــر500 

یــا بیشــتر( بابــت خانــه ای کــه ارز
ش 

میلیــون واحــد اســت کامــال کســر می شــود اگــر خریــدار بیــ
س انــداز 

ک خانــه نداشــته باشــد. مجمــوع کســر صنــدوق پ
از یــ

مســکن، کســر اجــاره مســکن و کســر وام خریــد مســکن بلندمــدت 
تــا 5 میلیــون واحــد اســت )در صــورت پرداخــت ســود وام خریــد 
مســکن بلندمــدت بــا نــرخ بهــره ثابــت تــا 18 میلیــون واحــد کســر 

می شــود( 
ش از 25 میلیــون واحــد 

ص نمی توانــد بیــ
مجمــوع کســرهای خــا

ص شــامل کســرهای مــوردی )به اســتثنای 
باشــد. کســرهای خــا

س انــداز مســکن و 
کســورات تأمیــن اجتماعــی(، کســر صنــدوق پ

کســر اســتفاده از کارت اعتبــاری اســت.
افــراد غیــر مقیــم واجــد شــرایط کســر شــخصی بــرای همســر و 
افــراد تحــت تکفــل، کســرهای جزئــی، اعتبــارات مالیاتــی فرزنــد و 

اعتبــارات ویــژه مالیاتــی نیســتند.

درآمــد اشــتغال کارمنــدان خارجــی کــه 
تحــت شــرایط زیــر از مالیــات معــاف 

اســت:
س 

اســا
بــر 

کــه 
خارجیانــی 

توافق نامه هــای دوجانبــه بیــن دولت هــا 
اعزام شــده اند.

کــره 
بــه 

برخــی از تکنســین های خارجــی کــه 
خدمــات خــود را بــه شــرکت ها یــا 
ص داخلــی ارائــه می دهنــد از 

اشــخا
تاریــخ شــروع خدمــات شــغلی کــره تــا 
دو ســال ) بــرای دفعــه اول اشــتغال تــا 5 
ســال( از 50% مالیــات بــر درآمــد اشــتغال 

مربوطــه معــاف هســتند.
ش ســهام 

عایــدی ســرمایه حاصــل از فــرو
خارجــی و مشــتقات تعیین شــده.

عایــدی ســرمایه حاصــل از انتقــال ســهام 
شــرکت پذیرفته شــده در بــازار ســهام اگــر 
ش کل ســهام فــرد و افــراد وابســته بــه 

ارز
وی کمتــر از 1 درصــد ســهام شــرکت یــا 

1.5 میلیــون واحــد باشــد
مــوارد زیــر مــوارد غیــر مشــمول مالیــات 

هســتند:
ک هزینــه خــودرو حداکثــر 200000 

کم
واحــد در مــاه

ک هزینــه غــذا تــا 100000 واحــد در 
کم

مــاه
حقــوق پرداختــی بــه نیــروی کار در خــارج 
از کشــور تــا 1 میلیــون واحــد در مــاه )یــا 
3 میلیــون واحــد در مــاه بــه نیــروی کار 
کشــتی ماهیگیــری دریایــی یــا کشــتی 
کــه در مســیرهای خــارج از کشــور کار 

می کنــد(.

زیان سرمایه 
قابل جبران با 
درآمد ناشی از 

منبع مشابه است 
و قابل انتقال به 
سال های آتی 

نیست.
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پرداختی بابت بازنشستگی
پرداخت های خیرخواهانه 
برای اهداف بشردوستانه، 

فرهنگی، بهداشتی، 
مذهبی، علمی، ورزشی و 
زیست محیطی حداکثر تا 
10% درآمد مشمول مالیات

ص حاصل از اشتغال شامل موارد زیر نیست:
درآمد ناخال

ص
بازپرداخت هزینه های سفر مطابق با دستورالعمل قانون مالیات بر درآمد اشخا

جبران خسارت برای حوادث ناشی از کار 
مزایای نقدی به صورت غذا و حمل ونقل

موارد زیر معاف از مالیات است:
ک و کنســولی خارجــی و پرســنل خارجــی ســفارتخانه ها و دفاتــر رابــط 

دســتمزد نماینــدگان دیپلماتیــ
خارجی 

جبران خسارت یا تخریب اموال
ص بیمه شده

گ شخ
عواید حاصل از بیمه نامه های عمر قابل پرداخت درنتیجه مر

درآمــد جبرانــی ماننــد بازپرداخــت یــا جبــران هزینه هــای درمانــی شــامل بســتری شــدن در 
بیمارســتان و دارو به غیــراز دســتمزد پرداخت شــده در دوره هــای غیبــت از کار درنتیجــه بیمــاری 

یــا آســیب 
دستمزد افراد دارای معلولیت طبق قوانین 

ســود پرداختــی بــه مؤدیــان مالیاتــی مقیــم یــا غیرمقیــم بــرای ابزارهــای مالــی کــه توســط مقامــات 
دولتــی کــوزوو صــادر یــا تضمین شــده اند

درآمــد پیمانــکار اصلــی یــا پیمانــکار فرعــی ســازمان ملــل و برخــی دیگــر از ســازمان های 
بین المللــی در حمایــت از برنامه هــا و پروژه هــای کــوزوو 

سود سهام دریافتی مؤدیان مقیم و غیرمقیم 
بازنشستگی و پرداخت های تأمین اجتماعی توسط دولت 

ش دارایی هــای بــه ارث رســیده بــه همســر ، فرزنــد بیولوژیکــی یــا فرزندخوانــده یــا والدیــن 
ارز

ش از 5000 یــورو نباشــد.
ش ارث بیــ

متوفــی، اگــر ارز
هزینه هــای آموزشــی پرداخت شــده توســط کارفرمــا بــه کارمنــد به شــرط پرداخــت مســتقیم ایــن 
س از اتمــام تحصیــل در 

ک موسســه آموزشــی اگــر کــه کارمنــد حداقــل 24 مــاه پــ
هزینه هــا بــه یــ

اســتخدام کارفرمــا باقــی بمانــد 
ش عالــی، مدرســه بازرگانــی یــا هنرســتان، به شــرط اینکــه 

س هــای تحصیلــی مؤسســات آمــوز
بور

س تحصیلــی مســتقیماً بــه مؤسســات پرداخــت شــود و قابل اســترداد بــه دانشــجو نباشــد
بــور

ش دوره ای پرداخت شده توسط کارفرما برای کارمند 
هزینه های آموز

ک برنامه آموزشی رسمی تا سقف معین در قانون 
هزینه های معیشت در هنگام شرکت در ی

ش، شــامل مقادیــر معــادل دســتمزد و حقوقــی کــه بــه مبتدیــان یــا 
ســایر هزینه هــای آمــوز

کارآمــوزان پرداخــت می شــود
درآمد دریافتی برای سلب مالکیت توسط دولت برای منافع عمومی

پرداختی اجباری کارفرمایان برای بیمه سالمت کارکنان 
غرامت دریافتی طبق رأی دادگاه ها 

غرامت مالی به زندانیان سیاسی سابق و سایر غرامت برای دسته های مشابه 
ک های مالی به صورت مزایا 

یارانه ها و کم
درآمد مشروط به تعطیالت مالیاتی و سایر امکانات ویژه برای مشاغل آزاد

عایدی سرمایه ای ناشی از صندوق های بازنشستگی

عایدی سرمایه 
به عنوان درآمد 

کسب وکار و زیان 
سرمایه به عنوان زیان 
کسب وکار شناخته 

س مشمول 
می شود پ

قواعد جبران زیان 
کسب وکار می گردد.

زیان مشاغل با درآمد 
از سایر منابع قابل 

جبران است و حداکثر 
ش سال پیاپی 

تا ش
قابل انتقال است. 

ش از 
اگر مشاغل بی

50% تغییر مالکیت 
داشته باشد یا اگر 
شخصیت بنگاه 
اقتصادی ازلحاظ 
حقوقی به شکل 
دیگری از مشاغل 
تغییر کرده باشد 
)به عنوان مثال به 
ص حقوقی یا 

شخ
مشارکتی(، زیان 
مالیاتی قابل کسر 

نیست.

درصورتی که فرد 
به منابع خارجی 

مالیات پرداخته باشد 
می تواند معادل آن 
از اعتبار مالیاتی 

استفاده کند
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2534/9
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کسورات شامل موارد زیر است:
مقادیــر اخذشــده در منبــع بابــت 
صندوق هــای بازنشســتگی و برخــی 
ص دیگــر 

صندوق هــای رفاهــی خــا
قابــل کســر اســت.

موارد زیر معاف از مالیات است:
حقوق تا سطح 1 میلیون واحد

س
ش سهام در بازار سهام الئو

عایدات ناشی از فرو
س

سود سهام شرکت های حاضر در بازار بور
بهره ناشی از سپرده یا اوراق قرضه دولتی

پرداختی بابت بیمه دارایی و عمر
درآمدهــای ناشــی از ارائــه محصــوالت عمــو می ماننــد محصــوالت 

فرهنگــی و ورزشــی
ک هــای حمایتــی بــه انحــای مختلــف بابــت همســر، فرزنــدان 

کم
ک هــای تحصیلــی 

ک هــای بازنشســتگی، کم
زیــر 18 ســال، کم

و ...
ش ســهام یــا ســود ســهام به طورکلــی 

عایــدات ناشــی از فــرو
س 

س الئــو
مشــمول مالیــات اســت مگــر آنکــه در بــازار بــور

معاملــه شــود

ندارد
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-

حداقل درآمد غیرمشمول مالیات 
ش 

تمایزیافته فعلی )که برای کاه
میزان درآمد مشمول مالیات استفاده 
می شود( از 0 تا 230 یورو در هرماه 

بسته به درآمد فرد است. برای 
افراد با درآمد ماهانه حداکثر 440 

یورو، کل 230 یورو و برای افراد با 
درآمد بین 440 تا 1100 یورو در 

ماه، به صورت تنازلی و برای افراد با 
درآمد حداقل 1100 یورو در ماه 0 

یورو قابل کسر است.
کسر 230 یورو بابت هر فرزند در 
ک هزینه مالیاتی فوق 

هرماه. کم
به مبلغ 230 یورو برای همسران 

گ 
گ و مادربزر

بیکار، والدین، پدربزر
و سایر اعضای خانواده قابل اعمال 
نیست، مگر اینکه این افراد دارای 
معلولیت باشند و مستمری دولتی 
دریافت نکنند. از 1 ژوئیه 2018، 
ک هزینه به مبلغ 230 یورو در 

کم
ک از شرایط 

صورت رعایت هر ی
ک همسر بیکار اعمال 

زیر برای ی
می شود:

ک وابسته زیر 3 
ک کود

وی دارای ی
سال باشد.

وی دارای سه یا چند فرزند زیر 18 
ک 

ک کود
یا 24 سال و حداقل ی

زیر 7 سال باشد و کودکان به 
تحصیالت مقدماتی، حرفه ای، عالی 

یا ویژه را بپردازند.
وی دارای پنج فرزند زیر 18 یا 24 
ک به تحصیالت 

سال است و کود
حرفه ای، عالی یا ویژه بپردازد.

پرداختــی کارفرمــا بابــت تأمیــن 
کارمنــدان 

اجتماعــی 
افــراد می تواننــد هزینه هــای زیــر را 
ش شــده در اظهارنامــه 

از درآمــد گزار
مالیاتــی خــود کســر کننــد:

صندوق هــای 
بــه 

پرداختــی 
بازنشســتگی خصوصــی و طرح هــای 
بیمــه عمــر بــا انباشــت ســهم، کســر 
ک هزینــه بــه 

مبلــغ هــر دو نــوع کم
10% درآمــد مشــمول مالیــات ســاالنه 
حداکثــر تــا 4000 یــورو محــدود 

می شــود.
پرداختــی بــه طرح هــای بیمــه عمــر 
بــدون انباشــت و در بیمه هــای درمــان 
یــا حــوادث. کســر مبلــغ هــر دو نــوع 
ک هزینــه بــه 10% درآمــد مشــمول 

کم
مالیــات ســاالنه حداکثــر تــا 4626.8 

یــورو محــدود می شــود.
هزینه هــای 

هزینه هــای پزشــکی، 
ک هــای مالــی 

ش حرفــه ای و کم
آمــوز

بــه مؤسســات خیریــه قابل قبــول 
و نهادهــای دولتــی بــا کســر مبلــغ 
50% درآمــد مشــمول مالیــات ســاالنه 

حداکثــر تــا600 یــورو در ســال.
کســر هزینه هــای پزشــکي و آموزشــي 
توســط افــراد غیرمقیــم ممکــن نیســت 
مگــر در مــورد افــراد مقیــم کشــور 
ش از 

عضــو اتحادیــه اروپــا کــه بیــ
75% درآمــد کل خــود را از لتونــي در 

ســال مالیاتــی بــه دســت آورنــد.

قرعه کشــی و التــاری تــا 3000 یــورو معــاف از 
مالیــات اســت.

درآمــد کارمنــدان از اختیــارات ســهام ارائه شــده 
توســط کارفرمــا در صــورت احــراز شــرایط زیــر از 

مالیــات معــاف اســت:
دوره نگهــداری اختیــارات ســهام 36 مــاه یــا بیشــتر 

باشد.
در طــول دوره نگه داشــتن اختیــارات ســهام، 
ک شــرکت وابســته( کــه 

کارمنــد در شــرکت )یــا یــ
اختیــارات ســهام را صــادر کــرده اســت اســتخدام 

باشــد.
کارفرمــا اطالعــات خاصــی را کــه در قانــون 
مالیــات بــر درآمــد ســاالنه موردنیــاز اســت بــه 

مقامــات مالیاتــی ارائــه می دهــد.
ک و مســتغالت 

ش امــال
ســودهای حاصــل از فــرو

در صــورت وجــود شــرایط زیــر مشــمول مالیــات 
نیســتند:

ک و مســتغالت 
ش از 60 مــاه دارای امــال

فــرد بیــ
ک و مســتغالت حداقــل 

س امــال
بــوده اســت و آدر

ش محــل اقامــت اعالم شــده 
12 مــاه قبــل از فــرو
ص بــوده اســت.

شــخ
ک و 

ش از 60 مــاه در امــال
فــرد از زمــان ثبــت بیــ

ک و 
مســتغالت را در اختیــار داشــته و تنهــا امــال

مســتغالت متعلــق بــه فــرد بــوده اســت.
ک و مســتغالت اعالم شــده در 

فــرد تنهــا امــال
ثبــت زمیــن را در اختیــار داشــته و درآمــد حاصــل 
ش ر 

س از فــرو
ک در 12 مــاه پــ

ش ملــ
از فــرو

دارایــی مشــابه ســرمایه گذاری شــده باشــد.
ش انــواع دیگــر امــوال شــخصی در معامــالت 

فــرو
ک بــاره کــه بخشــی از فعالیــت تجــاری نیســت، 

ی
مشــمول مالیــات نیســت.

درآمــد ناشــی از اوراق دولتــی مشــمول مالیــات 
نیســت. 

هدایــا تــا 1425 یــورو و ارث معــاف از مالیــات 
اســت.

درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 
معادل مالیات مترتب 
بر آن درآمد در لتونی 

از اعتبار مالیاتی 
استفاده کند.
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ص 
تا 10 درصد خال

درآمد پایه فرد
کسورات بابت 

حمل ونقل تحت 
قانون

کسورات بابت 
تحصیل فرزندان

کسورات 
شخصی به 

میزان 7500000 
واحد برای خود 
مالیات دهنده و 
2500000 واحد 
به ازای همسر و 

به ازای هرکدام از 
فرزندان 500000 

واحد تا 5 فرزند )در 
صورت شاغل بودن 
زن و مرد این رقم 
به 1 میلیون واحد 
ش می یابد(

افزای

کسورات زیر قابل محاسبه است:
ش دادن 

هزینه هایــی کــه بــرای پوشــ
هزینه هــای مرتبــط بــا اســتخدام 
اعطــا می شــود بــا ارائــه فاکتــور و 

مســتندات
روزانــه 50 هــزار واحــد بابــت ســفرهای 
داخلــی و 150 هــزار واحــد بــرای 

ســفرهای بین المللــی
کسر 24 تا 120 میلیون واحد از ارث

ندارد
ندارد
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کسورات شامل موارد زیر است:
مســتقیمًا بــه 

کــه 
هزینه هایــی 

تحصیــل درآمــد از اســتخدام مربــوط 
می شــوند قابــل کســر اســت امــا 
ک و 

هزینه هــای جانبــی ماننــد پوشــا
رفت وآمــد قابــل کســر نیســت.

موارد زیر معاف از مالیات است:
سود سهام

س انداز
درآمد بهره ای تا سقف 500 واحد از حساب پ

س انــدازی کــه مشــمول 10 
درامــد بهــره ای از حســاب های پ

درصــد مالیــات تکلیفــی می شــوند.
ش دارایی های شخصی

عایدات ناشی از فرو

زیان ها می توانند 
به طور نامحدود 
منتقل شوند و 
درازای درآمدی 
با ماهیت مشابه 
در سال های بعد 

جبران شوند.

ص می تواند از 
هر شخ

ک شخصی 
اعتبار کم

تا سقف 7260 واحد 
در سال استفاده کند
درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 
معادل آن از اعتبار 
مالیاتی استفاده کند.
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کسورات شخصی 
برای فرد مجرد 

1800 واحد و برای 
فرد متأهل 2400 
واحد و 300 واحد 
برای هر فرزند 

است.

کسورات شامل موارد زیر است:
حــق بیمــه عمــر، ســالمت، عمومــی و 

 تأمیــن اجتماعــی قابــل کســر اســت.

موارد زیر معاف از مالیات است:
عایدات سرمایه

س انداز
درآمد سپرده پ

پرداختی به ذینفعان بیمه عمر
پرداختی برای معلولیت ناشی از شغل

درآمد حاصل از بازنشستگی معاف است.
درآمد کارمندان دولت

درآمد مؤسسات خیریه.
درآمد حاصل از صادرات و کشور های خارجی

درآمد فعالیت های توسعه ای به ترتیب معین در قانون
درآمد نویسندگی و تحقیقات در حوزه های علمی  و فرهنگی

هدایا و ارث معاف از مالیات است..

درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 
معادل آن از اعتبار 
مالیاتی استفاده کند 

مشروط به آنکه 
میزان اعتبار از مالیات 

فرد بیشتر نشود.



162 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان
شور

ک
ستم

نوع سی
درآمد سرانه 

)دالر(
ت 

معافی
پایه )دالر(

ت 
سورا

ک
استاندارد

ی قابل قبول )یا 
هزینه ها

ص(
ت خا

سورا
ک

ت ها
معافی

جبران زیان
اعتبار مالیاتی

لیختن  اشتاین
مالیات بر جمع 

درآمد

)برای سال 
 2017

173356.1(
-

هزینه هــای ضــروری جهــت تحصیــل 
درآمــد کارمنــدان شــامل هزینه هــای 
ســفر، وعده هــای غذایــی و تحصیــل 

قابــل کســر اســت.
حــق بیمــه ســالمندی و بازمانــدگان، 
بیمــه معلولیــت و بیمــه بیــکاری 
کامــال قابــل کســر اســت. حــق 
صندوق هــای 

بیمــه پرداختــی بــه 
بازنشســتگی، حداکثــر تــا 18 درصــد 
درآمــد مشــمول مالیــات، قابــل کســر 

اســت.
مبلــغ محــدودی بــرای حــق بیمــه 
پرداختــی بــه بیمــه عمــر، حــوادث 
هزینه هــای درمــان 

و بهداشــت، 
پزشــکی و دندانپزشــکی و هزینه هــای 
مربــوط بــه تحصیــل کــودکان قابــل 

کســر اســت.

عایــدی ســرمایه ناشــی از انتقــال امــوال منقــول معــاف از مالیــات 
اســت.

عایــدی ســرمایه ای حاصــل از انتقــال امــوال منقــول تجــاری 
خارجــی تحــت شــرایط خاصــی مشــمول معافیــت فــوق نمی شــود.

ارث و هدایا معاف از مالیات است.
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افــراد مقیــم و غیــر مقیــم می تواننــد حداقــل مبلــغ 
غیرمشــمول مالیــات را کــه بســته بــه درآمــد دریافتــی 
متغیــر اســت کســر کننــد البتــه حداکثــر تــا 3600 
یــورو. بــرای گروه هــای مشــخصی از افــراد مقیــم 
شــامل افــراد معلــول، حداقــل مبلــغ غیــر مشــمول 

مالیــات بیشــتر اســت.

هزینه هــای زیــر از درآمــد مشــمول مالیــات افــراد 
مقیــم قابــل کســر اســت:

حــق بیمــه تجمعــی خــود فــرد، همســر و فرزنــدان 
ش.

خردســال
صندوق هــای بازنشســتگی خــود 

پرداختــی بــه 
ش.

ص، همســر و فرزنــدان خردســال
شــخ

ش شــغلی یــا 
هزینه هــای مربــوط بــه آمــوز

ص، 
تحصیــالت و تحصیــالت تکمیلــی خــود شــخ

همســر و فرزنــدان
وام شهریه بازپرداخت شده به صورت ساالنه

• هزینه هــای تکمیــل و تعمیــر ســاختمان ها و ســایر 
ســاختمان های 

ســازه ها )به اســتثنای نوســازی 
چنــد آپارتمانــی(، خدمــات تعمیــر اتومبیــل و خدمــات 
مراقبــت از کــودکان بــرای کــودکان تــا 18 ســال 
خدمــات به عنــوان 

درصورتی کــه ارائه دهنــده 
مــؤدی مالیاتــی ثبت نــام کــرده باشــد. ایــن مقــررات 
موقتــی اســت و بــرای ســال های تقویمــی 2019، 

2020 و 2021 اعمــال می شــود.
مقــدار کل کســرهای فــوق حداکثــر 25% درآمــد 
مشــمول مالیــات )بــا در نظــر گرفتــن کســورات( 
اســت. عــالوه بــر ایــن، کل مبلــغ هزینه هــای کســر 
ک هــای 

شــده در مــورد حــق بیمــه زندگــی و کم
بازنشســتگی بــه صندوق هــای بازنشســتگی حداکثــر 
1500 یــورو اســت. کل هزینه هــای کســر شــده در 
مــورد پایــان کار و تعمیــر ســاختمان، تعمیــر ماشــین 
و خدمــات مراقبــت از کــودکان حداکثــر 2000 یــورو 

اســت.

انواع سودهای زیر از مالیات معاف هستند:
ســود اوراق قرضــه دولتــی و شــرکتی، ســود حاصــل 
ک هــا و ســایر 

از ســپرده های نگهــداری شــده در بان
مؤسســات اعتبــاری تــا 500 یــورو در ســال بــرای 
اوراق و حســاب های منعقدشــده از 1 ژانویــه 2014 
ســود اوراق بهــادار دولتــی منتشرشــده توســط 
کشــورهای منطقــه اقتصــادی اروپــا کــه قبــل از 31 

خریداری شــده اند 
 2013

دســامبر 
ک هــا و انــواع دیگــر مؤسســات اعتبــاری 

ســود بان
کشــورهای منطقــه اقتصــادی اروپــا تحــت 
قراردادهــای منعقــده قبــل از 31 دســامبر 2013 

سود وام حداکثر تا 500 یورو در سال
موارد زیر از درآمد مشمول مالیات مستثنی است:

ک هزینــه فــوت بــه همســر، فرزنــدان )شــامل 
کم

فرزندخوانــده( و والدیــن
ک هزینه هــای پرداخت شــده از بودجــه ایالتــی و 

کم
شــهری 

ص( 
پرداختی به بیمه عمر )در موارد خا

ش امــوال غیــر 
عایــدی ســرمایه ناشــی از فــرو

مســتلزم ثبــت قانونــی حداکثــر تــا 2500 یــورو 
ش امــوال منقــول کــه به طــور قانونــی در 

درآمــد فــرو
ک غیرمنقــول واقــع 

لیتوانــی ثبت شــده اســت یــا امــال
ص( 

در لیتوانــی )در مــوارد خــا
ش اوراق بهــادار حداکثــر تــا 

عایــدی حاصــل از فــرو
500 یــورو در ســال

ســهام اعطایــی تحــت طــرح اختیــارات ســهام اگــر 
زودتــر از ســه ســال از تاریــخ اعطــای حــق اســتفاده 

اعمــال نشــود.

درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 
معادل آن از اعتبار 
مالیاتی استفاده کند



164 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان
شور

ک
ستم

نوع سی
درآمد سرانه 

)دالر(
ت 

معافی
پایه )دالر(

ت استاندارد
سورا

ک
ص(

ت خا
سورا

ی قابل قبول )یا ک
هزینه ها

ت ها
معافی

جبران زیان
اعتبار مالیاتی

گ
لوکزامبور

مالیات بر جمع 
درآمد )شبه 

جامع(
114704/6

23809

کسر استاندارد 540 
یورو برای هزینه های 

مربوط به استخدام اعطا 
ک زوج 

می شود. برای ی
متأهل که هر دو درآمد 
ناشی از استخدام داشته 
باشند کسر استاندارد دو 

برابر می شود.
اعمال معافیت استاندارد 

50000 یورویی 
)100هزار یورو برای 
افراد متأهل و شرکا 
ک( 

با اظهارنامه مشتر
ک و 

بر عایدی امال
مستغالت فروخته شده 
ش از دو سال 

که بی
س 

نگهداری شود پ
از تعدیل تورم. این 
معافیت هر 10 سال 

تمدید می شود. به عالوه 
عایدی سرمایه با 

نیمی از نرخ معمول 
)حداکثر نرخ %22.47 
یا 22.89%( مشمول 

مالیات می شود. 
75000 یورو 

ک هزینه اضافی 
کم

برای هر همسر / 
ش 

ک برای فرو
شری

خانه به ارث برده 
شده که محل زندگی 
اصلی والدین یا همسر 
مالیات دهنده است، در 

س است.
دستر

کســر یکجــا 25 یــورو بــرای هزینه هــای مربــوط بــه ســود ســهام و درآمــد بهــره تعلــق 
می گیــرد، مگــر اینکــه هزینه هــای واقعــی بیشــتر باشــد. کســر یکجــا بــرای همســران / 
ک 50 یــورو اســت. عــالوه بــر ایــن، ســود تقســیمی و ســود نیــز )بــدون 

شــرکای مالیــات مشــتر
احتســاب 20% مالیــات تکلیفــی نهایــی( تــا 1500 یــورو معــاف اســت )معافیــت دو برابــر بــرای 
همســران / شــرکا کــه مشــمول مالیــات هســتند(. کســر هزینه هــا می توانــد موجــب ایجــاد 

زیــان شــود کــه بــا درآمــد از ســایر منابــع قابــل جبــران اســت.
رژیــم ویــژه مالیاتــی بــرای کارمنــدان بســیار ماهــر خارجــی اعمــال می شــود کــه طبــق آن مزایــا 

ک هزینه هــای زیــر مشــمول مالیــات نیســتند:
و کم

هزینه هــای جابجایــی )حمل ونقــل کاال، هزینه هــای انتقــال مســافرت، هزینه هــای 
اثاث کشــی و هزینه هــای مشــابه(.

ک ســفر بــرای 
گ و ســفر بــه کشــور مبــدأ، یــ

هزینه هــای مربــوط بــه مســکن در لوکزامبــور
مرخصــی در خانــه و هزینه هــای معادل ســازی مالیــات تــا 50000 یــورو در ســال )80 هــزار 
ش ثابــت ســاالنه، هرکــدام کــه کمتر باشــد.

یــورو بــرای افــراد متأهــل( یــا 30 درصــد از کل پــادا
هزینه های مدرسه برای کودکان در دوره ابتدایی و متوسطه. 

ص ارائــه نشــده اســت( مربــوط 
ک هزینــه زندگــی و هزینه هــای متفرقــه )کــه به طــور خــا

کم
بــه خــارج از کشــور تــا 1500 یــورو در مــاه یــا 8 درصــد از حق الزحمــه ثابــت ماهانــه )بــه ترتیــب 
3000 یــورو و 16 درصــد بــرای افــراد متأهــل( هرکــدام کــه کمتــر اســت. ایــن رژیــم مالیاتــی 

ص حداکثــر بــرای پنــج ســال اعمــال می شــود.
خــا

ش اقامتگاه اصلی از پرداخت مالیات معاف است.
عایدی حاصل از فرو

هزینه های کارمند برای ایجاد یا حفظ درآمد شغلی قابل کسر است. 
هزینه های زیر برای اهداف مالیاتی قابل کسر است:

ص 
نفقه پرداختی به همسر مطلقه و سایر پرداخت های دوره ای مشخ

پرداختی به بیمه تأمین اجتماعی
سود وام مسکن حداکثر تا 2000 یورو

ک از موارد زیر تا سقف ساالنه 672 یورو برای هر فرد در خانواده مالیات دهندگان:
هر ی

ص ثالث اتومبیل 
حق بیمه پرداختی بیمه اختیاری، حوادث، درمان، بیکاری و بیمه شخ

س انــداز مســکن مصــوب )مبلــغ کســورات بــرای افــراد بــا ســن 18 
پرداختــی بابــت طرح هــای پ

ش اســت( 
تــا 40 ســال بــه 1344 یــورو قابل افزایــ

سود وام های مصرفی 
در صــورت داشــتن شــرایط موردنیــاز در قانــون، حــق بیمه هــای مربــوط بــه ســالخوردگی تــا 

ســقف ســاالنه 3200 یــورو قابــل کســر اســت.
ص، می تــوان بــرای هزینه هــای فوق العــاده زیــر درخواســت 

در صــورت تحقــق شــرایط مشــخ
کســر کــرد:

ش صندوق درمان نیستند 
هزینه های بستری شدن در بیمارستان که تحت پوش

ک 
نگهداری از بستگان نزدی

هزینه های مربوط به افراد معلول 
هزینه های مراقبت از کودکان

• استخدام کارمندان داخلی

بــه ســود ســهام دریافتــی 
از مــوارد زیــر معافیــت 

50% اعطــا می شــود:
مقیــم 

شــرکت 
گ کــه کامــال 

لوکزامبــور
مشــمول مالیــات باشــد. 
شــرکت مقیــم اتحادیــه 

اروپــا
ک شــرکت مشــمول 

یــ
مالیــات مقیــم کشــوری 
گ 

کــه بــا لوکزامبــور
معاهــده مالیــات مضاعــف 

منعقــد کــرده باشــد.
ســپرده های 

ســود 
س انــدازی تــا250 یــورو 

پ
بــه ازای هــر نفــر مشــمول 

مالیــات نیســت.
افــراد غیــر مقیــم مشــمول 
مالیــات بــر حقــوق مالکانــه 

نیســتند.
درصورتی کــه ســهامداران 
س 

گ ســهام خــود را پــ
بــزر

ش مــاه نگهــداری 
از شــ

بفروشــند نیمــی از نــرخ 
متوســط مالیــات اعمــال 
می گــردد. عایــدی ســهام 
ک 

کوچــ
ســهامداران 

)10% یــا کمتــر( و ســایر 
ماننــد 

بهــادار، 
اوراق 

صندوق هــای 
ســهام در 

در 
ســرمایه گذاری، 

ش 
صــورت تحقــق بیــ

ش مــاه نگهــداری 
از شــ

س از تحصیــل، معــاف 
پــ

از مالیــات اســت.
ثــروت معــاف از مالیــات 

اســت.

زیان حاصل از 
سرمایه گذاری در 
اوراق بهادار با 
درآمد حاصل از 
همان منبع قابل 
جبران است مگر 
در مواردی که 

فرد مالیات دهنده 
سهام 

قابل توجهی در 
ک شرکت 

ی
داشته باشد و 
درآمد اصلی 

حرفه ای خود را 
از فعالیت در آن 
شرکت به دست 

آورد.
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پرداختی بابت تأمین اجتماعی
کســر حداکثــر 1% حقــوق دریافتــی به صــورت 

نقــدی بــرای بیمــه درمانــی
پرداخــت بابــت خدمــات درمانــی درون ســازمانی 
اصلــی و بیمــه خصوصــی تــا 1 درصــد حقــوق 

دریافتــی به صــورت نقــدی
پرداخت های اجباری بابت نفقه

هزینه تغذیه تا 5000 واحد یا 1.36 دالر
هزینه های درمان در حد متعارف

ک سال
مزایای بازنشستگی تا سقف حقوق ی

ک هزینه خانوار
کم

ک هزینه معلولیت برای شهروندان و نظامیان
کم

بازنشستگی نظامیان
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درآمد
411/6

717

هزینه هــا و زیان هایــی کــه مرتبــط بــا اســتحصال 
درآمــد مشــمول مالیــات هســتند و ناشــی از ماهیــت 
ســرمایه نیســتند کامــال قابــل کســر هســتند به جــز 

در مــوارد زیــر:
خســارات یــا هزینه هــای قابــل جبــران تحــت 

قراردادهــای بیمــه یــا غرامــت 
مالیــات بــر درآمــد افــراد یــا ســود قابــل پرداخــت از 

ایــن مالیــات 
هزینه هــای مربــوط بــه درآمــدی کــه در درآمــد 

مشــمول مالیــات لحــاظ نشــده اســت 
هزینه هایــی کــه یارانــه بــرای آن هــا دریافــت شــده 

یــا می شــود 
اجــاره یــا هزینــه تعمیــرات محل هایــی کــه بــه دلیــل 

تجــاری اشــغال نشــده اند 
هزینه هایــی کــه افــراد بــرای تأمیــن هزینه هــای 

خــود و خانــواده خــود متحمــل می شــوند 
هزینه هــای خانگــی یــا خصوصــی افــراد ازجملــه 
هزینــه ســفر بیــن محــل ســکونت و محــل کار فــرد 
جریمه هــای قابــل پرداخــت طبــق قانــون مالیــات یــا 

هــر قانــون دیگــری 
ک هــای مالــی بــه ســازمان های خیریــه مــورد 

کم
تأییــد تــا 5 میلیــون واحــد

در تعییــن درآمــد مشــمول مالیــات حاصــل از 
کشــاورزی، هزینه هــای مربــوط بــه مــوارد زیــر قابــل 

کســر اســت:
ک سازی زمین 

تسطیح و پا
ک 

ش خا
اقداماتی جهت جلوگیری از فرسای

ایجاد سوراخ گمانه 
حفر چاه ها 

مطالعات هوایی و ژئوفیزیکی 
• کارهــای مرتبــط بــا کنتــرل آب بــرای کشــت و 
ش برنــج، شــکر یــا ســایر محصــوالت مصــوب 

پــرور
و حفاظــت از آب

موارد زیر از مالیات معاف است:
درآمد با منبع خارجی 

کلیــه درآمــد حاصــل از صندوق هــای بازنشســتگی، 
چــه به صــورت یکجــا یــا مســتمری 

بازنشســتگی بابــت معلولیــت یــا از دســت دادن 
گ 

همســر ناشــی از جنــ
عایــدی حاصــل از معامــالت زیــر مشــمول مالیــات 

نیســت:
ش محل زندگی اصلی فرد 

فرو
نقل وانتقــاالت بیــن همســران یــا همســران ســابق 

یــا امــوال همســر متوفــی 
ســهام 

ش 
ســرمایه حاصــل از فــرو

عایــدی 
س مــاالوی اگــر ســهام حداقــل 

معامله شــده در بــور
12 مــاه نگه داشــته شــود 

ش دارایی هــای شــخصی و خانگــی کــه در 
فــرو

ارتبــاط بــا تجــارت اســتفاده نمی شــود

زیان سرمایه ای که 
ک هزینه 

مشمول کم
سرمایه نیستند 

می تواند با عایدی 
فعلی یا آتی سرمایه 
جبران شود. هرچند 
این گونه زیان های 
سرمایه ای در سال 

فوت مؤدیان مالیاتی 
یا سالی که فعالیت 
تجاری متوقف شده 

است، با سایر درآمدها 
قابل جبران است. 
زیان سرمایه نسبت 
به دارایی هایی که 

ک هزینه سرمایه 
کم

به آن ها اعطاشده 
است کامال از درآمد 
مشمول مالیات کسر 

می شود.
زیان ناشی از تجارت 
قابل جبران است و تا 
ش سال قابل انتقال 

ش
به سال های آتی 

است.

درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 
معادل آن از اعتبار 
مالیاتی استفاده کند
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1205

ک هزینه شخصی تا 
کم

سقف 9000 رینگیت و 
6000 رینگیت بیشتر 

برای افراد معلول 
ک هزینه به ازای 

کم
همسر )در صورت 

شاغل نبودن یا ارائه 
ک( تا 

اظهارنامه مشتر
سقف 4000 رینگیت و 
3500 واحد بیشتر برای 

همسر معلول
ک هزینه برای 

کم
فرزندان کمتر از 18 
سال یا بیشتر از 18 
سال که به صورت 

تمام وقت به تحصیل 
داخل مالزی اشتغال 
دارند تا سقف 2000 
رینگیت و تا سقف 

8000 رینگیت برای 
تحصیل در خارج

برای هر فرزند معلول 
6000 رینگیت و برای 

هر فرزند معلول مشغول 
س 

به تحصیل در مدار
ص داخل یا خارج از 

خا
کشور تا 8000 واحد

کسورات شامل موارد زیر است:
هزینه درمانی والدین تا 5000 رینگیت

هزینه مراقبت از والدین تا 1500 رینگیت
خریــد تجهیــزات مراقبتــی بــرای خــود فــرد، 
همســر، فرزنــدان و والدیــن معلــول وی تــا 

6000 واحــد
هزینــه تحصیــل جهــت کســب مهــارت و 
ص شــامل هزینــه تحصیــالت تکمیلــی 

تخصــ
تــا 7000 واحــد

ص تــا 
هزینــه بیمــه بازنشســتگی خصــو

3000واحــد
هزینه تأمین اجتماعی تا 250 واحد

ســود وام پرداختــی بابــت ســرمایه گذاری 
یــا خریــد دارایــی بــرای تحصیــل درآمــد 

می توانــد کســر شــود
هزینــه بیمــه درمانــی و تحصیلــی بابــت خــود 

ش تــا 3000 واحــد
فــرد، همســر و فرزندانــ

هزینــه درمــان بیماری هــای وخیــم بــرای 
ش تــا 6000 

خــود فــرد، همســر و فرزندانــ
واحــد

حق بیمه عمر
ک 

هزینه هــای پرداختــی بابــت مهدکــود
ش ســال تــا 1000 واحــد

فرزنــدان زیــر شــ
حســاب های ســپرده کــودکان تــا 8000 

واحــد
ک تــا 

هزینــه تجهیــزات مراقبــت از کــود
1000 واحــد

هزینه های زندگی تا 2500 واحد
هزینه هــای تحصیــل درآمــد مشــاغل آزاد 

قابــل کســر اســت.
اهــدا پــول بــه مؤسســات دولتــی تائیــد شــده 

قابــل کســر اســت

موارد زیر معاف از مالیات است:
هزینــه مســافرت داخلــی کارمنــدان و خانواده هایشــان 
در تعطیــالت تــا ســه بــار و هزینــه مســافرت بــه خــارج 

از مالــزی حداکثــر تــا 3000 واحــد
عایــدات ناشــی از ســرمایه به جــز عایــدی ناشــی از 

ک و مســتغالت
ش امــال

فــرو
ک هزینه سفر شغلی تا 6000 رینگیت در سال

کم
ک هزینه مواد غذایی

کم
گ 

 پارکین
 تلفن شامل تلفن همراه 

یارانــه بــرای نگــه داری کــودکان تــا مبلــغ 2400 واحــد 
در ســال

هزینه های درمانی
هزینه رفت وآمد

پرداختی بایت بازنشستگی
سود سپرده های سرمایه گذاری

سود تقسیم شده شرکت ها
معافیــت 50درصــدی درآمــد اجــاره دارای قــرارداد 
قانونــی و بــا حداکثــر مبلــغ 2000 واحــد در مــاه بــرای 

هــر خانــه
بازدیدکننــدگان کوتاه مــدت از مالیــات بــر درآمــد 
به شــرط رعایــت ســقف تعــداد روزهــای اقامــت در 

مالــزی می تواننــد معــاف از مالیــات باشــند.
حواله هــای درآمــد بــا منبــع خارجــی افــراد مقیــم 

مالــزی معــاف از مالیــات اســت.
ص معاف از مالیات است.

هدایا و ثروت خال

درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 

از اعتبار مالیاتی 
استفاده کند
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15119 واحد 
پولی مالت 
برای افراد 
متأهل با 
اظهارنامه 
ک

مشتر
 10833

واحد پولی 
مالت برای 
افراد مجرد 
یا متأهل با 
اظهارنامه 

مجزا

والدین دارای فرزند 
زیر 18 سال یا 
فرزند 23 ساله 

مشغول به تحصیل 
تمام وقت یا مشغول 

به کار با درآمد 
حداکثر 3400 

یورویی می توانند 
از معافیت پایه 
10500 یورویی 
برخوردار شوند.

مــوارد زیــر از درآمــد ناشــی از اشــتغال 
قابــل کســر اســت:

هزینه های طالق
هزینه هــای حداقلــی زندگــی قابــل 

کســرند.
هزینه    هــای تحصیلــی تــا ســقف 
ک محصــل در 

2600 یــورو بــرای کــود
مقطــع دبیرســتان و تــا ســقف 1900 
ک محصــل در 

یــورو بــه ازای کــود
مقطــع ابتدایــی و 1600 یــورو بــرای 
ک قابــل کســر اســت. ایــن 

مهدکــود
مبلــغ بــرای فرزنــدان بــا شــرایط 
اســتثنائی حداکثــر 9320 یــورو اســت.
افــراد تــا ســقف 2000 یــورو بــرای 
هزینــه مراکــز نگــه داری کــودکان زیــر 
12 ســال می تواننــد کســری تقاضــا 

کننــد.
س کــودکان 

س مــدار
هزینــه ســروی

زیــر 16 ســال تــا 150 یــورو بــرای 
هــر فرزنــد قابــل کســر اســت.

هزینــه نگهــداری از افــراد ســالخورده و 
معلــول در مراکــز خصوصــی تــا 2500 

یــورو
در 

مشــغول 
کــودکان 

بــه ازای 
ش هــای حرفــه ای تــا 100 یــورو و 

ورز
بــرای فعالیت هــای فرهنگــی نیــز تــا 

100 یــورو کســری گرفــت.
بــه ازای اهدایــی بــه مؤسســات خیریــه 

می تــوان کســری تقاضــا کــرد.

30 درصــد ســرمایه ناشــی از بازنشســتگی 
معــاف از مالیــات اســت.

بهــره، حــق مالکانــه، حــق بیمــه و تخفیــف 
پرداخت شــده بــه افــراد غیــر مقیــم از مالیات 
در مالــت معــاف هســتند، مگــر اینکــه چنیــن 
ک موسســه 

درآمــدی به طــور مؤثــر بــه یــ
دائمــی در مالــت مرتبــط شــود کــه افــراد 
غیــر مقیــم از طریــق آن بــه تجــارت یــا 

کســب وکار می پردازنــد.
افــرادی کــه به طورمعمــول در مالــت 
اقامــت ندارنــد، از مالیــات ســود حاصــل از 
ک مالــت 

ش ســهام شــرکت های امــال
فــرو

معــاف هســتند.
 در جریــان انحــالل یــا توزیــع دارایی هــای 
ک شــرکت، انتقــال امــوال شــرکت بــه 

یــ
ک ســهامدار صاحــب 95% از ســهام 

یــ
ص وابســته بــه 

شــرکت، یــا بــه شــخ
ســهامدار، مشــروط بــر رعایــت شــرایط 

ص از مالیــات معــاف اســت.
خــا

تــا 700 یــورو معافیــت پایــه مالیاتــی بــرای 
افــراد غیرمقیــم

زیان های ناشی از 
سرمایه صرفًا عایدات 
سرمایه قابل جبران 

است. همچنین 
امکان انتقال زیان ها 

به دوره های آتی 
وجود دارد.

در موارد زیر می توان از اعتبار مالیاتی استفاده 
کرد:

اعتبار مالیاتی برای تحصیل تا 60 هزار یورو
افراد می توانند 25 درصد حق بیمه پرداختی به 
صندوق های بازنشستگی خصوصی مورد تائید 
را تا سقف 500 یورو به عنوان اعتبار مالیاتی 

منظور کنند.
افرادی که یا نرخ مالیات منفرد یا نرخ مالیات 
متأهل را اعمال می کنند و به ترتیب حقوق 
ش از 9،100 یا 12،700 یورو 

بازنشستگی بی
دریافت می کنند مجاز به تخفیف مالیات 
بازنشستگی تا سقف 110 یورو برای افراد 
مجرد و متأهل و تا سقف 440 یورو برای 

والدین با فرزند زیر 18 سال یا زیر 23 شاغل 
به تحصیل یا دارای درآمد زیر 3400 یورویی 

هستند.
افراد می توانند از اعتبار جایگزین سود سهام 

شرکت های مقیم استفاده کنند.
زنانی که هنوز به سن بازنشستگی قانونی 

س از عدم حضور در هر شغل 
نرسیده اند و پ

سودمند حداقل پنج سال بالفاصله قبل از 
تاریخ اظهارنامه مالیات بر درآمد )30 ژوئن( یا 
س از 1 ژانویه 2005 به کار خود بازمی گردند 

پ
از مزایای اعتبار مالیاتی 2000 یورویی 

برخوردارند.
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موارد زیر معاف از مالیات است:
ک هایــی اعطایــی از ســوی 

جبــران خدمــات یــا کم
دولــت یــا نماینــدگان محلــی آن هــا

مقــدار ثابــت 60000 واحــد بــرای درآمــد ناشــی از 
اســتخدام

تــا 10000 واحــد ماهانــه بــرای تمــام هدایــا و 
ک هزینه هــا به جــز مــوارد مربــوط بــه خانــه و 

کم
حمل ونقــل و مربــوط بــه شــرکت معافیــت مالیاتــی در 

نظــر گرفتــه می شــود.
مزایــای شــغلی تــا زمانــی کــه از 20درصــد حقــوق 

بیشــتر نشــود معــاف از مالیــات اســت.
ک هزینه هــای خانــوار و دولــت معــاف از مالیــات 

کم
اســت.

پرداختی هــای دولتــی بــه ایثارگــران معــاف از مالیــات 
اســت.

مزایای بازنشستگی قانونی
پرداختــی بــه آســیب دیــدگان در محیــط شــغلی معــاف 

از مالیــات اســت.
ارث معاف از مالیات است.

زیان های حاصل از 
هر نوع فعالیت صرفًا 
با درآمدهای حاصل 
از همان نوع فعالیت 
قابل جبران است 
و تا پنج سال بعد 
قابل انتقال است.

مالیات خارجی 
پرداخت شده می تواند 

به عنوان هزینه از 
درآمد مشمول مالیات 

کسر شود.
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9863/1
-

افرادی که 
درآمد اجاره ای 
دارند می توانند 

هزینه های واقعی 
یا 35 درصد درآمد 
اجاره را به عنوان 
کسورات لحاظ 
کنند با لحاظ 
ص

شرایط خا

کسورات شامل موارد زیر است:
هزینه هــای زیــر از درآمــد اجــاره قابــل کســر 

اســت:
مالیات بر دارایی و مالیات محلی پرداخت شده 

 هزینه های نگهداری 
 ســود واقعــی پرداخت شــده بــرای وام هــای رهنــی 

ص
بــا لحــاظ محدودیت هــای خــا

 حقــوق و دســتمزد، هزینه هــای حرفــه ای و 
پرداخت شــده 

کارمزد هــای 
ک 

 حق بیمه امال
ک هــای 

ک امــوال و اضافــات و مل
 اســتهال

بهســازی شــده 
 حقوق مصرف آب 

ص 
مالیات دهنــدگان می توانــد کســورات خــا

فــوق را و یــا کســر اســتاندارد درآمــد اجــاره را 
انتخــاب کننــد.

 هزینه های درمانی قابل کسر است.
هزینه هــای مراســم ختــم تــا 30822 واحــد قابــل 

کســر اســت.
اهــدا بــه خیریه هــا تــا 7 درصــد درآمــد ســاالنه 

قابــل کســر اســت.
ســود واقعــی پرداختــی بــه وام خریــد مســکن 
ش حداکثــر 4.669.973 قابــل کســر اســت.

بــاارز
• پرداخت هــای داوطلبانــه بازنشســتگی از 154110 

واحــد تــا 10% از درآمــد مالیاتــی ســال جــاری 
هزینه حمل ونقل کودکان به مدرسه

س حداکثــر بــه مبالــغ 
هزینه هــای ثبت نــام مــدار

زیــر:
ش دبستانی: 14200 واحد

پی
دبستان:،12900

راهنمایی،19900
مدرسه فنی: 17100

دبیرستان: 24500
حــق بیمــه درمانــی بــرای مالیات دهنــده و افــراد 

وابســته بــه وی قابــل کســر اســت.

موارد زیر معاف از مالیات است:
جبــران خســارت بــرای حادثــه و بیمــاری معــاف از 

مالیــات اســت.
مزایــای بازنشســتگی دولتــی و خصوصــی معــاف از 

مالیــات اســت.
دریافتــی بــرای هزینه هــای درمانــی، دندانپزشــکی و 

کفن ودفــن معــاف از مالیــات اســت.
مزایای  تأمین اجتماعی معاف از مالیات است.

س انــدازی کارکنــان تــا 13 درصــد 
صندوق هــای پ

حقــوق
هزینه سفر شغلی معاف از مالیات است.

مزایــای رفــاه اجتماعــی و اضافــی کــه از مؤسســات 
ک دریافــت می شــود عایــدی ناشــی 

دولتــی مکزیــ
ش منــزل مســکونی شــخصی تــا ســقف 

از فــرو
4358641.1 پــزو معــاف از مالیــات اســت مشــروط بــه 
آنکــه فروشــنده حداقــل 3 ســال در آن ســکونت داشــته 

باشــد.
افــراد غیرمقیــم تــا 125900 واحــد معــاف از مالیــات 

هســتند..
ص معاف از مالیات است.

ارث و هدایا با شرایط خا

زیان های سرمایه ای 
با درآمد از منبع 

مشابه قابل جبران 
بوده و حداکثر تا ده 
سال قابل انتقال به 
سال های آتی است 
س از تعدیل 

البته پ
با تورم

افراد با توجه به 
سطح درآمد خود از 
یارانه استخدام به 

شکل اعتبار بهره مند 
می شوند. این یارانه 

ماهانه است و 
ش 

به موازات افزای
ش 

حقوق افراد کاه
می یابد.

درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 
معادل آن از اعتبار 
مالیاتی استفاده کند
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4498/5

0

کسورات شخصی 
24000 واحد 

ساالنه
کسورات فردی 
30 هزار واحدی 
در سال اگر فرد 
ایثارگر باشد یا 
همسر ایثارگر 
و یا در کودکی 

ازکارافتاده باشد به 
مبلغ 15840 واحد 

ش 
ساالنه افزای
می یابد.

کسورات اضافی 
از 11800 واحد 

تا 18000 واحدی 
برای همسر وی که 
از کسورات فردی 
برخوردار نیست.
18000 واحد 
کسورات بابت 

نگهداری از افراد 
دارای معلولیت 

دائمی
کسری به میزان 

3000 واحد ساالنه 
به ازای نگه داری از 

افراد وابسته

کسورات به شرح زیر است:
هزینه هــای مرتبــط بــا شــغل )هزینــه کارمنــدان 

بــرای تحصیــل درآمــد(

درآمد های زیر معاف از مالیات است:
ص ثالث

دریافتی از بیمه شخ
غرامت دریافتی بابت بیماری جسمی و روانی

سود اوراق بهادار دولتی
ک هزینه های کودکان

نفقه و کم
موارد اهداشده و ارث

بورسیه تحصیلی
ک هزینه روزانه دریافتی از دولت

کم
ک دریافتی از دولت یا مؤسسات خیریه

کم
درآمد ناشی از حق اختراع

ش محصــوالت فــرآوری شــده 
درآمــد ناشــی از فــرو

کشــاورزی و مــواد خــام.
مبالغــی کــه افــراد از بازگردانــدن بســته بندی های 

قابــل بازیافــت بــه دســت می آورنــد 
 جبران خسارت معنوی 

 ژتون غذا برای کارمندان در حدود مقرر در قانون
هدایا و ارث معاف از مالیات است.

زیان های ناشی از 
سرمایه با عایدات 
ناشی از سرمایه 

قابل جبران بوده و 
تا 5 سال قابل انتقال 

است.

ندارد
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4295/2
کسورات به شرح زیر است:

پرداختی به  تأمین اجتماعی و بیمه سالمت

معافیت ها به شرح زیر است:
درآمد بهره ای حاصل از اوراق خزانه

مزایای بازنشستگی
یارانه اهداکنندگان خون

هزینه ایاب و ذهاب روزانه کارمندان
غرامت های پرداختی بیمه ها

س های ایمنی و یونیفرم
هزینه لبا

ص معاف از مالیات است.
ثروت و ثروت خال

ندارد.

افراد با سطوح 
درآمدی متفاوت از 
اعتبار مالیاتی نزولی 
از 240 هزار واحد تا 
140 هزار واحد )با 

ش سطح درآمد( 
افزای

برخوردارند.
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3204/1
3264

کسورات شامل موارد زیر است:
پرداختی به  تأمین اجتماعی قابل کسر است.

پرداختــی بــه بازنشســتگی تــا 50 درصــد درآمــد 
مشــمول مالیــات قابــل کســر اســت.

کســر 55% قبــل از مالیــات بازنشســتگی بــرای 
مبلــغ بازنشســتگی حداکثــر 168000 واحــدی 
و کســر 40 درصــدی بــرای مبلــغ بازنشســتگی 

ش از 168000 اعمــال می شــود.
بیــ

بیمه درمانی قابل کسر است.
ص خــود را 

هنرمنــدان و ورزشــکاران کســورات خــا
بــه میــزان 40 درصــد دارنــد.

ص بــرای هــر 
س از جمــع آوری درآمــد خالــ

پــ
دســته از درآمــد، هزینه هــای زیــر کســر می شــود:
پرداخــت ســود یــا اجــاره، حداکثــر 10% از درآمــد 
مشــمول مالیــات بــرای وام هایــی کــه مــؤدی 
بــرای خریــد یــا ســاخت خانــه اصلــی گرفتــه اســت 

هدایا به سازمان های خیریه 
ش 

پرداختــی مســتمری بازنشســتگی بلندمــدت )بیــ
س از 50 ســال ســن، 

از 8 ســال( قابــل پرداخــت پــ
تــا 10% از درآمــد مشــمول مالیــات

موارد زیر معاف از مالیات است:
مزایــای شــغلی بــه ازای خانــواده معــاف از مالیــات 

اســت.
غرامت آسیب های شغلی معاف از مالیات است.

مزایای بازنشستگی معاف از مالیات است.
ک هــای دریافتــی زندگــی روزمــره معــاف از مالیــات 

کم
است.

هزینه هــای 
ک هزینه هــای اختصاصــی بــرای 

کم
حرفــه ای درصورتی کــه بــا هزینه هــای واقعــی 
انجام شــده بــرای اهــداف حرفــه ای مطابقــت داشــته 
باشــد و مشــمول کســر نــرخ ثابــت هزینه هــای 

تجــاری نباشــد ؛
صندوق هــای بازنشســتگی معــاف از 

دریافتــی از 
مالیــات اســت.

پرداخت های نفقه 
حقــوق بازنشســتگی تکمیلــی کــه در صــورت کســر 

ک هزینــه دریافــت می شــود
نکــردن کم

پرداختــی بــرای مرخصــی بــارداری معــاف از مالیــات 
اســت.

جوایــز هنــری و ادبــی تــا ســقف 100000 واحــد 
ســاالنه معاف انــد.

اختیــار ســهام شــرکت های مراکشــی کــه کارفرمــا 
ش می دهــد اگــر اختیــار مذکــور تــا ســه 

بــه کارمندانــ
ســال اعمــال نشــود و اگــر تفــاوت بیــن قیمــت خریــد و 
ش از ده درصــد نباشــد و اگــر ســهام 

قیمــت اعمــال بیــ
ثبت شــده باشــد معــاف از مالیــات اســت.

ش مســتغالت ســاالنه 
ســود ســرمایه ای حاصــل از فــرو

تــا ســقف 140000 واحــد معــاف از مالیــات اســت.

ندارد

افراد می توانند در 
موارد زیر از اعتبار 
مالیاتی استفاده کنند:
فرد می تواند از اعتبار 
مالیاتی به میزان 360 
دینار به ازای هر فرد 
وابسته )تا حداکثر 6 

نفر( استفاده کند.
80% مالیات بر 

درآمد ناشی از حقوق 
بازنشستگی از منبع 
خارجی که به درهم 

غیرقابل تبدیل دریافت 
می شود

درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 
معادل آن از اعتبار 
مالیاتی استفاده کند 

مشروط به آنکه 
میزان اعتبار از مالیات 

فرد بیشتر نشود.
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491/8
-

اعتبارات مالیاتی به 
شرح زیراست:

1800 واحد برای 
هر مالیات دهنده

برای فرزندان به 
ترتیب 600، 900، 
1200 و 1800 

واحد و برای فرزند 
چهارم به بعد نیز 
همان 1800 واحد.

موارد زیر معاف از مالیات است:
یارانــه غــذا مشــروط بــر آنکــه از حداقــل دســتمزد 

تجــاوز نکنــد
درآمد ناشی از صندوق های بازنشستگی

ک هزینــه  مشــروط بــه آنکــه از حــدود 
هرگونــه کم

معیــن در قانــون تجــاوز نکنــد معــاف از مالیــات اســت.
جبران خدمات در هنگام انفصال  ازخدمت

درآمــد ســاالنه زیــر 225000 واحــد دارد معــاف از 
مالیــات اســت.

زیان های ناشی از 
سرمایه با عایدی 

ناشی از سرمایه قابل 
جبران است.

درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 
معادل درآمد مالیاتی 
ک از 

خود در موزامبی
همان منبع از اعتبار 
مالیاتی استفاده کند.
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1544

فرد می تواند ساالنه 
کسری استاندارد 

به میزان 20 درصد 
درآمد تا سقف 
10میلیون واحد 

تقاضا کند.
به ازای همسر 
ساالنه می توان 

1000000 کسری 
در نظر گرفت.

به ازای هر فرزند 
زیر 18 سال و یا 
باالی 18 سال 

مشغول به تحصیل 
ک 

می توان ی
کسری 500000 
واحدی طلب کرد 
)البته اگر هر دو 

والدین کارمند باشد 
فقط یکی از آن ها 
می تواند طلب کند.(
به ازای والدین 

وابسته به فرد برای 
هرکدام می تواند 

فرد 1 میلیون واحد 
کسری طلب کند.

موارد زیر مشمول کسورات است:
ش قابــل 

حــق بیمه هــای عمــر فــرد و همســر
کســر اســت.

س انــداز قابــل 
صندوق هــای پ

پرداختــی بــه 
کســرند.

اهدایــی بــه مؤسســات خیریــه و مذهبــی تائیــد 
شــده تــا ســقف 25 درصــد درآمــد فــرد.

افــراد خارجــی نمی تواننــد از مزایــای کســورات 
بهره منــد شــوند.

موارد زیر معاف از مالیات است:
ش

حق بیمه عمر خود فرد کارمند و همسر
س انداز

پرداختی های کارمندان به صندوق های پ
عایــدی ســرمایه درصورتی کــه کمتــر از 10 میلیــون 

باشــد

ندارد
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3036

کسورات شامل موارد زیر است:
هزینه هــای غیــر ســرمایه ای بــرای تحصیــل 

درآمــد قابــل کســرند.
کســری ســاالنه 40000 واحــد بــرای صندوق هــای 
بازنشســتگی، بیمه هــای تحصیلــی فرزنــدان و 

صندوق هــای آتیــه نگــر قابل اعمــال اســت.
ک هــای خیریــه بــه مؤسســات آموزشــی و 

کم
نهادهــای رفاهــی مــورد تائیــد

موارد زیر معاف از مالیات است:
سود اوراق بهادار دولتی معاف از مالیات است.

س انــداز پســت معــاف 
ســود ســپرده های صنــدوق پ

از مالیــات اســت.
ســود اوراق بهــادار معمــول جهانــی معــاف از مالیــات 

اســت.
عایــدی ســرمایه ای به طورکلــی معــاف از مالیــات 
اســت مگــر ســهام شــرکت هایی کــه در معــادن کار 

می کننــد.
ک معاف از مالیات هستند.

خیریه و هدایا و امال

زیان ها قابل جبران 
ک سال 

بوده و تا ی
قابل انتقال به سال 

آتی است.

درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 
معادل آن از اعتبار 
مالیاتی استفاده کند 

مشروط به آنکه 
میزان اعتبار از مالیات 

فرد بیشتر نشود.
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اعتبارات مالیات 
شخصی شامل 

ک اعتبار عمومی، 
ی

ک اعتبار مرتبط 
ی

با درآمد استخدام و 
سایر اعتبارات مانند 
فرزندان، والدین و 
افراد مسن است. 

میزان اعتبار 
عمومی و اعتبار 
اشتغال بسته به 
سن و یا درآمد 

فرد متفاوت است. 
حداکثر اعتبار 
عمومی 2477 
یورو است که 

به صورت تنازلی از 
درآمد 20384 یورو 
ش می یابد تا 

کاه
ش از 

در درآمد بی
68507 یورو صفر 
می شود. حداکثر 
اعتبار استخدام 

3399 یورو است 
و از درآمد 34606 

یورو گام به گام 
ش می یابد و 

کاه
ش از 

در درآمد بی
90،710 اعتبار به 0 

یورو می رسد.

درآمد دسته 1.
مهاجــران خارجــی اغلــب تمایــل دارنــد در دوره 
کار خــود در هلنــد بــه طــرح بازنشســتگی خارجــی 
خــود ادامــه دهنــد. قانــون اصلــی ایــن اســت 
کــه مشــارکت کارمنــدان در طــرح بازنشســتگی 
خارجــی در هلنــد از مالیــات کســر نمی شــود و 
ک هزینه هــای کارفرمــا مشــمول مالیــات 

کم
اســت. هرچنــد بــا تأییــد مقامــات مالیاتــی هلنــد 
تحــت شــرایط خاصــی، مشــارکت کارمنــدان 
در طــرح بازنشســتگی حداکثــر تــا 5 ســال از 
مالیــات کســر می شــود و مشــارکت کارفرمایــان، 
به طورکلــی، بــه همــان روشــی کــه در کشــور 
مبــدأ انجــام می شــود، مشــمول مالیــات نخواهنــد 

داشــت. 
ســود وام مســکن بــرای خریــد، نگهــداری یــا 
ک دوره 

بهســازی محــل اقامــت اصلــی بــرای یــ
حداکثــر 30 ســاله به طــور کامــل قابــل کســر 

اســت.
ک هزینــه 

مؤدیــان مالیاتــی می تواننــد کســر و کم
مالیــات زیــر را مطالبــه کننــد:

کســر ســود وام بــرای خریــد، نگهــداری یــا 
بهســازی محــل ســکونت اصلــی مالیات دهنــده.
برخــی بیمه هــای عمــر کــه بــه افــراد حقیقــی 
)به غیــراز افــراد غیرمقیــم( مســتمری ســاالنه 
می دهــد. ایــن مبلــغ بــه حقــوق بازنشســتگی 

قابل اســتفاده فــرد بســتگی دارد.
•پرداخت نفقه)به غیراز افراد غیرمقیم(.

مالیــات بــر درآمــد هلنــد از ســه دســته درآمــد اخــذ 
ص خــود را بــرای 

می شــود. هــر دســته قوانیــن خــا
محاســبه درآمــد مشــمول مالیــات، نــرخ مالیــات و 
ک 

معافیت هــا دارد. در حالــت کلــی، درآمــد منفــی از یــ
دســته نمی توانــد بــا درآمــد مثبــت از دســته دیگــر 

جبــران شــود.
درآمد دسته 1. 

شــامل درآمــد اســتخدام، ســود کســب وکار )شــامل 
ص و درآمــد 

ص، خدمــات اشــخا
کســب وکار اشــخا

مشــارکت در برخــی از انــواع ســهام ( و درآمــد از محــل 
اقامــت اصلــی اســت. 

س بین المللــی و 
هزینــه تحصیــل کــودکان در مــدار

30 درصــد از درآمــد ناشــی از اســتخدام افــراد خارجــی 
حداکثــر تــا 5 ســال معــاف از مالیــات اســت )تســهیالت 
30 درصــدی(. به جــای اســتفاده از تســهیالت %30، 
کســر هزینه هــای واقعــی خــارج از ســرزمین حداکثــر 

بــرای پنــج ســال مجــاز اســت.

درآمد دسته 2. 
گ 

شــامل ســود ســهام دریافتــی صاحبــان ســهام بــزر
ک شــرکت 

کــه حداقــل 5% از ســهام نــوع خاصــی از یــ
مقیــم هلنــد اســت. 

مــؤدی غیرمقیــم از مالیــات بــر درآمــد حاصــل از 
س انــداز و ســرمایه گذاری معــاف اســت، مگــر 

پ
ک و 

ص امــال
ش خالــ

اینکــه ایــن درآمــد مربــوط بــه ارز
ک بنــگاه 

مســتغالت واقــع در هلنــد یــا حــق ســود در یــ
اقتصــادی مقیــم هلنــد باشــد.

زیان های مربوط به 
دسته 1 قابل جبران 
است و به مدت سه 
سال قابل انتقال به 
سال های گذشته 

یا به مدت نه 
سال قابل انتقال به 
سال های آتی است. 
به طورکلی، درآمد 
ک دسته 

مثبت از ی
با درآمد منفی دسته 
دیگر قابل جبران 

نیست.

تخفیف نسبی از 
مالیات بر درآمد هلند 
برای درآمد دسته 1 با 
منبع خارجی در کشور 
مبدأ قابل اعطا  است 
که در صورت عدم 

وجود معاهده مالیاتی 
قابل اجرا، تنها برای 
مؤدیان مقیم اعمال 
می شود. این نسبت 

عبارت است از نسبت 
درآمد دسته 1 از 

منبع خارجی به درآمد 
جهانی ضربدر مقدار 

مالیات جهانی.
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 %24
تقریبــًا 

اعتبــارات مربــوط 
بــه مالیــات بــر 
درآمــد یــا مالیــات 
دســتمزد 

بــر 
اســت. 76 درصــد 
دیگــر مربــوط بــه 
ی 

پرداخت هــا
تأمیــن اجتماعــی 
اســت کــه بــه 
تأمیــن 

دلیــل 
پرداخــت 

مالــی 
می شــود. 

کارمندانی که در 
خارج از کشور 
زندگی می کنند 
ش 

و دارای پوش
تأمین اجتماعی در 
هلند هستند حق 
خود را در سهم 

تأمین اجتماعی از 
اعتبارات مالیاتی 
شخصی حفظ 

می کنند.

ک آســتانه 
ش از یــ

هزینه هــای فوق العــاده بیــ
معیــن شــامل هزینه هــای پزشــکی، حمایــت از 
ک 

اقــوام مســتقیم، هزینه هــای تحصیــل در یــ
ص و برخــی هدایــای واجــد شــرایط 

محــدوده خــا
)به غیــراز افــراد غیرمقیــم(.

عــالوه بــر کســر هزینــه واقعــی حمل ونقــل کاال، 
کســر هزینه هــای جابجایــی حداکثــر تــا7،750 

یــورو نیــز برقــرار اســت
ک هزینــه ســفرهای کاری شــامل هزینه هــای 

کم
رفت وآمــد بــا وســیله نقلیــه شــخصی بــا شــرایط 
خاصــی موجــود اســت. هزینــه رفت وآمــد بــا 
وســایل حمل ونقــل عمومــی مشــمول مالیــات 

نیســت.
ک هزینــه 

ص، ممکــن اســت کم
تحــت شــرایط خــا

مالیاتــی بــدون هزینــه بــرای هزینه هــای خــارج از 
کشــور نیــز باشــد )بــه تســهیالت 30% مراجعــه 
کنیــد( بــرای افــراد واجــد شــرایط خــارج از کشــور.

درآمد دسته 3. 
س انــداز و ســرمایه گذاری 

ص حاصــل از پ
ش خالــ

ارز
کــه شــامل ســهام و حســاب های بانکــی )به اســتثنای 
ش وام هــای مربــوط بــه محــل اقامــت اصلــی( 

ارز
اســت.

ص 
ص بــرای دارایی هــای خــا

معافیت هــای خــا
ص اعمــال 

ازجملــه آثــار هنــری و بیمــه عمــر خــا
می شــود. 

بــرای هــر مالیات دهنــده غیرمقیــم، معافیــت کلــی 
30360 یــورو اعمــال می شــود.

افــراد مقیــم می تواننــد از اعتبــار مالیــات تکلیفــی 
داخلــی برخــوردار شــوند. بابــت مالیات هــای خارجــی 
بــر ســود ســهام و ســود اعتبــار مالیاتــی اعطــا می شــود.

اعتبــار مالیاتــی بــرای مالیــات تکلیفــی بــر ســود ســهام 
گ غیرمقیــم اعطــا می شــود.

صاحبــان ســهام بــزر
گ( و حقــوق مالکانــه 

ســود )به اســتثنای ســودهای بــزر
افــراد غیــر مقیــم مشــمول مالیــات تکلیفــی نمی شــود. 

سایر معافیت ها عبارت اند از:
عایــدی حاصــل از طــرح اختیــار ســهام توســط شــرکت 
اســتارتاپی نــوآور تــا ســقف 12500 یــورو از دریافــت 

مالیــات معــاف اســت. 
عایــدی ســرمایه معــاف از مالیــات اســت به غیــراز 

ص در ســال 2019
مــوارد خــا

هزینه هــای مربــوط بــه کار تــا 1.7 درصــد از 400 
هــزار یــورو اول دســتمزد مشــمول مالیــات، معــاف 
اســت. اگــر هزینه هــای واقعــی مربــوط بــه کار از ایــن 
مقــدار فراتــر رود نــرخ مالیــات بــر 80% مــازاد هزینــه 

نهایــی کارفرمــا اعمــال می شــود.
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در موارد زیر 
می توان از کسورات 

مالیاتی استفاده 
کرد:

ص دارای 
اشخا

افراد تحت تکفل 
می توانند از اعتباری 

تحت کسورات 
»اعتبار خانواده« 

استفاده کنند.
افرادی که درآمدی 

بین 24000 تا 
48000 دالر 
نیوزلند دارند 
می توانند از 

کسورات مالیاتی 
تا سقف 520 دالر 

نیوزلند استفاده 
کنند.

کســورات درآمــد بــه شــرح زیــر 
اســت:

درآمدهــای ناشــی از حقــوق و 
دســتمزد فاقــد کســورات اســت 
به جــز دریافتی هــا از بیمــه بابــت 

جبــران خســارت
ش از 5 

ک هــای مالــی بیــ
کم

واحــد بــه خیریه هــای ثبت شــده 
س بــا ارائــه 

یــا هیئت مدیــره مــدار
مســتندات

موارد زیر معاف از مالیات است:
پرداختی هــای کارفرمــا بــرای مــواردی همچــون اقامــت، غــذا و ســفر 
ص

و موبایــل و هزینه هــای مربــوط بــه کارمنــد بــا لحــاظ شــرایط خــا
ارائــه مزایــا بــه کارمنــدان به طورکلــی زیرمجموعــه رژیــم مالیــات بــر 
ص کارمنــد محســوب 

مزایــای نیوزیلنــد اســت و بخشــی از درآمــد ناخالــ
نمی شــود و بنابرایــن تحــت رژیــم مالیــات بــر درآمــد مالیــات ســتانی 

نمی شــوند کــه عبارت انــد از:
وسیله نقلیه موتوری برای استفاده شخصی

پرداختی های کارفرما برای هزینه های تحصیل کارکنان
پرداختی های کارفرما برای حق بیمه سالمت کارکنان

پرداختی هــای کارفرمــا بــرای طرح هــای بازنشســتگی دولتــی و 
خصوصــی کارکنــان

پرداختی های کارفرما برای حق بیمه عمر کارکنان
وام هــای کارفرمــا بــه کارکنــان مشــروط بــه آنکــه نــرخ بهــره آن کمتــر 

از نــرخ بهــره بــازار باشــد.
هدایا و جوایز غیر نقدی کارفرما به کارکنان

دریافتی هــای کارکنــان از کارفرمــا بابــت هزینه هــای انجام شــده بــرای 
 کسب وکار

ص
کسورات و معافیت برای انواع سرمایه گذاری با قوانین خا

ص معاف از مالیات است.
عایدات ناشی از سرمایه مگر در موارد خا

ص غیــر مقیــم در مــدت 12 مــاه متوالــی بــه مــدت 92 روز 
اگــر شــخ

یــا کمتــر در نیوزلنــد حضــور فیزیکــی داشــته باشــد، در صــورت ارائــه 
خدمــات بــه کارفرمــای غیرمقیــم و در صــورت مالیــات ســتانی در 
کشــوری کــه مقیــم آن اســت از مالیــات بــر درآمــد شــامل حقــوق و 

دســتمزد در نیوزیلنــد معــاف اســت.
ســود پرداختــی بدهی هــای تجــاری یــا ســود دریافتــی تحــت قــرارداد 
ک هــا، 

ص حقوقــی شــامل بان
خریــد اجــاره و پرداختــی بــه اشــخا

انجمن هــای ســاختمانی، وام دهنــدگان، و مقامــات محلــی یــا دولتــی 
ص فراتــر از 2 میلیــون واحــد بــرای افــراد 

و اشــخاصی بــا درآمــد ناخالــ
مقیــم معــاف از مالیــات اســت.

افــراد غیرمقیــم از مالیــات بــر ســود ســهام نقــدی و غیــر نقــدی تحــت 
شــرایطی معاف انــد.

هدایا معاف از مالیات هستند.

جبران زیان ها با 
درآمدها امکان پذیر 
بوده و قابل انتقال به 
سال های آتی است.

افراد مقیم می توانند از 
اعتبار جایگزین سود 
سهام استفاده کنند.

درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 
معادل درآمد مالیاتی 
خود در نیوزلند از 

همان منبع از اعتبار 
مالیاتی استفاده کند.
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3879

کسورات شخصی به شرح زیر است:
پرداختی بابت تأمین اجتماعی

صندوق هــای بازنشســتگی و 
پرداختــی بــه 

س انــداز کــه جزئــی از برنامه هــای  تأمیــن 
پ

اجتماعــی نبــوده و مــورد تائیــد باشــند.
25 درصــد هزینــه تحصیــل، ســالمت و خدمــات 

حرفــه ای تــا حداکثــر 20000 واحــد در ســال

موارد زیر معاف از مالیات است:
عیدی یا حقوق سیزدهم

جبــران خســارت نیــروی کار تــا حداکثــر میــزان حقــوق 
5 مــاه بــا ســقف 500000 واحــد پولــی

هزینه  تأمین اجتماعی

ندارد
ندارد
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نیجریه
مالیات بر جمع 

درآمد
2229/9

-

ک هزینه 
کم

200000 واحد 
یا 1% از درآمد 

ص، هرکدام 
ناخال

که باالتر باشد، 
به عالوه 20% از 
ص 

درآمد ناخال
برای کارمندان

کسری فرزندان تا 
4 فرزند به ازای 
هرکدام تا 2500 

واحد
کسری افراد 

خانواده تحت تکفل 
تا 2 نفر به ازای 

هرکدام 2000 واحد
)کسری فرزندان 

فقط به یکی 
از والدین تعلق 

می گیرد.(

کســورات زیــر بــرای درآمــد کارمنــدان در نظــر 
گرفتــه می شــود :

پرداختــی بــه صندوق هــای بازنشســتگی تائیــد 
شــده

پرداختی به صندوق مسکن ملی
پرداختی به بیمه های سالمت ملی

بهره وام رهنی بهسازی خانه مسکونی فرد
هزینه بیمه عمر خود و یا همسر

موارد زیر معاف از مالیات است:
ش پایان خدمت

پادا
جبران زیان اداری

ســود ســرمایه گذاری خــارج از کشــور کــه توســط 
ک مرکــزی و یــا مؤسســات تائیــد شــده توســط 

بانــ
وزارت دارایــی وارد کشــور شــود معــاف از مالیات اســت.

ارث و هدایا معاف از مالیات است.

جبران زیان شغلی

درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 
معادل درآمد مالیاتی 
خود در نیجریه از 

همان منبع از اعتبار 
مالیاتی استفاده کند.
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کسورات به شرح 
زیر است:

مهاجرین می توانند 
از کسورات 

استاندارد %10 
استفاده کند.

همچنین هر فرد 
می تواند از کسورات 
استاندارد مینیمم 
استفاده کند. بر 

ص 
س شخ

این اسا
می تواند معادل 
45% از درآمد 
ص خود با 

ناخال
کف 4000 کرونی 
و سقف 100800 
کرونی را به عنوان 
هزینه قابل کسر 

ابراز کند.

مــوارد زیــر مشــمول معافیــت اســت:موارد زیــر مشــمول 
معافیت اســت

ش را کــه 12 مــاه 
اگــر فــردی منــزل مســکونی خــود

ش را در آن ســاکن بــوده اســت 
از 24 مــاه قبــل از فــرو

بفروشــد ســود ســرمایه ای معــاف از مالیــات اســت.
ســود و حقــوق مالکانــه بــه افــراد غیرمقیــم مشــمول 

مالیــات نیســت.
 ســود تحقق نیافتــه از ســهام یــا واحدهــای ســهام در 
شــرکت های نــروژی یــا خارجــی ازجملــه واحدهــای 
موجــود در صندوق هــای اوراق بهــادار و اختیــارات 

ســهام تــا 50 هــزار واحــد معــاف از مالیــات اســت.
ارث و هدایا معاف از مالیات است.

سود سهام مازاد بر 
ک 

نرخ بدون ریس
مشمول مالیات است، 
اما در صورتی سود 
ک 

سهام فرد در ی
سال معین کمتر از 
ک 

نرخ بدون ریس
باشد، آنگاه امکان 
انتقال تفاضل سود 
ک و سود 

بدون ریس
واقعی به سال های 

بعد برای جبران زیان 
وجود دارد. به عالوه 

مقدار تفاضل با 
ضریبی معین )1.44( 
برای سال های آتی 

تعدیل می شود. 
همچنین زیان های 

ش سهام 
ناشی از فرو

با تا 22 درصد درآمد 
معمولی قابل جبران 

است.
زیان ها به طورکلی 
تا 10 سال بعد 
قابل انتقال است.

درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 

از اعتبار مالیاتی 
استفاده کند.
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441
برای درآمد 
افراد به غیراز 

حقوق
و 3662 واحد 

برای حقوق

60 هزار واحد 
ضربدر تعداد 

فرزندان

کسورات شامل موارد زیر است:
در ســال مالــی مســلمانان می تواننــد زکات 

پرداختــی خــود را کســری بگیرنــد.
بــرای وام هــای ســاخت منــزل می تواننــد کســری 
ش از 50 

بگیرنــد کــه ایــن کســری نمی توانــد بیــ
درصــد درآمــد فــرد یــا 2 میلیــون واحــد باشــد.

بــرای شــهریه پرداختــی می تواننــد تقاضــای 
کســری کننــد کــه از مقادیــر زیــر بیشــتر 

شــود:
نمی توانــد 

5 درصد کل شهریه
25 درصد درآمد مالیاتی ساالنه

افــراد می تواننــد بــرای اهدایــی بــه خیریه هایــی 
تحصیلــی، درمانــی و یــا مراکــز غیرانتفاعــی اعتبــار 
مالیاتــی طلــب کننــد. مبلــغ اعتبــار یــا شــامل 
ش منصفانــه بــازاری هــر دارایــی اهداشــده 

ارز
اســت یــا 30 درصــد از حقــوق مشــمول مالیــات 

وی )هرکــدام کــه کمتــر باشــد(.
افــراد می تواننــد بــرای ســرمایه گذاری در اوراق 
بهــادار و بیمه هــا اعتبــار مالیاتــی بگیرنــد کــه 

عبارت انــد از:
ســهام جدیــد عرضه شــده شــرکت های دولتــی 

س اوراق بهــادار 
ذکرشــده در بــور

سهام کمیسیون خصوصی سازی پاکستان.
شــرکت های 

عرضه شــده ی 
ک هــای 

صکو
س اوراق بهــادار 

دولتــی ذکرشــده در بــور
حــق بیمــه عمــر پرداخت شــده بــه شــرکت بیمــه 

س اوراق بهــادار
عمــر ثبت شــده در بــور

اعتبــار مالیاتــی فــوق معــادل هزینــه تحصیــل 
ســهام تــا 2،000،000 واحــد یــا 20% درآمــد 

مشــمول مالیــات ســرمایه گذار اســت.
افــراد می تواننــد بــرای برنامه هــای بازنشســتگی 
کســری بگیرنــد. مبلــغ اعتبــار یــا کل پرداختــی بــه 
صندوق هــای بازنشســتگی در ســال مالــی اســت 
و یــا 20 درصــد از حقــوق مشــمول مالیــات اســت 

)هرکــدام کــه کمتــر باشــد(

موارد زیر معاف از مالیات است:
مشــارکت افــراد در صندوق هــای بازنشســتگی یــا 

صندوق هــای ســنوات شــغلی
اگــر کارفرمــا در قــرارداد قبــول کــرده باشــد تمــام 
هزینــه درمــان امــا اگــر قبــول نکــرده باشــد تــا 10 

درصــد حقــوق پایــه فــرد معــاف از مالیــات اســت.
اتومبیــل تهیه شــده توســط کارفرمــا کــه هــم اســتفاده 
ســازمانی دارد و هــم اســتفاده شــخصی بــا شــرایط 

ص.
مشــخ

خانه های سازمانی
ش امــوال غیرمنقولــی کــه فــرد 

عایــدی ناشــی از فــرو
ش از 3 ســال نگهــداری کــرده اســت.

بیــ
ش از 12 مــاه نگه داشــته 

بــرای دارایی هایــی کــه بیــ
می شــوند، فقــط 75% از ســود ســرمایه بــا نــرخ عــادی 

مشــمول مالیــات اســت.

زیان های ناشی از 
سرمایه نیز صرفًا با 
عایدات سرمایه قابل 

جبران است.

درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 

از اعتبار مالیاتی 
استفاده کند.
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کسورات به شرح زیر است:
کســورات بــه ازای اقامــت بــه میــزان 36000 

واحــد
ک بــار بــرای ســاخت یــا خریــد 

کســورات کــه ی
خانــه قابل اســتفاده اســت بــه مبلــغ 30000 واحــد 
و یــا ســود وام بــرای خانــه بــا بازپرداخــت 10 ســاله 

حداکثــر ســالی 4000 واحــد
دانشــجویان بــرای خــود و همســر و فرزندانشــان 

ســالی 6000 واحــد معافیــت دارنــد.
کل هزینــه حمل ونقــل واقعــی یــا 10• از حقــوق 

ص(هرکــدام کــه کمتــر باشــد(
ناخال

بــه ازای پرداختــی بــه برنامه هــای بازنشســتگی، 
بیمــه درمانــی و یــا صندوق هــای تائیــد شــده 

می تــوان کســری گرفــت.

معافیت های به شرح زیر است:
پرداختی ها برای برنامه بازنشستگی

پرداختی های سازمان ملل
س انــداز، 

درآمــد ناشــی از حقــوق بازنشســتگی، پ
 تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بیمــه ســالمت.

گ حیــن شــغل و 
جبــران خســارت صدمــات و یــا مــر

هزینــه درمــان
هزینه سفر مأموریت های شغلی

درآمــد افــراد نابینــا و یــا معلــول بــا معلولیــت بــاالی 
50 درصــد

اضافــه پرداخــت بــه کارکنــان فلســطینی در 
ک هزینــه 

ســفارت ها به جــز کم
کنســولگری ها و 

زندگــی
و 

ســفارت ها 
در 

خارجــی 
کارکنــان 

حقــوق 
کنســولگری ها در فلســطین مشــروط بــه برخــورد 

متقابــل
درآمــد حاصــل از منابــع خارجــی کــه بــه صنــدوق در 

فلســطین واریــز شــود.
ارث )درآمد ناشی از ارث معاف نیست(.

درآمــد انجمن هــای تعاونــی از معاملــه بــا اعضــای 
خــود.

پرداخت های انفصال خدمت 
بازپرداخــت مالیــات ناشــی از تسویه حســاب ســال های 

گذشته.
ش ســهام و اوراق قرضــه معــاف 

عایــدات ناشــی از فــرو
از مالیــات اســت.

سود سهام معاف از مالیات است.

زیان ها قابل جبران 
بوده و تا پنج سال 
قابل انتقال است.

این کشور برای 
افرادی که مالیات 
خود را به صورت 

تدریجی در طی سال 
بپردازند اعتبار مالیاتی 

به شرح زیر اعطا 
می کند:

8 درصد به 
پرداخت هایی که در 
ماه های اول و دوم 

پرداخت شوند.
6 درصد به 

پرداخت هایی که در 
ماه سوم پرداخت 

شوند.
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11000

کسورات به شرح زیر است:
سود وام رهنی تا 15000 بالبوا در سال

سود وام های تحصیلی
مــوارد اهداشــده بــه خیریه هــا بــا ســقف 50000 

دالر
ش داده نشــده توســط 

هزینه هــای درمانــی پوشــ
بیمــه

حــق بیمــه درمــان و بســتری )به اســتثنای 
تأمیــن اجتماعــی(

پرداختی هــای 
سرمایه گذاری برجذب توریست

هزینه هــا بــرای برنامــه بازنشســتگی تــا 10 
درصــد درآمــد فــرد بــا ســقف 15000 واحــد

ک کســری شــخصی بــه میــزان 800 واحــد 
یــ

ک باهمســر اظهارنامــه 
بــرای افــرادی کــه مشــتر

مالیاتــی پــر می کننــد.
کســر بابــت دریافــت حــق انفصــال و ســنوات در 
پایــان کار بــا نــرخ 1 درصــد پرداخت هــا بــرای 
هرســال خدمــت کامــل، به عــالوه 500 واحــد 

کســورات اضافــی
افراد غیرمقیم از کسورات بهره مند نمی شوند. 

ســود ســرمایه گذاری های زیــر معــاف از مالیــات 
اســت:

و 
ک هــا 

ســپرده های مــدت دار بان
و 

س انــداز 
پ

مؤسســات مالــی
اوراق قرضه دولتی

ش و انتقــال ســهام شــرکت های 
عایــدی حاصــل از فــرو

س اوراق بهــادار.
ثبت شــده در بــور

ســود های ناشــی از منابــع خارجــی و حقــوق مالکانــه 
باریشــه خارجــی معــاف از مالیــات اســت.

ســود ســهام خارجــی توزیع شــده توســط شــرکت های 
پانامایــی کــه بــه اعالمیــه عملیــات نیــازی ندارنــد، در 
س نشــده و درآمــد مشــمول مالیــات 

منطقــه آزاد تأســی
در پانامــا تحصیــل نمی کننــد، از مالیــات ســود ســهام 

معــاف هســتند.
هدایا معاف از مالیات هستند.

امــوال حقیقــی تــا 120 هــزار واحــد معــاف از مالیــات 
بــر امــوال حقیقــی اســت.

محــل ســکونت اصلــی افــراد از 120 هــزار تــا 300 
هــزار واحــد معافیــت تــا ســه ســال برخورداراســت 
محــل ســکونت ثانویــه و امــوال صنعتــی و تجــاری تــا 

30 هــزار واحــد در ســال معــاف اســت.

زیان های رخ داده در 
هرسال طی پنج سال 
آینده و در هرسال تا 
20 درصد زیان قابل 
جبران است، هرچند 
میزان کسر بابت 
جبران نباید از 50 

درصد درآمد مشمول 
مالیات آن سال 

تجاوز کند.

افراد در پاناما باید 
برای عایدات سرمایه 

10 درصد مالیات 
بدهند. با توجه به 
سیستم اخذ این 

مالیات در موارد زیر 
می توان از اعتبار 

مالیاتی استفاده نمود:
خریدار اوراق باید 5 
درصد از کل مبلغ 
خرید را به عنوان 
مالیات تکلیفی 

به حساب دولت واریز 
کند. درصورتی که 5 

درصد مبلغ کل از 10 
درصد عایدی سرمایه 
بیشتر بود فروشنده 
می تواند از مازاد این 
مقدار به عنوان اعتبار 
مالیاتی استفاده کند. 
نرخ 5 درصد برای 
مستغالت 3 درصد 

است.
درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 

از اعتبار مالیاتی 
استفاده کند.
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3582

ص 
هر شخ

می تواند به 
ازای حداکثر 3 
ص 

نفر از اشخا
وابسته)شامل 
همسر، فرزند 
مجرد زیر 16 
سال، فرزند 
محصل بین 
16 تا 25 

سال، یکی از 
والدین خود یا 
ش( و تا 

همسر
زمانی که درآمد 
ص وابسته 

اشخا
ش از 1040 

بی
واحد بیشتر 

نشود درخواست 
کسورات نماید.

کسورات شامل موارد زیر است:
بــرای ســود و درآمــد اجــاره و حقــوق معنــوی 

هزینه هــای تائیــد شــده قابــل کســرند.
بــرای درآمــد خارجــی کــه مالیــات آن در کشــور 
خارجــی پرداخت شــده اســت می توانــد کســر 
ص بیشــتر 

شــود ) تــا زمانــی کــه از حــد مشــخ
نشــود.

برخــی از هزینه هــای مشــاغل مرتبــط بــا شــغل 
قابــل کســر اســت.

ک بــار 
افــراد شــاغل می تواننــد هــر دو هفتــه ی

بــرای تخفیفــات مالیاتــی زیــر درخواســت دهنــد:
ک وابســته، 28.85 واحــد 

17.31 واحــد بــرای یــ
بــرای دو وابســته و 40.38 واحــد بــرای ســه 

وابســته
هزینه هــای ســرمایه بــا ماهیــت داخلــی یــا 
خصوصــی و هزینه هــای مرتبــط بــا تحصیــل 

درآمــد معــاف قابــل کســر نیســت.

موارد زیر معاف از مالیات است:
عایدات ناشی از سرمایه معاف از مالیات است.

اگر سرمایه گذاری 
خارجی منجر به زیان 
مالیاتی شود )یعنی 

هزینه های قابل کسر 
ش از درآمد قابل 

بی
ارزیابی باشد(، زیان 
مالیاتی می تواند در 
مقابل سایر درآمد 

سرمایه گذاری از منبع 
خارجی جبران شود.

مالیات بر سود سهام 
حاصل از منابع 
خارجی از اعتبار 
مالیاتی معادل با 
کمترین مالیات 

خارجی پرداخت شده 
یا مقدار مالیات قابل 

پرداخت در پاپوا 
گینه نو برای آن درآمد 

برخوردار است.
درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 

از اعتبار مالیاتی 
استفاده کند.
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کسورات به شرح زیر است:
تمامــی هزینه هــای افــراد در پاراگوئــه بــا ارائــه 

مســتندات قابــل کســر اســت.
حق بیمه درمانی و دندان پزشکی

حق بیمه  تأمین اجتماعی
پرداختی به برنامه های بازنشستگی

هزینه هــای خانــواده و ســرگرمی  تــا 15 درصــد 
درآمــد مشــمول مالیــات

ش 
س انــداز بــا مــدت نگهــداری بیــ

ســپرده های پ
از ســه ســال در مؤسســات مالــی محلــی.

همچنیــن افــرادی کــه پرداخــت بــه  تأمیــن 
اجتماعــی ندارنــد می تواننــد 15 درصــد درآمــد 

خــود را کســر کننــد

معافیت ها به شرح زیر است:
50 درصد از درآمد ناشی از سود سهام

درآمد دیپلمات ها و کارمندان کنسولگری ها
حقــوق بازنشســتگی کــه از مؤسســات داخلــی کشــور 

دریافــت شــود.
گ 

دریافتی هــای انفصال ازخدمــت در زمــان مــر
مالیات دهنــده، بیمــاری، مرخصــی زایمــان، تصــادف 

و یــا زمــان اخــراج.
اختــالف نــرخ ارز ناشــی از ســپرده گذاری در مؤسســات 

داخلــی یــا خارجــی
سود سپرده ها و سرمایه گذاری ها 

ســود اوراق بهــادار معامله شــده در بــازار اوراق بهــادار 
پاراگوئــه

ش ا ز دو بــار در 
ش مســتغالت درصورتی کــه بیــ

فــرو
ســال باشــد مشــمول مالیــات شــرکتی می شــود.

زیان ها قابل جبران 
و تا پنج سال 
قابل انتقال است.

ندارد
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افراد کارمند 
می توانند 29400 
واحد اول درآمد 
خود را با نرخ 

مشخصی شامل 
کسری کنند )بدون 

نیاز به اثبات 
هزینه ها(

کسورات شامل موارد زیر است:
20 درصد عایدات سرمایه قابل کسر است.

هزینه هــای پرداختــی بابــت اجــاره منــزل ســود 
وام رهنــی اولیــن منــزل مســکونی، هزینه هــای 
ســالمت،  تأمیــن اجتماعــی و خدمــات حرفــه ای، 
اقامــت در هتــل و هزینه هــای رســتوران تــا ســقف 

12600 واحــد
مــوارد اهداشــده بــه مراکــز عمومــی و مؤسســات 
غیرانتفاعــی و رفاهــی تــا 10 درصــد درآمــد 

ص قابــل کســر اســت.
خالــ

موارد زیر معاف از مالیات است:
ک هــای پــرو و ســود 

س اندازهــا بان
ســود ســپرده ها و پ

اوراق قرضــه دولتــی بــرای افــراد مقیــم و غیرمقیم
ش منــزل مســکونی کــه فــرد در 

عایــدی ناشــی از فــرو
آن ســاکن اســت

س اوراق بهــادار 
ش ســهام در بــور

عایــدی ناشــی از فــرو
ش از 12 مــاه نگهــداری شــده باشــد و برخــی 

اگــر بیــ
شــرایط دیگــر معــاف از مالیــات اســت

ش امــوال شــخصی منقــول 
عایــدی ناشــی از فــرو

)منظــور اموالــی به جــز اوراق و مــوارد مشــابه اســت( 
معــاف از مالیــات اســت.

ص اجاره قابل کسر است.
. 20 درصد درآمد ناخال

زیان ها قابل جبران 
و تا پنج سال 
قابل انتقال است.

به درآمد مدیران 
مالیاتی 8 درصدی 
تعلق می گیرد که 
می توان آن را 
به صورت اعتبار 

مالیاتی برای درآمد 
کل مدیر در آخر دوره 

ذخیره گرفت.
افراد در این کشور 
موظف به مشارکت 
در صندوق مراقبت 
بهداشتی هستند. 
25% هزینه های 

پرداختی برای این 
صندوق به صورت 
اعتبار مالیاتی قابل 

کسر است.
درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 

با لحاظ برخی 
محدودیت ها از اعتبار 
مالیاتی استفاده کند.
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3485/1

5132

موارد زیر معاف از مالیات اند:
ش هــا تــا مجمــوع 

س و ســایر پادا
ش کریســم

عیــدی یــا حقــوق ســیزدهم، کارانــه، پــادا
9000 واحــد پولی

درآمد ناشی از بیمه عمر
دریافتی ها از بیمه

هدایا و ارث
موارد دریافتی برای آسیب حین شغل

دریافتی بابت بازنشستگی 
گ مالیات دهنــده، بیمــاری، ناتوانــی 

دریافتی هــای انفصال ازخدمــت در زمــان مــر
جســمی، تصــادف و یــا هــر اتفــاق خــارج از کنتــرل کارکنــان.

دریافتی ها از  تأمین اجتماعی
هدایــا و جوایــز بــرای مــوارد خیریــه، علمــی، تحصیلــی، هنــری، ادبیــات و مســابقات 

ورزشــی
پرداختی اجباری برای بیمه  تأمین اجتماعی

ش اوراق بهادار
عایدی سرمایه ای حاصل از فرو

ک صندوق دوطرفه 
بازخرید سهام در ی

مزایای شغلی زیر معاف از مالیات اند:
مزایایی که قانون مشخصًا معاف کرده است.

پرداختی کارفرما برای بازنشستگی و بیمه و بیماری کارمند.
مزایایــی کــه بنــا بــر ماهیــت فعالیــت یــا ملزومــات فعالیــت تجــاری، مربــوط بــه حــرف 

و یــا کســب وکار موردنیــاز کارفرمــا اســت.
مزایایی که برای راحتی کارمندان است.

D در قانــون وجــود دارد کــه معــاف از مالیــات اســت 
e m

inim
is مزایایــی بــه نــام

و بــه شــرح زیــر اســت:
اعتبارات مرخصی بالاستفاده کارکنان خصوصی تا 10 روز در سال

ک هزینه درمانی تا سقف 1500 واحد هر نیمسال یا 250 واحد هرماه
کم

ک درمانی تا سقف 10000 واحد
کم

ک هزینه یونیفورم کار تا 6000 واحد
کم

جوایز کارمندی که از سالی 10000 واحد بیشتر نشود.
گ کــه از ســاالنه 5000 واحــد 

هدایــا بــه کارمنــدان بــرای ســال نــو و جشــن های بــزر
عبــور نکنــد.

جبران زیان فقط 
برای عایدات سرمایه 

ممکن است.
ش 

زیان ناشی از فرو
سهام یا اوراق بهادار 
قابل کسر نیست، 

مگر اینکه در جریان 
معمول تجارت 

متحمل شده باشد.

درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 

از اعتبار مالیاتی 
استفاده کند.

تأمین کنندگان محلی 
کاالها و خدمات 
مشمول مالیات 

تکلیفی هستند که 
ش 

1 درصد از فرو
کاالها و 2 درصد از 
ش خدمات به 

فرو
عنوات اعتبار قابل 
ذخیره گیری هستند
ش 

افراد با درآمد بی
از 3 میلیون واحد 

درآمد ناشی از حرف 
مشمول مالیات 

تکلیفی، تا 10 درصد 
و افراد با درآمد کمتر 
از 5 میلیون واحد تا 5 
درصد قادر به دریافت 
اعتبار مالیاتی هستند
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هزینه غذای روزانه حین شغل تا 25درصد حداقل دستمزد
یارانه برنج به مبلغ 2000 واحد یا 1 گونی 50 کیلوگرمی در ماه.

س کارایی تا سقف 10000 واحد.(
مزایای کارمند بر اسا

سایر معافیت ها:
ص معــاف از 

عایــدی برخــی از ســپرده های بلندمــدت یــا ســرمایه گذاری های خــا
مالیــات اســت.

ش از 12 مــاه نگهــداری شــود تنهــا 50 درصــد عایــدی یــا زیــان 
اگــر دارایــی بیــ

ش می گــردد
گــزار

س اوراق بهــادار معــاف از 
ش ســهام های ثبت شــده در بــور

عایــدی ناشــی از فــرو
ش ســهام مشــمول مالیــات 

مالیــات اســت. هرچنــد کــه 0.6 درصــد از قیمــت فــرو
معامالتــی اســت.

ک تــر قابــل کســر اســت 
پرداختــی اجبــار  تأمیــن اجتماعــی کارمنــدان 60 ســال یــا کوچ

)امــا اختیــاری قابل کســر نیســت(.
ک توسعه خانه قابل کسر است.

پرداختی افراد به صندوق مشتر
ص افراد غیرمقیم مشمول مالیات است

درآمد ناخال
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هزینه غذای روزانه حین شغل تا 25درصد حداقل دستمزد
یارانه برنج به مبلغ 2000 واحد یا 1 گونی 50 کیلوگرمی در ماه.

س کارایی تا سقف 10000 واحد.(
مزایای کارمند بر اسا

سایر معافیت ها:
ص معــاف از 

عایــدی برخــی از ســپرده های بلندمــدت یــا ســرمایه گذاری های خــا
مالیــات اســت.

ش از 12 مــاه نگهــداری شــود تنهــا 50 درصــد عایــدی یــا زیــان 
اگــر دارایــی بیــ

ش می گــردد
گــزار

س اوراق بهــادار معــاف از 
ش ســهام های ثبت شــده در بــور

عایــدی ناشــی از فــرو
ش ســهام مشــمول مالیــات 

مالیــات اســت. هرچنــد کــه 0.6 درصــد از قیمــت فــرو
معامالتــی اســت.

ک تــر قابــل کســر اســت 
پرداختــی اجبــار  تأمیــن اجتماعــی کارمنــدان 60 ســال یــا کوچ

)امــا اختیــاری قابل کســر نیســت(.
ک توسعه خانه قابل کسر است.

پرداختی افراد به صندوق مشتر
ص افراد غیرمقیم مشمول مالیات است

درآمد ناخال
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لهستان
مالیات بر 

درآمد دوگانه
15595/2

-

افراد با توجه به 
تعداد فرزندان 

می توانند از اعتبار 
مالیاتی به شرح زیر 

استفاده کنند:
برای فرزند اول و 

دوم ماهیانه 92.67 
واحد، فرزند سوم 
ماهیانه 166.67 
و فرزند چهارم و 

بیشتر ماهیانه 225 
واحد

مقــدار کمــی کســورات شــخصی می تــوان در 
نظــر گرفــت.

هزینــه دسترســی بــه اینترنــت حداکثــر تــا 760 
واحــد تــا دو ســال متوالــی قابــل کســر اســت. 

کســورات و اعتبــارات کمــی بــرای کســانی کــه 
ســاکن نیســتند در نظــر گرفتــه می شــود.

مــوارد اهداشــده بــه ســازمان های عام المنفعــه 
و مذهبــی تــا 6درصــد درآمــد فــرد قابــل کســر 

اســت.
بخشــی از هزینــه پرداختــی بابــت مشــارکت در 
سیســتم مراقبــت بهداشــتی( تــا 7.75 درصــد پایــه 

مراقبــت ســالمت(.

موارد زیر معاف از مالیات است:
افــراد بــا ســن حداکثــر 26 ســال و درآمــد حداکثــر 

85528 واحــد معــاف از مالیــات اســت
ک درصورتی کــه 5 ســال از تاریــخ 

ش ملــ
عایــدات فــرو

شــروع بهره بــرداری آن گذشــته باشــد
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-

کارمندان می توانند درخواست 
کسری تا سقف 4104 یورو 

بدهند.
افراد با انتخاب رژیم مالیاتی 
ساده شده از 50 درصد اعتبار 

مالیاتی بر درآمد ناشی از 
سرمایه گذاری شامل سود 

سهام، سود بانکی، سود وام 
سهامداران، سود حاصل از 
س یا 

اوراق مشارکت، اسکنا
سایر اوراق بهادار شرکت های 

گ یا فعالیت تجاری 
بزر

بهره مند شود.
افراد با انتخاب رژیم مالیاتی 
ساده شده می توانند از اعتبار 
مالیاتی بابت درآمد ناشی از 

اجاره بهره مند شوند
600 یورو به ازای هر فرزند 
)750 یورو برای فرزندان 

کمتر از 3 سال(
525 یورو بری افراد تحت 
گ تر )مانند پدر( 

تکفل بزر
که کمتر از حداقل مستمری 

 تأمین اجتماعی دریافتی 
ک 

دارند. درصورتی که صرفًا ی
نفر با چنین شرایطی تحت 

تکفل باشد رقم به 635 یورو 
ش می یابد.

افزای
35% )45% برای خانواده های 
ک والد( از هزینه های عمو 

ت
می که هر عضو خانواده 

متحمل می شود، با محدودیت 
250 یورو )یا 335 یورو برای 
ک نفره( به ازای 

خانواده های ت
هر مالیات دهنده.

کسورات به شرح زیر است:
پرداختــی بابــت  تأمیــن اجتماعــی اجبــاری 
کســورات 

مشــمول 
کامــل 

به طــور 
می شــود.

پرداختی به اتحادیه های کارگری
هزینه هــای صــرف شــده بابــت تحصیــل 

درآمــد بــه ترتیــب مصــرح در قانــون
بــرای هزینه هــای بهداشــتی کــه از 
ش افــزوده )مالیــات بــر 

مالیــات بــر ارز
ش افــزوده( معــاف هســتند یــا مالیــات 

ارز
ش افــزوده بــا نــرخ 6% بــر آن هــا 

بــر ارز
هزینه هــای 

 %15
وضع شــده اســت، 

پزشــکی بازپرداخــت نشــده و هزینه هــای 
بیمــه درمانــی مالیات دهنــدگان یــا هــر 
ش خانــواده. اعتبــار 

عضــو تحــت پوشــ
ش از 1000 یــورو 

مالیاتــی نمی توانــد بیــ
باشــد.

15 درصــد از بهــره پرداختــی بابــت 
وام هــای خریــد یــا بهســازی مســکن و 15 

درصــد از اجاره بهــای پرداختــی
30 درصــد هزینه هــای تحصیلــی فــرد یــا 

اعضــای خانــواده تــا ســقف 800 یــورو
25 درصــد هزینه هــای خانــه ســالمندان 

تــا ســقف 403.75 یــورو
ش افــزوده در 

15 درصــد مالیــات بــر ارز
مــوارد معیــن

20 درصــد هزینــه پرداختــی بابــت 
صندوق هــای بازنشســتگی کــه بســته بــه 
ســن ســقفی معــادل 300، 350 یــا 400 

یــورو دارد.
ک بــه خیریه هــا کــه 

25 درصــد از کمــ
ش اســت.

تــا ســقف 65 درصــد قابل افزایــ
20 درصــد پرداختی هــا بابــت هزینــه 

طــالق
مالیات های تکلیفی اضافی

موارد زیر معاف از مالیات است:
ش مســتغالت منــوط بــه 

50 درصــد درآمــد حاصــل از فــرو
آنکــه باهــدف تجــارت معاملــه نشــده باشــد.

بیشــتر هزینه هایــی کــه موجــر بــرای تحصیــل درآمــد اجــاره 
به طــور مؤثــر متحمــل می شــود، به اســتثنای هزینه هــای 
خریــد مبلمــان، لوازم خانگــی و 

ک، 
مالــی، اســتهال

ک 
دکوراســیون و هزینه هــای اضافــی مالیــات امــال

شــهرداری، از درآمــد اجــاره کســر می شــود. هزینه هــای 
ک نیــز تحــت شــرایط 

مربــوط بــه نگهــداری و تعمیــر ملــ
ص کســر می شــود. هزینه هــا فقــط در مقابــل درآمــد 

خــا
ک 

ک قابــل کســر اســت و انتقــال زیــان بــرای یــ
هــر ملــ

ص مجــاز اســت.
ش ســاله تحــت شــرایط خــا

دوره ش
ش دارایی هــای زیــر از 

عایــدی ســرمایه حاصــل از فــرو
پرداخــت مالیــات معــاف اســت:

اوراق بهــادار خریداری شــده قبــل از اول ژانویــه 1989 
EEA طبــق توافق نامــه تبــادل 

ایالت هــا یــا کشــورهای 
اطالعــات 

ص 
درآمد حاصل از بازپرداخت وام در شرایط خا

درآمــد ســرمایه گذاری حاصــل از قــرارداد بیمــه، عضویــت 
ص 

فــردی در صنــدوق بازنشســتگی تحــت شــرایط خــا
عایــدی ســرمایه ای معامــالت زیــر از 50 درصــد تخفیــف 

برخوردارنــد:
ک و مســتغالت به اســتثنای 

ش امــال
ســود حاصــل از فــرو

ک و مســتغالت مورداســتفاده در تجــارت یــا تجــارت 
امــال

ســود حاصــل از نقل وانتقــال امــوال مؤدیــان بــه مشــاغل 
مــؤدی 

ش حــق کپــی، حــق ثبــت اختــراع و 
ســود حاصــل از فــرو

انــواع مختلــف مالکیــت معنــوی توســط مالکیــن غیــر اصلی
ص در صــورت 

ش اوراق بهــادار خــا
ســود حاصــل از فــرو

عــدم اعمــال معافیــت. 

ک معافیــت مالیاتــی بــرای مهاجریــن در نظــر گرفتــه 
 یــ

ش از 10000 یــورو باشــد و 
می شــود کــه نمی توانــد بیــ

ش از اختــالف درآمــد فــرد بــا درآمــد متوســط در 
یــا بیــ

آنجــا باشــد.

زیان های ناشی از 
سرمایه صرفًا با 

عایدات سرمایه قابل 
جبران است و تا 5 
سال قابل انتقال به 
سال های آتی است.

افراد در موارد زیر قادر 
به استفاده از اعتبار 

مالیاتی هستند:
درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 

از اعتبار مالیاتی 
استفاده کند.
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-

افرادی مقیم 
رومانی حق کسر 

شخصی را دارند که 
با توجه به درآمد 
ص ماهانه و 

ناخال
تعداد افراد تحت 

تکفل متفاوت است 
که به شرح زیر 

است:
برای درآمد 

ص ماهانه 
ناخال

حداکثر 1،950 
واحد، کسرهای 
ماهانه بین 510 
واحد برای افراد 
فاقد وابستگی تا 
1310 واحد برای 
افراد با چهار نفر 
تحت تکفل یا 

بیشتر متغیر است. 
برای درآمد 

ص ماهانه 
ناخال

بین 1951 واحد تا 
3،600 واحد، کسر 
شخصی نسبت به 
ش 

موارد فوق کاه
می یابد. برای درآمد 

ص ماهیانه 
ناخال

بیشتر از 3،600 
واحد هیچ کسری 

مجاز نیست.

موارد زیر از درآمد استخدام قابل کسر است:
مشارکت در طرح های  تأمین اجتماعی اجباری

ص.
کسورات شخصی با قوانین مشخ

برنامه هــای بازنشســتگی اختیــاری بــا ســقف 400 
یــورو در ســال

طرح هــای بیمــه درمانــی 
پرداختــی بابــت 

اختیــاری تــا مبلــغ ســاالنه 400 یــورو
پرداختــی بــه اتحادیه هــای کارگــری تــا مبلــغ 

ســاالنه 400 یــورو در ســال
درآمــد ناشــی از حقــوق مالکیــت معنــوی بــا کســر 
پرداختــی تأمیــن اجتماعــی و کســر 40 درصــدی 

بابــت هزینه هــا همــراه اســت.
درآمــد اجــاره بــا کســری 40 درصــدی در نظــر 

گرفتــه می شــود.
هزینه هــای صندوق هــای بهداشــتی و درمانــی از 

درآمد هــای اجــاره ســاالنه قابــل کســرند.

ارث و هدایا معاف از مالیات هستند.

زیان های ناشی از 
سرمایه قابل جبران 
بوده و تا 7 سال 
قابل انتقال است.

ندارد
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کسورات مالیاتی 
استاندارد

ص 
هر شخ

روسی می تواند 
برای فرزندان 

تحت تکفل خود 
درخواست کسر 
مالیاتی کند. این 
ک 

رقم برای هر ی
از فرزندان اول و 
دوم 1400 روبل 
در ماه و برای 

فرزندان سوم به 
بعد 3000 روبل 
در ماه است. این 
کسورات تا ماهی 
ادامه خواهد داشت 
که مجموع درآمد 
قابل مالیات فرد در 
ک سال مالیاتی 

ی
به 350 هزار روبل 
برسد. همچنین 
3 هزار روبل 

کسری به معلولین، 
مجروحان جنگی 
یا آسیب دیدگان 

بالیای طبیعی اعطا 
می شود

کســورات در روســیه بــه کســورات مالیاتــی اســتاندارد، کســورات مالیاتــی اجتماعــی، 
کســورات مالیاتــی مرتبــط بــا دارایــی، کســورات مالیاتــی مرتبــط بــا حــرف و 

کســورات مالیاتــی ســرمایه گذاری تقســیم می شــود.
کسورات مالیاتی اجتماعی

کسورات مالیاتی استاندارد شامل موارد زیر است:
ص تا سقف 25% درآمد

معافیت سالیانه برای برخی فعالیت های خیریه خا
ص مالیات دهنــده )50 هــزار روبــل بــه 

هزینه هــای آموزشــی بــرای کــودکان شــخ
ک(

ازای هــر کــود
هزینه های آموزشی برای فرد مالیات دهنده
هزینه های درمانی برای فرد مالیات دهنده

ک مالیات دهنــدگان بــه صندوق هــای بازنشســتگی 
هزینه هــای مربــوط بــه کمــ

غیردولتــی مجــاز روســیه
هزینه هــای مربــوط بــه مشــارکت در طرح هــای مکمــل بیمــه بازنشســتگی دولتــی 

مالیات دهنــدگان
ش کــودکان 

مجمــوع کســورات درمانــی، بازنشســتگی، آموزشــی )به اســتثنای آمــوز
ص( نمی توانــد از 120 هــزار روبــل در ســال 

و برخــی هزینه هــای درمانــی خــا
تجــاوز کنــد.

کسورات مالیاتی مرتبط با دارایی
ش اموالــی کــه پنــج ســال یــا بیشــتر )ســه ســال در مــوارد 

درآمــد حاصــل از فــرو
ک مالیات دهنــده بــوده اســت بــرای افــراد مقیــم و غیرمقیــم از 

ص( در تملــ
خــا

مالیــات معــاف اســت.
هزینه هایــی کــه بــرای ســاخت یــا خریــد مســکن در روســیه صــرف شــود )تــا 
ســقف 2 میلیــون روبــل( را می تــوان از درآمــد مشــمول مالیــات کســر نمــود. 
همچنیــن بهره هــای پرداختــی بابــت وام هــای رهنــی و ســایر اشــکال وام کــه 
باهــدف خریــد یــا ســاخت مســکن دریافــت شــده باشــند تــا ســقف 3 میلیــون روبــل 
قابــل کســر اســت. در صــورت خریــد اشــتراکی دارایــی هــر فــرد به صــورت مجــزا 
تــا ســقف 2 میلیــون روبــل قــادر بــه اســتفاده از کســورات اســت.به عالوه می تــوان 
ک ســال بــه کار 

کســورات مرتبــط بــا دارایــی را بــرای چنــد دارایــی مجــزا در یــ
گرفــت امــا مجمــوع کســورات نبایــد از 2 میلیــون روبــل تجــاوز کنــد.

ک فــرد بــوده 
درصورتی کــه دارایــی غیرمنقــول کمتــر از ســه ســال تحــت تملــ

ش آن تــا 1 میلیــون روبــل معــاف از مالیــات اســت. 
باشــد، درآمــد حاصــل از فــرو

ش دارایی هــای منقــول )به جــز اوراق بهــادار( تــا 
همچنیــن درآمــد حاصــل از فــرو

250 هــزار روبــل معــاف از مالیــات اســت
کسورات مالیاتی سرمایه گذاری

عایــدات ســرمایه ناشــی از 
خریــد یــا بازخریــد اوراق 
س 

بهــاداری کــه در بــازار بــور
روســیه معاملــه می شــوند، 
ش از ســه ســال در اختیــار 

بیــ
بوده انــد 

ســرمایه گذار 
 2014

1 ژانویــه 
و بعــد 

ی شــده اند.
خریدار

مقــدار وجــوه ســپرده گذاری 
ســرمایه گذاری 

در حســاب 
خاصــی از 

فــردی )نــوع 
ک 

حســاب کــه توســط یــ
کارگــزار روســی بازشــده 
اســت(. ایــن معافیــت تــا 
ســقف 400 هــزار روبــل 

اســت.
قابل اعمــال 

ص 
خالــ

هدایــا و ثــروت 
معــاف از مالیــات اســت.

درصورتی که فرد 
به منابع خارجی 
مالیات پرداخته 
باشد می تواند از 
اعتبار مالیاتی 

حداکثر به اندازه 
مالیات متعلق در 
روسیه استفاده 

کند.
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369

درآمــد اجــاره  تــا ســقف 180 هــزار واحــد معــاف از 
مالیــات اســت

ســود توزیع شــده بــه دارنــدگان ســهام یــا واحــد در 
طرح هــای ســرمایه گذاری جمعــی.

ک دوره 
ســود ســپرده مؤسســات مالــی حداقــل بــرای یــ

ک ســاله 
ی

ســود وام هــای اعطاشــده توســط موسســه مالــی توســعه 
خارجــی طبــق قانــون 

ک هــای فعــال در 
ســود پرداخت شــده توســط بان

ک هــا یــا ســایر مؤسســات مالــی خارجــی
روآنــدا بــه بان

ص معاف از مالیات است.
هدایا و ثروت خال

درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 

از اعتبار مالیاتی 
استفاده کند.
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1082

س 
ک هزینه زندگی بر اسا

کم
ضرایب خانوار اعطا می شود که به 

شرح زیر است:
برای فرد مجرد یا مطلقه یا بیوه 

بدون فرزند با ضریب 1
برای فرد متأهل بدون فرزند یا 

ک فرزند وابسته 
مجرد و مطلقه با ی

با ضریب 1.5
ک 

برای فرد متأهل یا بیوه با ی
فرزند وابسته با ضریب 2

برای فرد مطلقه یا مجرد با دو 
فرزند وابسته با ضریب 2

برای فرد متأهل یا بیوه با دو فرزند 
وابسته با ضریب 2.5

برای فرد مطلقه یا مجرد با سه 
فرزند وابسته با ضریب 2.5

برای فرد متأهل یا بیوه با سه 
فرزند وابسته با ضریب 3

برای فرد مطلقه یا مجرد با چهار 
فرزند وابسته با ضریب3 

ک هزینه )0.5( برای هر 
نیم کم

فرزند وابسته اضافی به نفع هر 
ک از والدین اضافه می شود. اگر 

ی
یکی از همسران کار نکند، نیم 

ک هزینه اضافه )0.5( به همسر 
کم

دیگر تعلق می گیرد. هر فرد به 
ک هزینه خانواده محدود 

پنج کم
می شود.

کسورات به شرح زیر است:
هزینه های مربوط به کار کارمندان

ک هزینــه  ایــاب و ذهــاب بــه محــل 
کم

کار تــا ســقف ماهانــه 50000 واحــد.
هزینه هــای بازنشســتگی تــا حداکثــر 
5درصــد درآمــد فــرد بــا ســقف 300000 

واحــد
حــق صندوق هــای بازنشســتگی اختیــاری 

تــا 10 درصــد درآمــد
بیمــه عمــر تــا 5 درصــد درآمــد و ســقف 
200000 واحــد و بــه ازای هــر فرزنــد 

ش می یابــد.
20000 واحــد افزایــ

بیمه هــای 
بابــت 

کســورات 
کل 

بازنشســتگی حداکثــر تــا 30 درصــد درآمد 
یــا معــادل 900 هــزار واحــد خواهــد بــود 
کــه به صــورت یکجــا قابــل کســر اســت.

بهــره پرداختــی بابــت وام جهــت خریــد یــا 
بهســازی منــزل مســکونی اصلی

مالیــات پرداختــی بــه کشــورهای خارجــی 
قابــل کســر اســت

درآمد های زیر معاف از مالیات اند:
ک هزینه خانواده یا دولت

کم
ص اجــازه داده شــده بــرای 

ک هزینــه خــا
کم

حرفــه ای
هزینه هــای 

بازپرداخــت هزینه هــای پرداختــی کارمنــدان در 
ش مالــی کمتــر از 2 میلیــون 

کار ) اگــر گــرد
واحــد باشــد حداکثــر بــه میــزان 400000 و اگــر 
ش از 2 میلیــون واحــد باشــد حداکثــر بــه 

بیــ
میــزان 800000 واحــد (
مزایای بازنشستگی قانونی

گ
دریافتی بابت مر

ش پایان خدمت
پادا

عایــدات ســرمایه ای ناشــی از صندوق هــای 
ک مــورد تائیــد وزارت مالیــه

مشــتر
پرداختی هــای کارفرمــا بایــت حــق بیمــه 
تکمیلــی بازنشســتگی و درمــان مشــروط بــه 
آنکــه از 10 درصــد درآمــد کارمنــد تجــاوز نکنــد

برخــی اوراق بهــادار شــامل اوراق قابــل معاملــه 
ک هــای ســنگال 

بان

زیان ها در 
فعالیت های مختلف 
با درآمدهای حاصل 
از همان نوع فعالیت 
قابل جبران بوده و تا 
3 سال قابل انتقال به 
سال های آتی است.

ص 
به درآمد ناخال

ناشی از سرمایه گذاری 
به استثنای سود سهام 

تا درصدی اعتبار 
مالیاتی اعطا می شود.
درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 

از اعتبار مالیاتی 
استفاده کند.
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مالیات دهنده 
می تواند کسری 

شخصی تا 
40درصد متوسط 

درآمد ساالنه طلب 
کند و می تواند 

برای افراد وابسته 
به خود تا 15 

درصد کسر بیشتر 
نیز طلب کند اما 

میزان کسری نباید 
از 50 درصد درآمد 

مشمول مالیات 
تجاوز کند.

کسورات شامل موارد زیر است:
کســری مربــوط بــه اجــاره، در صــورت اجــاره در 
صنعــت توریســم می توانــد بــه 95 درصــد حقــوق 
ماهانــه ضربــدر تعــداد تخت هــای اجــاره داده شــده 
ش یابــد.

ص دیگــر افزایــ
و بــا اعمــال ضرایــب خــا

درآمــد حــق امتیــاز می توانــد بیــن 34 تــا 50 
درصــد کســری بگیــرد.

هزینه هــای واقعــی انجــام شــده توســط نویســنده 
یــا مترجــم در صــورت مســتند بــودن، قابــل کســر 

اســت.

موارد زیر معاف از مالیات است:
سود اوراق قرضه دولتی

س انداز معاف
سود سپرده ها و حساب های پ

کســری اســتاندارد بــا نــرخ 25درصــد از درآمــد ناشــی از 
ک هــای اجــاره ای تعلــق گیــرد.

اجــاره می توانــد بــه مل
بــرای مدیــران می تــوان کســری اســتاندارد بــا نــرخ 

20 درصــد در نظــر گرفــت.
بــرای ســایر درآمدهــا شــامل بــرد قرعه کشــی 

کســورات اســتاندارد خاصــی برقــرار اســت.

زیان های ناشی از 
سرمایه با عایدات 

سرمایه قابل جبران 
است و تا پنج سال 
قابل انتقال است.
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کسری به ازای همسر 2000 واحد
اگر همسر معلول باشد 5500 واحد

ص اگر زیر 55سال است 
از درآمد شخ

1000 واحد و از 55 تا 59 سال 6000 
واحد و از 60 سال باالتر 8000 واحد کسر 

می شود.
ص معلول باشد اگر زیر 

از درآمد شخ
55سال است 4000 واحد و از 55 تا 59 
سال 10000 واحد و از 60 سال باالتر 

12000 واحد کسر می شود.
به ازای هر فرزند 4000 واحد کسر می شود 
و اگر معلول باشد 7500 واحد کسر می شود.
به ازای والدین تحت تکفل فرد اگر با فرد 
زندگی کنند 9000 واحد و اگر جدا زندگی 

کنند 5500 واحد کسری تعلق می گیرد.
اگر والدین معلول باشند و با فرد زندگی 

کند 5000 واحد اضافی و اگر مستقل باشند 
4500 واحد اضافی کسری تعلق می گیرد.
گ و یا 

برای مادران شاغل که از پدربزر
گ خود نگهداری می کنند 3000 

مادربزر
واحد کسری می توان در نظر گرفت.

کسرهای ویژه برای نیروهای ذخیره نظامی 
و همسر یا والدین ذخیره نظامی در نظر 

گرفته شده است.

کسورات به شرح زیر است:
هزینه هــای ضــروری بــرای تحصیــل 

درآمــد کارمنــدان قابــل کســر اســت.
کســورات زیــر بــرای بیمــه عمــر و 
صنــدوق بازنشســتگی در نظــر گرفتــه 

می شــود:
تمــام حــق بیمــه کارمنــدان بابــت بیمــه 
صندوق هــای بازنشســتگی 

عمــر و 
به جــز صنــدوق تأمیــن مرکــزی تــا 

ســقف 5000 واحــد
پرداختــی نقــدی به حســاب بازنشســتگی 
صنــدوق تأمیــن اجتماعــی مرکــزی 
گ و 

والدیــن مــؤدی یــا پدربــزر
گ مــؤدی و بابــت همســرا یــا 

مادربــزر
خواهــر و بــرادر غیــر شــاغل کــه حداکثر 
درآمــد 4000 واحــدی در ســال دارنــد تــا 

ســقف 7000 واحــد
پرداخــت اضافــی مؤدیــان یــا کارفرمــای 
وی به حســاب بازنشســتگی صنــدوق 
تأمیــن اجتماعــی مرکــزی خــود مــؤدی 

تــا ســقف 7000 واحــد
پرداختــی بــه بیمــه بازنشســتگی 
ســقف 5500 واحــد

اختیــاری تــا 
مجمــوع کســوراتی کــه فــرد در ســال 
می توانــد ادعــا نمایــد نمی توانــد بیشــتر 

از 80 هــزار واحــد باشــد.

موارد زیر معاف از مالیات است:
شــرکت های مقیــم 

ســود تقسیم شــده 
ســنگاپور

درآمــد ســرمایه گذاری هایی کــه محــل 
آن هــا ســنگاپور اســت و ناشــی از مؤسســات 
س اندازهــای اســتاندارد 

ص و پ
مالــی مشــخ

اســت کــه ســپرده های جــاری و ثابــت را 
شــامل می شــود.

عایــدات ناشــی از ســرمایه در ســنگاپور 
مشــمول مالیــات نمی شــود جــز در مــوارد 

ص
خــا

N یــا طرحافــرادی  کــه 
O

R  طبــق طــرح
بطــور معمــول مقیــم نیســتند تحــت شــرایط 
خاصــی معافیــت مالیاتــی )بــه اســتثنای 
ص( بــرای پرداختی هــای 

خــا
مــوارد 

کارفرمــا بــه صندوق هــای بازنشســتگی 
غیــر اجبــاری خــارج از کشــور یــا طرح هــای 
تأمیــن اجتماعــی حداکثــر تــا ســقف 

ص در قانــون
مشــخ

اختیــارات ســهام و ســهام اعطاشــده در 
هنــگام اشــتغال در خــارج از کشــور مشــمول 

مالیــات نیســتند.
افــراد غیرمقیــم از مالیــات بــر ســود ســهام 

معاف انــد.
هدایا معاف از مالیات اند.

امکان جبران زیان  و 
ک هزینه اضافی 

کم
سرمایه از منابع 

مختلف با عایدات 
ناشی از کلیه منابع 
وجود داشته و انتقال 
آن به سال های آتی 
برای مدتی نامحدود 
امکان پذیر است. با 

شرایط خاصی امکان 
انتقال به سال گذشته 

وجود دارد.
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درصورتی که درآمد افراد )مقیم و غیرمقیم( 
کمتر از 20507 یورو باشد می توانند 

از کسورات شخصی تا 3937.35 یورو 
ش از 

استفاده کنند. برای افراد با درآمد بی
ش غیرمشمول مالیات از 

20507 یورور بخ
ش می یابد.

پایه  مالیاتی به تدریج کاه
ش از 36256.38 یورو  

افراد با درآمد بی
ک هزینه عمومی 

در سال هیچ گونه کم
دریافت نمی کنند.

ش این مقدار برای افراد مقیم 
امکان افزای

و غیرمقیم متأهل به ازای همسر فاقد 
درآمد یا کم درآمد یا هم خانه و نوزاد نیز 
وجود دارد اگر که درآمد ناشی از منبع 
ش از 90 درصد درآمد 

اسلواکی آنان بی
جهانی آنان را تشکیل دهد. همچنین افراد 
موارد زیر نیز می توانند درخواست کسری 

اضافه کنند:
افرادی که تحت حمایت نهاد های 

حمایتی اند.
افرادی که بیکاری آن ها به صورت رسمی 

ثبت شده باشد.
فردی که ازکارافتادگی وی ثابت شده است.
ک هزینه شخصی فوق فقط از محل 

کم
ش شده برای درآمد 

درآمد مالیاتی گزار
استخدام و مشاغل آزاد و کسب و کار کسر 

می شود.

کسورات به شرح زیر است:
خدمــات بیمــه  تأمیــن 

تمــام 
اجتماعــی نظیــر بیمــاری، ســالمت، 
ازکارافتادگــی، بیــکاری و ... از درآمــد 

کارمنــد قابــل کســرند.
50 درصــد ســود وام مســکن حداکثر 
400 واحــد در ســال بــرای افــرادی 
کــه حداقــل 18 ســال و حداکثــر 35 
ســال ســن دارنــد و درآمــد ماهانــه 
آنــان حداکثــر 1.3 برابــر متوســط 
دســتمزد ماهانــه در اســلواکی باشــد. 
ش از 

ایــن کســر نمی توانــد بیــ
تعهــد مالیاتــی فــرد در آن ســال 

باشــد.

موارد زیر معاف از مالیات است:
س 

حقــوق ســیزدهم یــا عیــدی کریســم
درصورتی کــه حداقــل بــه مبلــغ 500 یــورو 
ارائــه شــود معــاف از مالیــات اســت حقــوق 
چهاردهــم نیــز اگــر بــه میــزان متوســط 
دســتمزد ماهانــه پرداخــت شــود، تــا 500 

یــورو از مالیــات معــاف اســت. 
ش اوراق بهــادار کــه 

درآمــد حاصــل از فــرو
ک ســال دســت فــرد بوده انــد و 

باالتــر از یــ
جــز دارایــی تجــاری فــرد نیســتند.

درآمــد حاصــل از اختیــارات و مشــتقات بــا 
س انــداز بلندمــدت 

پایــه ســرمایه گذاری پ
یعنــی ســرمایه گذاری کــه 15 ســال از افتتــاح 
آن می گــذرد و جــز دارایــی تجــاری فــرد 

نیســت.
ک و 

ش ملــ
ســود ســرمایه ای حاصــل از فــرو

دارایــی شــخصی بــا لحــاظ شــرایط مــدرج در 
قانــون ماننــد دوره نگهــداری معــاف از مالیــات 
ک تجــاری باشــد معافیــت بــه 

اســت )اگــر ملــ
آن تعلــق نمی گیــرد(.

هدیه و ارث معاف از مالیات است.

زیان ها قابل جبران 
بوده و تا 4 سال 
قابل انتقال است. 

برای جبران زیان ها 
نمی توان از درآمد 
ناشی از استخدام 

استفاده کرد.
زیان ناشی از اجاره 
ک را نمی توان با 

مل
عایدی ناشی از سایر 
منابع جبران کرد و 
یا به سال های آتی 

منتقل کرد. 
ش 

زیان ناشی از فرو
یا مبادله ارز دیجیتال 

با عایدی ناشی از 
ارز دیجیتال دیگر 
قابل جبران است و 

امکان انتقال زیان به 
دوره های دیگر وجود 

ندارد

افراد مقیم و غیرمقیم 
به ازای هرماه برای 
ک 22.17 

هر کود
واحد اعتبار مالیاتی 
می گیرند اگر که 

درآمد ناشی از منبع 
ش 

اسلواکی آنان بی
از 90 درصد درآمد 

جهانی آنان را تشکیل 
دهد. این اعتبار برای 
ش 

کودکان زیر ش
سال دو برابر می شود.
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کسورات پایه به میزان 
3302.70 واحد و اگر 

درآمد فرد زیر 13316.83 
س فرمول 

بر اسا
تصریح شده در قانون 
ش می یابد و اگر 

افزای
درآمد کمتر از 11166.37 
ش 

باشد به 6519.82 افزای
می یابد.

2436.92 واحد به ازای 
افراد خانواده وابسته.

2436.92 به ازای اولین و 
2649.24 به ازای دومین و 
4418.54 به ازای سومین 

و 6187.85 به ازای 
چهارمین و 7957.14 واحد 

به ازای پنجمین فرزند 
وابسته کسر می شود.
8830 واحد به ازای 
فرزندان نیازمند به 
نگه داری ویژه کسر 

 می شود.
با چندین شرط 17658.84 

واحد برای افراد ناتوان 
جسمی کسر می شود.

3302.70 واحد به ازای 
ش آموزان کسر می شود.

دان

کسورات به شرح زیر است:
10 درصــد هزینــه مربــوط بــه اجــاره امــوال 

منقــول و غیرمنقــول 
10 درصــد از هزینــه مربــوط بــه حقــوق 
مالکانــه مگــر اینکــه صاحــب حــق، نویســنده، 

مجــری یــا مختــرع آن نباشــد.
تخفیــف ویــژه مالیاتــی بــرای نماینــده و عامــل  
حداکثــر بــه مبلــغ ســاالنه 12000 یــورو در 

صــورت تحقــق شــرایط زیراعطــا می شــود:
ش از 30 روز باشد.

 - ماموریت بی
ش از 200 کیلومتــر بــا 

 - محــل کار قبلــی بیــ
محــل ماموریــت فاصلــه داشــته باشــد.

 - حقــوق ماهانــه دریافتــی در حیــن انتصــاب 
حداقــل 1.5 برابــر بیشــتر از متوســط حقــوق 
ســاالنه در ســال گذشــته تقســیم بــر 12 مــاه 

باشــد.
 - فــرد پنــج ســال قبــل از تعییــن تکلیــف ، 

مقیــم مالیــات کشــور میزبــان نباشــد.

موارد زیر مشمول معافیت است:
ش 

عایــدی ناشــی از ســرمایه درصورتی کــه بیــ
از 20 ســال از مالکیــت آن گذشــته باشــد.

ک هــای 
س انــداز در بان

ســود ســپرده و پ
س شــده در اســلوونی یــا ســایر کشــورهای 

تأسی
عضــو اتحادیــه اروپــا تــا 1000 یــورو.

امــوال منقــول تــا 5000 یــورو معــاف از مالیــات 
است.

هدایــا و ارث بــه همســر و فرزنــد و فرزنــد 
خوانــده معــاف از مالیــات اســت.

افراد غیر مقیم که مقیم 
کشورهای اتحادیه اروپا 
هستند مشمول جبران 
زیان عمومی و جبران 

زیان برای اعضای 
خانواده وابسته ) که 
در اظهارنامه مالیات 
بر درآمد ساالنه آن ها 
ذکرشده اند( هستند اگر 
بتوانند ثابت کنند که 

حداقل 90% از کل درآمد 
مشمول مالیات آن ها 

ک سال مالیاتی در 
در ی

اسلوونی کسب شده است 
و این درآمدها در کشور 

محل اقامت آنان معاف یا 
غیر مشمول مالیات است.
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افراد زیر 65 سال با درآمد 
زیر 79000 واحد مشمول 

مالیات نمی شوند.
افراد بین65 تا 75 سال با 
درآمد زیر 122300 واحد 
مشمول مالیات نمی شوند.
افراد باالی 75 سال با 

درآمد زیر 136750 واحد 
مشمول مالیات نمی شوند.
افراد می توانند 14220 

واحد تخفیف بگیرند
اگر بین 65 سال تا 75 
سال باشند 7794 واحد 
دیگر نیز می توانند و اگر 
از 75 سال بیشتر سن 

داشته باشند 2601 واحد 
دیگر نیز می توانند تخفیف 

بگیرند

کسورات به شرح زیر است:
هزینه هــای تحصیــل درآمــد تــا زمانــی 
کــه ناشــی از ماهیــت ســرمایه نیســت قابــل 

کســر اســت.
هزینه هــای درمانــی و مــوارد اهداشــده بــه 
ســازمان های عام المنفعــه تــا 10درصــد 
 درآمــد قابــل مالیــات ســتانی فــرد قابــل 
کســر اســت. مقــدار مــازاد قابل انتقــال 
بــه ســال های بعــد اســت امــا در هرســال 
ش از 10 درصــد درآمــد آن ســال قابــل 

بیــ
کســر نیســت.

افــراد می تواننــد بــرای پرداختی هایشــان 
بــه صندوق هــای بازنشســتگی تــا میزانــی 
کمتــر از 350000 واحــد یــا 27.5 درصــد 
ش یــا درآمــد مالیاتــی 

بیشــترین پــادا
درخواســت کســری کننــد.

ک تجــاری 
ســود وام هــای رهنــی امــال

قابــل کســر اســت.

موارد زیر معاف از مالیات است:

ش 1 میلیــون واحــدی بابــت 
اولیــن پــادا

خدمــات خارجــی ارائه شــده از مالیــات معــاف 
اســت

عایــدات ســرمایه تــا 40000 واحــد معــاف از 
مالیــات اســت. همچنیــن صرفــًا از 40 درصــد 
عایــدات مــازاد بــر ایــن مبلــغ مالیــات اخــذ 

می شــود.
ش هــای ناشــی از شــغل خــارج از 

-پادا
کشــور معــاف اســت اگــر فــرد 183 روز در 
ســال را خــارج از کشــور باشــد و یــا دوره 60 
روزه پشــت ســر هــم را در ســال خــارج از 

کشــور باشــد.
بخشــی از ســود ســهام شــرکت های خارجــی 

معــاف از مالیــات اســت.
عایــدات بهــره ای بــا منشــأ خــود کشــور تــا 
23800 واحــد بــرای افــراد و اگــر فــرد بــاالی 
65 ســال ســن داشــته باشــد 34500 واحــد 

معــاف از مالیــات اســت.
س انــداز معــاف از 

برخــی حســاب های پ
مالیــات اســت.

عایــدی ناشــی از اختیــار ســهام ارائه شــده 
توســط کارفرمــا در خــارج معــاف از مالیــات 
اســت اگــر کــه در کشــور خارجــی مذبــور نیــز 

معــاف از مالیــات باشــد.
افــراد غیرمقیــم مشــمول مالیــات بــر عایــدی 
ســرمایه نیســتند مگــر اینکــه دالل ســهام 

باشــند.
س انــداز معافیــت از مالیــات 

حســاب های پ
دارنــد

زیان های سرمایه 
صرفًا با عایدات 

سرمایه قابل جبران 
بوده و برای مدت 
نامحدود قابل انتقال 

است.

اعتبار مالیاتی برای پرداختی به 
صندوق های حمایتی درمانی 

دولتی و خصوصی به شرح زیر 
است:

310 واحد ماهانه به ازای فرد یا 
همسر وی

209 واحد اضافی ماهانه برای 
هر فرد وابسته دیگر) اعتبار 

اضافی بنا بر سن و شدت ناتوانی 
قابل اعطا است(.

درصورتی که فرد به منابع خارجی 
مالیات پرداخته باشد می تواند از 
اعتبار مالیاتی استفاده کند. اعتبار 

مالیاتی معادل مالیات واقعی 
پرداخت شده یا مالیات متعلق در 
آفریقای جنوبی به چنین درآمدی 

است هر کدام که کمتر باشد.
اعتبار مالیاتی برای مالیات 

پرداختی بر درآمد ناشی از اشتغال 
در خارج 

ش از 1 میلیون واحد وجود 
 بی

دارد. 
اعتبار مالیاتی برای مالیات 
خارجی بر درآمد ناشی از 
سرمایه گذاری وجود دارد
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11
کسورات به شرح زیر است:

8 درصــد از هزینه هــای بازنشســتگی در مؤسســات 
تائیــد شــده دولتــی قابــل کســر اســت.

موارد زیر معاف از مالیات هستند:
خارجــی یــا 

دســتمزد دریافتــی دیپلمات هــای 
جنوبــی.

ســودان 
کنســولگری در 

دســتمزد دریافــت شــده از شــرکت های بین المللــی 
دولتــی

• در صــورت توافــق بــا دولــت ســودان جنوبی، دســتمزد 
دریافتــی توســط نماینــدگان، مقامــات و کارمنــدان 
س هــای اهداکننــده یــا اعطاکننــدگان 

خارجــی آژان
ک هــای بشردوســتانه، کارهــای بازســازی و ...

کم
دریافتی ها بابت جبران خسارت و بیمه عمر

درآمــد ناشــی از ســود ســهام و بهــره درصورتی کــه 
مالیــات آن در مبــدأ اخذشــده باشــد.

ص معاف از مالیات است.
ارث و ثروت خال

زیان ها با درآمدهای 
ناشی از منابع مشابه 
قابل جبران بوده و 
تا 5 سال قابل انتقال 

است.

درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 
معادل آن از اعتبار 
مالیاتی استفاده کند 

مشروط به آنکه 
میزان اعتبار از مالیات 

فرد بیشتر نشود.
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کسورات استاندارد تا 5565 واحد اگر درآمد فرد 
از 13115 باالتر نرود.

ص 
کسورات استاندارد 2000 واحد اگر درآمد خال

ش از 16825واحد باشد.
بی

مقادیر فوق برای مالیات دهنده ازکارافتاده 
ش می یابد.

افزای
ک 

افراد با توجه به موارد زیر می توانند کم
دریافت کنند:

ک شخصی به میزان 5550 واحد
کم

اگر مالیات دهنده باالی 65 سال است 6700 
واحد

اگر باالی 75 سال است 6950 واحد
برای معلولین با معلولیت 65 درصد یا بیشتر 

9000 واحد
برای معلولین با معلولیت 65 درصد یا کمتر 

3000 واحد
اگر توانایی راه رفتن ندارد 3000 واحد اضافه 

می شود
اگر کسی درآمد ساالنه کمتر از 8000 واحد 
دارد برای نگه داری از والدین باالی 65 سال 
1150 و باالی 75 سال 1400 واحد می تواند 

ک دریافت کند.
کم

اگر مالیات دهنده درآمد زیر 8000 واحد داشته 
باشد می تواند برای فرزند اول 2400 واحد 

برای دوم 2700 واحد برای سوم 4000 و برای 
چهارم به بعد 4500 واحد و برای کودکان زیر 3 

سال 2800 واحد اضافی ذخیره بگیرد.

کسورات به شرح زیر است:
کســر 30 درصــد درآمــد اشــتغال نامنظــم 
ش از دو ســال ( در صــورت 

)در دوره ای بیــ
تحقــق برخــی شــرایط 

60 درصــد درآمــد اجــاره قابــل کســر 
ص مثبــت 

اســت اگــر کــه درآمــد خالــ
ک بــرای زندگــی در آن اجــاره 

باشــد و ملــ
داده شــده باشــد 

 تأمیــن اجتماعــی بــرای افــراد مقیــم قابــل 
.کســر است.

هزینه هــای برنامــه بازنشســتگی تــا 
ص.

8000 واحــد یــا 30درصــد درآمــد خالــ
هزینه هــای بهــره مشــروط بــه آنکــه از 
ص فزونــی نگیــرد، هزینــه 

درآمــد ناخالــ
ک از درآمــد اجــاره ای 

بهســازی و اســتهال
قابــل کســر اســت.

ص همســر آن هــا 
افــرادی کــه درآمــد خالــ

کمتــر از 8000 واحداســت می تواننــد 
2500 واحــد کســری بیشــتر بگیرنــد. 
کســورات اضافــی تــا 5 ســال قابل انتقــال 

بــه ســال های آتــی اســت.
حــق 

غیــر مقیــم معمــوال 
افــراد 

مگــر 
هزینه هــا را ندارنــد، 

کســر 
مالیات دهندگانــی کــه واجــد شــرایط 
اقامــت مالیاتــی در کشــورهای عضــو 

اتحادیــه اروپــا هســتند.
ک 

ص حاصــل از ملــ
در تعییــن درآمــد خالــ

شــخصی هزینه هــای مدیریتــی به طــور 
محــدود قابــل کســر اســت

موارد زیر مشمول معافیت است:
می تواننــد بــت 

مقیــم 
افــراد 

تحقــق برخــی شــرایط تــا 60100 
یــورو معافیــت درآمــد کسب شــده 

خارجــی را اعمــال کننــد.
درآمــد بهــره ای و عایــدی حاصــل 
ش اوراق بهــادار بــرای افــراد 

از فــرو
مقیــم اروپــا

درآمــد اختیــارات ســهام شــرکت کــه 
کارفرمــا بــه کارمنــدان می دهــد 
بــرای کارمنــدان بــا شــرایط زیــر تــا 
12000 واحــد ســاالنه قابــل کســر 

اســت:
بــه 

ســهام 
ارائــه 

پیشــنهاد 
موازیــن 

همه یکســان یــا بــا 
باشــد.

یکســان 
ش از 

ک بیــ
کارمنــد نمی توانــد مالــ

5 درصــد شــرکت شــود.
کارفرمــا ســهام را حداقــل 3 ســال 

نگــه دارد.

امکان جبران زیان با 
لحاظ شرایط مندرج 
در قانون وجود دارد.

درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 

از اعتبار مالیاتی 
استفاده کند.
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کسورات شخصی 
به میزان 500000 

واحد پولی

هزینــه ای اهدایــی بــه خیریه هــا 
ک ســوم درآمــد مشــمول 

تــا ی
مالیــات یــا 75 هــزار واحــد هرکــدام 
کــه کمتــر باشــد هزینه هــای 
اهدایــی بــه دولــت مقامــات دولتــی 
و صندوق هــای دولتــی می توانــد 

به طــور کامــل کســر شــود
در صــورت عــدم تقاضــای کســر 
هزینه هــای واقعــی مربــوط بــه 
ک، 

تعمیــرات، نگهــداری یــا اســتهال
مبلــغ 25% از کل درآمــد اجــاره 
بــرای 

تخفیــف 
به عنــوان 

ک 
تعمیــرات، نگهــداری و اســتهال

مربــوط بــه دارایــی ســرمایه گذاری 
تعلــق می گیــرد.

1.5 میلیــون واحــد تخفیــف بابــت 
درآمــد بهــره ای ناشــی از مؤسســات 
مالــی بــرای شــهروندان ســالخورده
بــرای افــراد مقیــم بــا درآمــد ناشــی 
از کار 700 هــزار واحــد تخفیــف) 
ایــن تخفیــف نمی توانــد از کل 

درآمــد شــغلی فراتــر رود(

موارد زیر جزء درآمد مشمول مالیات نیستند:
بازپرداخت یا پرداخت هزینه های درمانی

ص از طــرف 
پرداخــت یــا بازپرداخــت هزینه هــای انجام شــده توســط شــخ

کارفرمــا
ش حــق کســب ســهام در زمــان اعطــای ســهام تحــت طــرح اختیــارات ســهام 

ارز
اشــتغال کارمند

پرداختی کارفرما بابت حقوق بازنشستگی 
دریافتی هایــی تحــت عنــوان مزایــای نهایــی دریافتــی از صنــدوق تأمیــن مالــی 
تأییدشــده بــرای افــراد زیــر بیســت ســال تــا 2 میلیــون واحــد و بــرای افــراد 

بــاالی بیســت ســال تــا 5 میلیــون واحــد
مبالغ دریافتی از صندوق بازنشستگی یا صندوق اعتماد کارمندان

ش دولتی به شرح زیر مشمول مالیات نیست:
درآمدهای کارمندان بخ

مزایای بازنشستگی
مزایای وسیله نقلیه موتوری

ص دولت، دیپلمات ها و کارمندان بین ا لمللی
جبران خدمات کارمندان خا

ســود و عایــدی دریافتــی توســط فــرد مقیــم یــا غیــر مقیــم از محــل 
ســرمایه گذاری در اوراق قرضــه دولتــی کــه بــه ارز خارجــی صــادر می شــوند 

معــاف از مالیــات اســت.
ســود دریافتــی از حســاب های شــخصی ارزی خارجــی، بــه مــدت پنــج ســال از 

مالیــات معــاف اســت.
ســود دریافتــی کــودکان زیــر 18 ســال تــا 5000واحــد در مــاه معــاف از مالیــات 

ســت.
ص معاف از مالیات است.

 بهره پرداختی بابت وام به اشخا
ص، از مالیــات 

عایــدی ســرمایه گذاری تــا 50 هــزار واحــد تحــت شــرایط مشــخ
معــاف اســت.

ک آن بــوده اســت و 
ک اصلــی فــردی کــه ســه ســال مالــ

عایــدی حاصــل از ملــ
محــل زندگــی وی بــوده اســت معــاف اســت

عایدی سهام موجود در فهرست بازار اوراق بهادار معاف است
ش اعطایی توسط ریاست جمهوری یا دولت 

جایزه اختراعات و پژوه
دریافتی از صندوق ریاست جمهوری یا صندوق دفاع ملی 

ص آن از 50000 واحد بیشتر نشود 
قرعه کشی اگر مبلغ ناخال

گ های قیمتــی کــه مالیــات بازپرداخــت در آن کســر 
ش ســن

 مبلغــی کــه از فــرو
شــده حاصــل می شــود.

ص ثالــث از مالیــات معــاف 
گ شــخ

دریافتــی بابــت صدمــات شــخصی یــا مــر
هســتند

ندارد
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ک اعتبار فردی به 
ی

میزان 1500 واحد 
برای هرسال مالی 
در نظر می گیرند.

کسورات به شرح زیر است:
هزینه هــای تحصیــل درآمــد ناشــی از اســتخدام 

تــا 4 درصــد حقــوق یــا 1200 واحــد
بهــره وام هــای رهنــی تــا ســقف 125000 واحــد 

پولــی بــرای خانــه مالیات دهنــده
هزینــه تعمیــر خانــه مالیات دهنــده نهایتــًا 3 ســال 

ک بــار
ی

صندوق هــای بازنشســتگی یــا 
دریافتی هــا از 

ک هــای دوره ای بــا لحــاظ شــرایط 
دیگــر کم

منــدرج در قانــون
حق بیمه عمر حداکثر تا 10درصد درآمد فرد

هزینه های پرداختی بابت طالق
هزینه هــای درمانــی و تحصیلــی و هزینــه 
ک 

نگهــداری تــا فامیــل درجــه 2 اگــر درآمــد نزدیــ
حداقــل اســت.

تحــت شــرایطی تــا 8000 واحــد هزینــه شــده 
بــرای فرزنــد بــاالی 18 ســال

موارد زیر معاف از مالیات است:
عایــدات ســرمایه معــاف از مالیــات اســت به جــز 
دارایی هــای تجــاری، عایــدی ســرمایه در خریــد 
ش از متوســط 

مجــدد ســهام توســط شــرکت بیــ
ک کســب وکار 

ســرمایه و عایــدی ناشــی از انحــالل یــ
پرداختی بابت تأمین اجتماعی و بازنشستگی

درآمد حاصل از محل سکونت فرد.

زیان ها قابل جبران 
بوده و تا 7 سال 
قابل انتقال است. 

زیان های سه سال 
اول کسب و کار 

برای مدت نامحدود 
قابل انتقال است.

درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 

از اعتبار مالیاتی 
برای جلوگیری از 
مالیات مضاعف  با 

تایید سازمان مالیاتی 
برخوردار شود.
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اگر فردی موقتی 
در سوئد شاغل 

باشد تحت شرایطی 
می تواند از کسری 
استاندارد استفاده 

کند
ش 

افراد با درآمد بی
از 19700 واحد از 
ص 

کسورات اشخا
برخوردارند که 

کسر پایه بسته به 
ایالت از 14500 تا 
35800 واحد متغیر 

خواهد بود.

کسورات به شرح زیر است:
هزینه هــای بهــره می توانــد از 
درآمــد ســرمایه گذاری کســر شــود. 

هزینه رفت وآمد به محل کار
هزینــه بهــره از درآمــد حاصــل از 
ســرمایه گذاری قابــل کســر اســت.

تحــت شــرایط خاصــی هزینه هــای 
جابجایــی بــرای شــغل و رفت وآمــد 
بــه آن تــا 11000 واحــد قابــل کســر 
اســت)مثال بــرای فــردی کــه بــا 
اتومبیــل شــخصی جابجــا می شــود 
بــرای هــر کیلومتــر 1.85 واحــد 

قابــل کســر اســت.(
نفقــه همســر ســابق قابــل کســر 

اســت.
هزینــه  تأمیــن اجتماعــی اجبــاری 
ســایر کشــور ها در ســوئد قابــل 

کســر اســت.
هزینــه  تأمیــن اجتماعــی بــرای 
افــراد بــا نرخ هــای 25درصــد بــرای 
درآمــد فعــال و 20درصــد بــرای 
درآمــد منفعــل قابــل کســر اســت.

افــراد بــا درآمــد حداکثــر 19700 واحــد معــاف از مالیــات 
هســتند.

اگــر فــردی اختیــار ســهام خــود را در خــارج از ســوئد 
و هنگامــی کــه غیرمقیــم بــوده اســت بدســت آورد امــا 
هنــگام اعمــال اختیــار مقیــم ســوئد باشــد مــی توانــد 

معــاف از مالیــات باشــد.  
مزایــای شــغلی افــراد مقیــم معــاف از مالیــات اســت اگــر 

هرکــدام از شــرایط زیــر حاصــل شــود:
اگــر فــردی در کشــور دیگــر بــرای بیشــتر از 6 مــاه 
شــاغل شــود و در آنجــا مالیــات بــر درآمــد خــود را 

بپــردازد.
اگــر فــردی در کشــور دیگــر برای12مــاه یــا بیشــتر 
شــاغل شــود و در آنجــا از وی مالیــات گرفتــه نشــود.

اگــر شــروط زیــر برقــرار شــود فــرد از مالیــات شــهرداری 
ســوئد معــاف می شــود:

ک دوره 12 ماهــه در کشــور 
فــرد کمتــر از 183 روز در یــ

باشد.
پاداشــی کــه کارفرمــا می دهــد اگــر کارفرمــا اهــل ســوئد 

نباشد.
ک موسســه ســوئدی ایجــاد 

ش بــه خاطــر فعالیــت یــ
پــادا

نشــده باشــد.
ش هــا و  تأمیــن اجتماعــی در 

سیســتم مالیاتــی پادا
ص معــاف از مالیــات 

مــوارد زیــر بــرای مهاجــران متخصــ
می دانــد:

ص و مزایا
25درصد حقوق ناخال

هزینه جابجا شدن به سوئد یا ازآنجا
هزینه مدرسه کودکان

هزینــه ســفر بــرای بازگشــت بــه وطــن خــود و خانــواده 
فــرد

افــراد غیرمقیــم از مالیــات بــر ســود دریافتــی از 
حســاب های بانکــی ســوئد یــا عایــدی ســرمایه حاصــل 
ک معــاف هســتند به غیــراز مــوارد 

ش امــال
از فــرو
ص.

خــا

ش قابل توجهی از 
بخ

زیان سرمایه، بسته 
به نوع دارایی در 

وهله نخست می تواند 
از سود سرمایه و 

درآمد سرمایه گذاری 
س با 

کسر شود و سپ
توجه به مالیات قابل 
پرداخت درآمد ناشی 
از اشتغال می تواند 
اعتبار مالیاتی ایجاد 

کند.

ک اعتبار مالیاتی به درآمد 
ی

کارمندان تعلق می گیرد این اعتبار 
س درآمد واجد شرایط اعتبار 

بر اسا
س میزان درآمد و زمانی که 

بر اسا
فرد در سال مالی داخل سوئد مقیم 

بوده است محاسبه می شود.
ک اعتبار مالیاتی بر هزینه های 

ی
خانه  داری تعلق می گیرد با 

نرخ50درصد تا سقف 50000واحد 
که یعنی ساالنه حداکثر 25000 
واحد اعتبار از این محل می تواند 

تعلق گیرد.
اعتبار مالیاتی دیگری بر هزینه 
ساخت و تعمیر خانه )یا محل 

ک 
گذران تعطیالت وقتی داخل خا

اروپا باشد.(با نرخ 30درصد است 
و سقف اعتباری که فرد می تواند 

کسب کند 50000 واحد است.
هزینه بهره مازاد بر درآمد 

سرمایه گذاری با نرخ 30درصد تا 
100000 واحد برای مالیات دهنده 
قابل اعتبار دهی است و اگر از 

100000 واحد بیشتر شود نرخ به 
ش می یابد.

21درصد کاه
درصورتی که فرد به منابع خارجی 
مالیات پرداخته باشد می تواند از 

اعتبار مالیاتی استفاده کند.
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-

در بعضی از 
هزینه ها میزان 
کسری مالیات 

استانداردشده است 
) حق بیمه ها و 

هزینه های تحصیل 
و ناهار(

برای مهاجران 
ک کسری ساالنه 

ی
18000 واحد پولی 
اجازه داده شده است 

ش 
که برای پوش

هزینه سکونت و 
سایر هزینه های 
ک مهاجر است.

ی
کسورات شخصی 
در سطح محدود 

برای فرزندان

کسورات به شرح زیر است:
هزینه هــای ضــروری کارمنــدان بــرای مشــاغل 

خــود
ک

هزینه های نگهداری امال
هر نوع بهره بابت بدهی

هزینــه برنامه هــای تائیــد شــده بازنشســتگی و 
بیمه هــای  تأمیــن اجتماعــی داخلــی و یــا خارجــی

موارد زیر معاف از مالیات است:
درآمــد حاصــل از کســب وکار ثابــت یــا تأسیســات 
دائمــی مســتقر در خــارج از کشــور و همچنیــن درآمــد 
ک و مســتغالت مســتقر در خــارج از 

حاصــل از امــال
کشــور از پرداخــت مالیــات معــاف هســتند.

ش ســرمایه بــرای دارایی هــای 
عایــدات ناشــی از فــرو

منقــول معــاف از مالیــات اســت.
پرداخت مالیات به منابع خارجی

ندارد.
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-

کسورات استاندارد 
به میزان 120 
هزار واحد برای 

افراد مجرد و 240 
هزار واحد برای 
افراد متأهل فرد 

یا باید از کسورات 
موردی استفاده 

کند و یا از 
کسورات استاندارد 
ش

به انتخاب خود

781 هزار واحد از پرداختی بابت انفصال ازخدمت قابل کسر است
فــرد یــا بایــد از کســورات مــوردی اســتفاده کنــد و یــا از کســورات اســتاندارد 

ش.
بــه انتخــاب خــود

کسورات موردی:
ک هــای مالــی تــا 20 درصــد زمانــی کــه بــه مؤسســات خیریــه تائیــد شــده 

کم
اهدا شــود.

ک هــای مالــی تــا 100درصــد زمانــی کــه بــه مؤسســات دفاعــی و دولتــی 
کم

اهــدا شــود.
ک هــای مالــی تــا 20 درصــد زمانــی کــه بــه مؤسســات سیاســی اهــدا 

کم
شــود.

هزینه تمام بیمه ها تا سقف 24000 واحد به ازای هر فرد.
هزینه هــای بهداشــت و درمــان و بــارداری مالیات دهنــده و همســر و فرزنــدان 
وی در بیمارســتان های دولتــی یــا طــرف قــرارداد بــا بیمارســتان های دولتــی 

یــا بیمارســتا ن های دارای مســتندات دقیــق
هزینه های تحمیل شده با حوادث طبیعی.

هزینه اجاره تا 120000 واحد برای واحد های مسکونی مالیات دهنده.
پرداختــی بــرای وام هــای رهنــی بــه مؤسســات مالــی و اعتبــاری تــا 300000 

واحــد پولــی.
ص ذکرشده مانند موارد زیر:

دارای کسورات خا
کل حقــوق و دســتمزد فــرد یــا 200 هــزار واحــد هرکــدام کــه کمتــر باشــد بــا 

ش یابــد.
ص میــزان کســر می توانــد افزایــ

شــرایط خــا
س انــداز 

تــا ســقف 270000 واحــد بــرای درآمــد ناشــی از صندوق هــای پ
خانوادگــی قابــل کســر اســت.

تا 200000 واحد برای افراد ازکارافتاده قابل کسر است.
ش امــوال در 

ش امــوال بــه میــزان عایــدی حاصــل از فــرو
زیــان حاصــل از فــرو

همــان ســال مالیاتــی قابل کســر اســت. 
120000 واحــد کســر ویــژه بــرای مراقبت هــای طوالنی مــدت مــؤدی، همســر 

و افــراد تحــت تکفــل معلول. 
تــا 25000 واحــد بــرای هرکــدام از فرزنــدان در حــال تحصیــل در دانشــگاه 

قابــل کســر اســت.
ک تــر از 5 ســال اند 

تــا 120000 واحــد بــرای هرکــدام از فرزنــدان کــه کوچ
ش دبســتانی هســتند بــا دو شــرط قابــل کســر اســت 1 فــرد 

و یــا در پی
س از کســورات بــا نــرخ 20 درصــد یــا بیشــتر مالیــات داده 

مالیات دهنــده پــ
باشــد. 2 حداقــل درآمــد مالیات دهنــده کمتــر از حداقــل مالیــات جایگزیــن 

)توضیــح داده شــده در قانــون( باشــد
مابه التفــاوت هزینــه حداقــل معیشــت تعیین شــده توســط دولــت از مجمــوع 

کســورات و معافیت هــای متعلــق قابــل کســر اســت.

ص حرفــه ای خارجــی حداقــل 183 روز 
ک متخصــ

اگــر ی
ش 

در تایــوان اقامــت داشــته باشــد و حقــوق ســاالنه بیــ
از 3 میلیــون واحــد داشــته باشــد از 50 درصــد معافیــت 
مالیــات بــر درآمــد تایــوان تــا ســه ســال برخــوردار اســت 
و درآمــد از منبــع غیــر تایــوان از محاســبه مالیــات پایــه 

فــردی مســتثنی اســت
معافیت هــای زیــر بــرای مهاجــران در نظــر گرفتــه 

می شــود:
هزینه سفر آن ها برای مراجعت به وطن

هزینــه اجــاره کــه کارفرمــا بــرای کارمنــد مهاجــر 
پرداخــت می کنــد.

مبلمــان بــادوام خریداری شــده توســط نهــاد ثبت شــده 
در تایــوان 

ص باشــد معافیت هــای زیــر 
اگــر مهاجــر فــرد متخصــ

نیــز اضافــه می شــود:
هزینــه رفت وآمــد آن هــا و خانــواده ایشــان بــرای انجــام 

فعالیــت در ایــن کشــور.
هزینه هــای آب، بــرق، گاز، تلفــن و هزینــه خدمــات 
تمیــز کــردن منــزل در خانــه ای کــه شــرکت تایوانــی 

بــرای وی فراهــم کــرده اســت.
خودرو که کارفرما برای وی اجاره کرده است.

افراد مقیم از مالیات بر سود سهام معاف اند.
ک محــل ســکونت فــرد 

ش ملــ
عایــدی حاصــل از فــرو

ک آن بــوده اســت از 4 میلیــون 
ش از 6 ســال مالــ

کــه بیــ
معافیــت برخــوردار اســت.

عایــدی ســرمایه ای ناشــی از مبادلــه ســهام از ســال 
2016 تعلیــق شــده و بنابرایــن زیان هــای ســرمایه ای 

قابــل کســر نیســت.
معافیــت شــخصی هــر مالیات دهنــده، همســر یــا هــر 
ک از افــراد وابســته بــه او بــه میــزان 88000 واحــد 

یــ
اســت اگــر مالیات دهنــده یــا همســر وی باالی 70 ســال 
ســن دارد ایــن میــزان بــرای هــر فــرد بــه 132000 

ش می یابــد.
واحــد افزایــ

C ســه 
PI ص

معافیــت شــخصی زمانــی کــه شــاخ
ش یابــد تعدیــل می شــود.

درصــد یــا بیشــتر افزایــ

زیان سرمایه ای 
ش 

ناشی از فرو
ک تنها از 

امال
منفعت سرمایه ای 
ک 

ناشی از امال
در سال یکسان 
قابل کسر است 

ص تا 
اما زیان خال

3 سال قابل انتقال 
به سال های آتی 

است.

ندارد.
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8792
موارد زیر مشمول کسورات است:

هزینه هایــی کــه کارمنــدان بایــت تحصیــل 
درآمــد در مشــاغل اســتخدامی انجــام می دهنــد.

موارد زیر معاف از مالیات هستند:
هزینه ایــاب و ذهــاب شــغلی بــرای فــرد و حداکثــر 
ش از 20 مایــل 

4 فرزنــد وی زمانــی کــه مســافت بیــ
باشــد.

خدمات کافه تریا در محیط  شغلی
پرداختی ها به صندوق آتیه و بازنشستگی

ش خدمــات درمانــی بــرای کارمنــدان تمام وقــت یــا 
ارز

مدیــران و همســر و حداکثــر 4 فرزنــد آن هــا
ش ســهام و اوراق بهــادار در 

عایــدات ناشــی از فــرو
بــازار اوراق بهــادار تانزانیــا منــوط بــه آنکــه ســهم فــرد 

کمتــر از 25 درصــد باشــد.
مزایــای اســتفاده از وســایل نقلیــه موتــوری 
درصورتی کــه کارفرمــا در ایــن مــورد کســورات و 

تخفیفــات را درخواســت نکــرده باشــد.
اختیــارات ســهام ارائه شــده توســط کارفرمــا مشــمول 

مالیــات نیســت.
هدایا معاف از مالیات است.

ندارد.
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4803

دارای کسورات 
استاندارد با نرخ 
50 درصد تا 

حداکثر 100000 
واحد پولی برای 

درآمد ناشی از کار 
کارمندان

کسری شخصی به 
میزان 60000 واحد 

پولی و به ازای 
همسر 60000 

واحد پولی افزوده 
می شود.

به ازای هر فرزند 
30000 )برای 

فرزند دوم به بعد 
60000 واحد( و 

اگر از والدین خود 
نگه داری می کند 
ک 

به ازای هر ی
از والدین 30000 
واحد پولی دیگر 

کسر می شود.

کسورات:
زیــر 

لیســت 
در 

شــخصی 
کســورات 

:
ه اند

ص شــد
مشخ

کســری بــرای حــق بیمــه عمــر و درمانــی تــا 
ســقف 100000 واحــد پولــی

بیمــه درمانــی والدیــن فــرد نیــز می توانــد بــه ازای 
ک از والدیــن تــا 15000 واحــد پولــی بــرای 

هــر یــ
وی کســری بــه همــراه داشــته باشــد.

صندوق هــای آتیــه نگــری 
پرداختــی بــه 

درمجمــوع تــا 500000 واحــد می توانــد کســری 
بگیــرد البتــه نبایــد از 15 درصــد درآمــد عبــور 

کنــد.
صندوق هــای بازنشســتگی تــا 

پرداختــی بــه 
500000 واحــد می توانــد کســری بگیــرد البتــه 

نبایــد از 15 درصــد درآمــد عبــور کنــد.
پرداختــی بــه صندوق هــای ســهام بلندمــدت تــا 
500000 واحــد می توانــد کســری بگیــرد البتــه 

نبایــد از 15 درصــد درآمــد عبــور کنــد.
پرداختی بابت وام خانه تا 100 هزار واحد

ص
ک های مالی تا 10 درصد درآمد خال

کم
 تأمیــن اجتماعــی تــا 5 درصــد حقــوق پایــه کــه از 

9000 واحــد در ســال تجــاوز نکنــد.
نگــه داری همســر یــا فرزنــد و یــا والدیــن 
ازکارافتــاده 60000 واحــد بــه ازای هرکــدام.

موارد زیر معاف از مالیات است:
هزینه های سفر شغلی معاف از مالیات است.

هزینه های درمان معاف از مالیات است.
بیمه هــای گروهــی دررمانــی کارمنــدان از طــرف 
ک ســال باشــد معــاف از مالیــات 

کارفرمــا اگــر تــا یــ
اســت.

دریافتی هــای بــه ازای بازنشســتگی و ازکارافتادگــی و 
گ معــاف هســتند.

مــر
ش اوراق بهــادار 

عایــدی ســرمایه ای ناشــی از فــرو
س تایلنــد از 

ص شــده در لیســت تبــادالت بــور
مشخ

مالیــات معاف انــد.
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-
کسورات شخصی 

تا 72000 واحد

کسورات شامل موارد زیر است:
هزینه های اکتساب دارایی

دارایــی 
ش 

ارز
ش 

افزایــ
هزینه هــای 

شــامل 
را 

نگــه داری 
)هزینه هــای 

نمی شــود.(
تمــام هزینه هــای متحمــل شــده بــرای 

ش دارایــی
فــرو

کسورات زیر اجازه داده شده است:
هزینــه بیمه هــای بازنشســتگی و تــا %70 
پرداختــی بــه شــرکت بیمــه ملــی تــا ســقف 

50 هــزار واحــد
هزینــه تحصیــالت دانشــگاهی تــا 72 هــزار 

واحــد
اولیــن خانــه خریداری شــده بــه میــزان 

25000 واحــد پولــی کشــور
هزینه های طالق و نفقه پرداختی

ک و هدایــای مالــی تــا 15 درصــد 
کمــ

درآمــد
هزینه هــای نگــه داری و هزینه هــای جــاری 

زندگــی تــا 15درصــد درآمــد کل
تمــام هزینه هــای ســفر کارمنــدان کــه 
بــرای انجام وظیفــه اســت و کارفرمــا از 

پرداخــت آن امتنــاع می کنــد.

موارد زیر مشمول معافیت است:
ســود تقسیم شــده دریافتــی از شــرکت های 

داخلــی معــاف از مالیــات اســت.
ســود ســپرده های بانکــی و مؤسســات مالــی 

و اعتبــاری معــاف از مالیات انــد.
عایــدی ســرمایه بلندمــدت مشــمول مالیــات 

نیســت
دارایی های زیر معاف از مالیات اند:

ارز خریداری شــده بــرای مخــارج خــود و یــا 
خانــواده

غرامت های دریافتی توسط فرد
عایــدات ناشــی از ســرمایه در مــوارد زیــر 

معــاف از مالیــات اســت:
عایــدی هــر نــوع اوراق بهــادار معــاف از 

مالیــات اســت
ص بــرای 

ســود جمــع شــده در اختیــار شــخ
اتومبیــل، خانــه کــه در آن ســاکن اســت اگــر 

تــا 5000 واحــد پولــی باشــد.
سایر موارد مطابق با قانون
.ارث معاف از مالیات است.

در موارد زیر می توان از اعتبار مالیاتی 
استفاده کرد:

 C
N

G
برای خرید و نصب تجهیزات 

به میزان 25 درصد اعتبار مالیاتی در 
نظر گرفته می شود تا سقف 10000 

واحد پولی
برای خرید و نصب تجهیزات سیستم 
ش آب خورشیدی به میزان 25 

گرمای
درصد اعتبار مالیاتی در نظر گرفته 
می شود تا سقف 10000 واحد پولی

س انداز ملی بدون 
برای خرید اوراق پ

ش 5000 واحد پولی به 
مالیات تا ارز

میزان 25 درصد اعتبار مالیاتی در نظر 
گرفته می شود.

بیشتر اعتبارات مالیاتی با کسورات 
شخصی 72 هزار واحدی، جایگزین 

شده اند 
درصورتی که فرد به منابع خارجی 

مالیات پرداخته باشد می تواند از اعتبار 
مالیاتی معادل مالیات ترینیدادوتوباگو 

استفاده کند.
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س
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3317/5
1416

150 واحد برای 
سرپرست و 90 

واحد فرزند اول 75 
واحد فرزند دوم 60 

واحد سوم و 45 
واحد چهارم و برای 
فرزند معلول 1200 

واحد و فرزندان 
در حال تحصیل 
در دانشگاه بدون 
دریافت بورسیه 
1000 واحد با 
اضافه 5 درصد 
ص هر 

درآمد خال
ک والدین تا 

ی
سقف 150 واحد 
برای مجموع آن 
دو می تواند کسر 

شود.

کسورات به شرح زیر است:
هزینه هــای بازنشســتگی و  تأمیــن اجتماعــی اجبــاری پرداخت شــده توســط 

کارفرمــا.
افــراد می تواننــد تــا حداکثــر 2000 واحــد هزینه هــای حرفــه ای خــود را کســر 

کننــد بــا نــرخ 10 درصــد.
س بــرای دریافتــی بازنشســتگی از منابــع 

مالیــات بــرای افــراد مقیــم تونــ
خارجــی زمانــی شــامل کســری بــا نــرخ 25 درصــد می شــود کــه بــه کشــور 
بازگــردد اگــر بازگردانــده نشــود بــا نــرخ 80 درصــد مشــمول مالیــات اســت.

کسورات شخصی به شرح زیر است:
حقوق معوقه و پرداخت های ساالنه.

حق بیمه عمر و سیاست های سرمایه سازی تا 10000 واحد پولی
س انــداز تــا ســقف ســالیانه 5000 واحــد 

ســود حاصــل از حســاب های ویــژه پ
پولی

اصل وفرع وام های دانشگاهی
ســود پرداختــی بــرای وام ســاخت خانــه تــا اگــر خانــه از 200000 واحــد 
بیشــتر هزینــه نداشــته باشــد و بــرای کســانی کــه صاحب خانــه نیســتند.

ش خصوصی.
هزینه های  تأمین اجتماعی اختیاری افراد شاغل بخ

کســانی کــه ســاالنه کمتــر از 10000 واحــد ســود تقسیم شــده دریافــت 
می کننــد می تواننــد مالیــات کســر شــده از حقــوق خــود را از ســود کســر 

کننــد.
کسورات به شرح زیر است:

هزینه هــای بازنشســتگی و  تأمیــن اجتماعــی اجبــاری پرداخت شــده توســط 
کارفرمــا.

افــراد می تواننــد تــا حداکثــر 2000 واحــد هزینه هــای حرفــه ای خــود را کســر 
کننــد بــا نــرخ 10 درصــد.

س بــرای دریافتــی بازنشســتگی از منابــع خارجــی زمانــی 
مالیــات ســاکنین تونــ

شــامل کســری بــا نــرخ 25 درصــد می شــود کــه بــه کشــور بازگــردد اگــر 
بازگردانــده نشــود بــا نــرخ 80 درصــد مشــمول مالیــات اســت.

کسورات شخصی به شرح زیر است:
بدهی های معوقه و پرداخت های ساالنه.

حق بیمه عمر و سیاست های سرمایه سازی تا 10000 واحد پولی
س انــداز تــا ســقف ســالیانه 50000 

ســود حاصــل از حســاب های ویــژه پ
واحــد پولــی

سود وام های دانشگاهی
ســود پرداختــی بــرای وام ســاخت خانــه تــا اگــر خانــه از 200000 واحــد 
بیشــتر هزینــه نداشــته باشــد و بــرای کســانی کــه صاحب خانــه نیســتند.

ش خصوصی
هزینه های  تأمین اجتماعی اختیاری افراد شاغل بخ

درآمد های زیر معاف از مالیات اند: 
ک هزینه هــای پرداخت شــده 

حقــوق، دســتمزد و کم
توســط کشــورهای خارجــی بــه کارکنــان اعزامــی بــه 

س در چارچــوب همــکاری فنــی
دولــت تونــ

س انــداز 
ســودها و مــوارد پرداختــی بــه برنامه هــای پ

خریــد خانــه
سود سپرده هایی که با پول خارجی است.

درآمــد حاصــل از اجــاره زمیــن کشــاورزی کــه 
قــرارداد آن 3 ســال و یــا باالتــر اســت.

مجموع هزینه های اجرای قرارداد بیمه.
عایــدی ســرمایه ای ســهام تــا 10 هــزار واحــد قابــل 

کســر اســت.
درآمد های حاصل از سرمایه زیر معاف هستند:

س اوراق بهادار
سهام های ذکرشده در بور

 ســهام شــرکت های ســرمایه گذاری بــاز و واحدهــای 
ســرمایه گذاری صندوق هــای متقابــل

ســهام مشــارکت در ســرمایه شــرکت مــادر اصلــی یــا 
گ 

هلدین
انتقال خانه به همسر

ک مســکونی بــا زیربنــای حداکثــر 
ش ملــ

اولیــن فــرو
1000 متــر

درآمد های زیر معاف از مالیات اند:
س انــداز 

ســودها و مــوارد پرداختــی بــه برنامه هــای پ
خریــد خانــه

سود سپرده هایی که با پول خارجی است.
موارد زیر معاف از مالیات است:

درآمــد حاصــل از اجــاره زمیــن کشــاورزی کــه 
قــرارداد آن 3 ســال و یــا باالتــر اســت.

مجموع هزینه های اجرای قرارداد بیمه.
ســهام شــرکت های ســرمایه گذاری بــاز و واحدهــای 

ســرمایه گذاری صندوق هــای متقابــل
انتقال خانه به همسر

ک به قصــد ســکونت بــا زیربنــای 
خریــد اولیــن ملــ

حداکثــر 1000 متــر

ندارد
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اعتبار مالیاتی 
برحسب حداقل 

هزینه زندگی داده 
می شود و به ازای 
همسر 10در و دو 
فرزند اول هرکدام 
7.5 درصد و به 
ازای فرزند سوم 
10 درصد افزوده 

می شود.

کسورات
ســهم شــاغلین در مشــارکت های مربــوط 
بــه  تأمیــن اجتماعــی و پرداختــی آن هــا 
جــز 

بابــت بیمه هــای بیــکاری نیــز 
کســورات محســوب می شــود.

همچنیــن کلیــه پرداختی هــای آن هــا از 
طــرف خــود، همســر یــا فرزندانشــان بابــت 
بیمــه ســالمت، ازکارافتادگــی، عمــر، زایمــان 
ش و بیــکاری و ... بــا لحــاظ شــرایط 

و آمــوز
زیــر از درآمــد مشــمول مالیــات قابــل کســر 

اســت:
ک شــرکت ترکیــه ای 

بیمه نامــه بــا یــ
امضاشــده باشــد.

مبلــغ حــق بیمــه یــا حــق عضویــت ماهانــه 
ص 

بیشــتر از 15% کل حقــوق ماهانــه شــخ
نباشــد.

مبلــغ ســالیانه حــق بیمــه از حداقــل دســتمزد 
قانونــی ســالیانه )1777.5 لیــر ترکیــه( تجــاوز 

نکند.
هزینــه 

می توانــد 
هرکســی 

به عــالوه 
ک 

ک بــرای ملــ
ک مالــ

مختلفــی کــه یــ
اجــاره داده خــود )اعــم هزینــه آب، بــرق، 
گاز، مالیــات و ...( می پــردازد را از درآمــد 
اجــاره قابــل مالیــات گیــری کســر نمایــد

معافیت ها
افــرادی کــه در ترکیــه در دفاتــر رابــط 
کار می کننــد و بــا ارز خارجــی جبــران 
می شــوند، در صــورت تحقــق کلیــه شــرایط 
زیــر از حقــوق آن هــا مالیــات اخــذ نمی شــود:

نهــادی غیرمقیــم حقــوق را از درآمــد حاصــل 
از خــارج از کشــور پرداخــت می کنــد.

پرداخــت حقــوق و دســتمزد به عنــوان 
هزینه هــای مربــوط بــه ســود مشــمول 
مالیــات در ترکیــه دریافــت نمی شــود..

 • میــزان پرداختــی به صــورت ارز خارجــی 
بــه ترکیــه وارد می شــود.

عایــدی ســرمایه ای ناشــی از انتقــال ســهام 
معــاف اســت.

ش ســهام 
عایــدی ســرمایه ای ناشــی از فــرو

س اوراق بهــادار ترکیــه معــاف اســت
در بــور

توســط 
صادرشــده 

ســهام 
عایــدی 

ش از 
شــرکت های مقیــم ترکیــه کــه بیــ

دو ســال نگهــداری شــود معــاف از مالیــات 
اســت

افراد مقیم مالیات می توانند برای 
مالیات بر درآمد پرداخت شده در خارج از 
کشور از درآمد حاصل از خارج از ترکیه 
و مشمول مالیات در ترکیه، اعتباری 
دریافت کنند. مبلغ اعتبار محدود به 

مقدار مالیاتی است که در ترکیه برای 
همان مقدار درآمد پرداخت می شود 
و تنها با ارائه مستندات از مقامات 

ذیصالح تعلق می گیرد. این اعتبار برای 
س نیست.

افراد غیرمقیم در دستر
مالیات تکلیفی مالیات مضاعف تلقی 

شده و فرد می تواند معادل آن از اعتبار 
استفاده کند.

درصورتی که فرد مقیم به منابع خارجی 
مالیات پرداخته باشد می تواند از اعتبار 

مالیاتی استفاده کند.
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759
موارد زیر مشمول کسورات است:

معافیــت پایــه بــرای شــهروندان اســت و افــرادی کــه 
شــهروند نیســتند بایــد از اولیــن واحــد مالیــات بپردازنــد.

درآمــد حاصــل از خدمــات در خــارج از اوگانــدا توســط 
فــرد مقیــم کوتاه مــدت) فــرد غیــر شــهروندی کــه 
حداکثــر دو ســال اقامــت دارد( از پرداخــت مالیــات 

معــاف اســت. 
افــراد مقیــم اوگانــدا کــه از کشــورهای خارجــی اخــذ 
درآمــد می کننــد مادامی کــه بــه کشــور مبــدأ درآمــد 
مالیــات پرداخــت کننــد از مالیــات در اوگانــدا معــاف 

هســتند.

زیان ها قابل جبران 
بوده و تا مدتی 

نامحدود قابل انتقال 
به سال های 

آتی است. تحت 
ص برای 

شرایط خا
قراردادهای بلندمدت 
زیان های سال آخر 
قرارداد با سود سال 
ش آن قابل جبران 

پی
است.

مالیات تکلیفی و 
مالیات های موقت 

مشمول اعتبار مالیاتی 
می شوند.

درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 

از اعتبار مالیاتی 
استفاده کند
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کسورات شامل موارد زیر است:
ک سرپرســت، خانــواده بــا فرزنــد 

خانــواده تــ
گ 

معلــول، خانم هــای بیــوه، کهنــه ســربازان جنــ
ص، افــراد ازکارافتــاده و آســیب دیــدگان 

مشــخ
حادثــه چرنوبیــل

هزینه هــای تحصیــل پرداخت کننــده و خانــواده 
درجــه اول وی

هزینه هــای درمانــی پرداخت کننــده و خانــواده 
درجــه اول وی

بخشــی از ســود پرداختــی به وســیله فــرد بــرای 
رهــن

هزینه هدایای خیریه تا 4 درصد درآمد وی
پرداختــی بیمــه عمــر بــرای خــود فــرد و خانــواده 

درجــه اول
پرداختــی بیمــه بازنشســتگی خصوصــی بــرای 

خــود فــرد و خانــواده درجــه اول
هزینه های مراحل گرفتن فرزندخوانده

هزینــه تجهیزاتــی کــه وســیله نقلیــه مالیات دهنــده 
را بــا ســوخت های زیســتی ســازگار می کنــد

هزینه هایــی کــه بــرای ســاختمان یــا خریــد 
محــل اقامــت انجــام می شــود و جــزء مــوارد 

می شــود
طبقه بنــدی 

مقرون به صرفــه 

موارد زیر معاف از مالیات هستند:
مالیــات یکپارچــه اجتماعــی پرداخت شــده توســط 

کارفرمــا
هزینــه تحصیــل نیــروی کار بــا لحــاظ برخــی 

محدودیت هــا
هزینه هــای درمــان پرداخت شــده توســط کارفرمــا 

مقیــد بــه محدودیت هــا
قراردادهــای غیردولتــی مربــوط بــه بازنشســتگی بــا 

برخــی محدودیت هــا
درآمــد حاصــل از فعالیت هــای کارآفرینــی به وســیله 
شــخصی کــه مالیــات خــود را تحــت سیســتم 

می پــردازد.
ساده شــده 

موارد بیمه ای به جز آن ها که بلندمدت هستند.
همچنیــن پرداخــت از 

و 
مالیــات 

بازپرداخــت 
صندوق هــای تأمیــن اجتماعــی و بازنشســتگی ایالتــی 
ش ماشــین و موتورســیکلت و 

درآمــد حاصــل از فــرو
ک عــدد 

دوچرخــه معــاف اســت تــا زمانــی کــه ســالی یــ
ش شــود.

گــزار
درآمــد حاصــل از مســتغالت معــاف اســت تــا زمانــی 
ک حداقــل 3 ســال از خریــد آن گذشــته 

کــه صاحب ملــ
ش شــود.

ک بــار گــزار
باشــد و ســالی ی

زیان های ناشی از 
سرمایه تحت شرایط 
ص با عایدات از 

خا
همان محل قابل 
جبران و تا مدت 

نامحدود قابل انتقال 
است.

ندارد
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ک هزینه 
کم

استاندارد زندگی به 
مبلغ 1055 هزار 
س 

واحد در دستر
است که برای 

برخی افراد می تواند 
از این مبلغ فراتر 

رود.
ک شخصی تا 

کم
سقف 12500 پوند. 
ص با 

برای اشخا
درآمد باالی 100 
هزار پوند، نصف 

مقدار مازاد بر 100 
ک 

پوند از رقم کم
شخصی کسر 

می شود بنابراین 
افراد با درآمد 

باالی 125500 
پوند نمی توانند از 
ک استفاده 

این کم
کنند. همچنین 

در صورت ازدواج 
یا کهولت سن 

ش 
این رقم افزای
می یابد.

هزینه هــای مربــوط بــه اســتحصال درآمــد اجــاره بــه غیــر 
هزینــه نگهــداری و تعمیــرات قابــل کســر اســت.

هزینــه بــرای جایگزینــی مبلمــان و تجهیــزات مورداســتفاده 
در اســتحصال درآمــد اجــاره ای قابــل کســر اســت

ک هزینــه امــوال تــا 1000 واحــد اعطــا می شــود کــه 
کم

افــراد می تواننــد بیــن کســر هزینــه اجــاره امــوال یــا دریافــت 
ک هزینــه مذکــور انتخــاب کننــد.

کم
سود سهام تا 2000 پوند

ســود ســپرده بــرای ســپرده ها بــا نــرخ پایــه تــا ســقف 1000 
پونــد و بــرای ســپرده ها بــا نرخ هــای باالتــر تــا ســقف 500 
ش از 150 هــزار پونــد دارنــد 

پونــد )افــرادی کــه درآمــد بیــ
ک نیســتند(

مشــمول ایــن کمــ
درصورتی کــه فــرد مبنــای حوالــه را درخواســت کنــد 
شــخصی خــود را از دســت می دهــد.

ک هزینــه 
کم

افــراد غیرمقیمــی کــه ملیــت کشــورهای اتحادیــه اروپــا را 
دارنــد طبــق معاهــده مالیــات مضاعــف می تواننــد از ایــن 

ک هزینــه بهره منــد گردنــد.
کم

هزینه طالق
ک هزینــه ازدواج بــه مبلــغ 8915 واحــد یــا تــا ده درصــد 

کم
تخفیــف مالیاتــی

ک محــل 
هزینــه ســفر و اقامــت کارمنــدان زمانــی کــه در یــ

کار موقــت قــرار دارنــد.
هزینــه کارمنــدان و خانــواده آن هــا بــرای ســفر بــه زادگاه 

خــود
ش های مربوط به کار )صرفًا برای کارمندان(

آموز
هزینه های جابجایی واجد شرایط حداکثر تا 8000 واحد

ک هزینــه  ایــاب و ذهــاب بــرای کارمندانــی کــه از 
کم

خــودروی شــخصی خــود بــرای رفت وآمــد بــه محــل کار 
اســتفاده می کننــد.

ک های مربوط به حرف
حق اشترا

ص قابــل 
هزینه هــای تحصیــل درآمــد جــز در مــوارد خــا

کســر اســت.
هزینه های درمانی کارمندان در خارج از انگلستان

موارد زیر معاف از مالیات است:
مشــارکت کارفرمــا در صندوق هــای 

بازنشســتگی
تحــت معاهــده مالیــات مضاعــف، 
افــرادی کــه در ایالــت متعاهــد دیگــر 
مقیــم هســتند، می تواننــد بــرای 
جلوگیــری از مالیــات مضاعــف از 
معافیــت بــر درآمــد ناشــی از اشــتغال 
و ســرمایه گذاری برخــوردار شــوند.

ارز خارجــی تنهــا بــرای اســتفاده در 
خــارج از انگلســتان از مالیــات معــاف 

اســت
میــزان معافیــت ســالیانه 12000 
واحــد اســت کــه در صــورت اســتفاده 
از اصــل مبنــای حوالــه ایــن معافیــت 

ســاقط می شــود.
افــراد غیرمقیــم معمــوال مشــمول 
مالیــات بــر عایــدی ســرمایه نیســتند 

مگــر در صــورت اقامــت موقــت 
تمــام یــا بخشــی از عایــدی حاصــل 
ص از آن 

از اموالــی را کــه شــخ
به عنــوان تنهــا خانــه یــا خانــه 
اصلــی خــود اســتفاده کــرده اســت، 

معــاف اســت.
هدایــا تــا 10 میلیــون دالر معــاف از 

مالیــات اســت.

زیان سرمایه. جبران زیان 
سرمایه با عایدی به طور 

خودکار میسر است و به طور 
نامحدود قابل انتقال به 

سال های آتی است.
جبران زیان برای مؤدیان 

غیر مقیم که تقاضای مبنای 
حواله کرده اند، معموال 
به عنوان زیان سرمایه 

محسوب نمی شوند، مگر در 
ص

شرایط خا
زیان تجارت. زیان تجارت 

در مقابل کل درآمد مشمول 
مالیات قابل جبران است. 

زیان می تواند در سال جاری 
جبران شود یا به سال 

گذشته و سال بعد منتقل 
شود در سال قبل جبران 
کند.همچنین این زیان ها 

به طور نامحدود برای جبران 
از درآمد آتی حاصل از همان 

تجارت قابل انتقال است 
ص برای جبران 

قوانین خا
وارده در سال های اولیه 
ش بینی شده 

معامالت پی
است. 

زیان اموال. زیان و عایدی 
ناشی از همه ی اموال باهم 
بررسی می شود و قابل انتقال 

به سال های گذشته نیست

درصورتی که فرد به 
منابع خارجی مالیات 
پرداخته باشد می تواند 

از اعتبار مالیاتی 
استفاده کند.
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س از تعیین 
پ

ص 
درآمد ناخال

تعدیل شده، 
شهروند خارجی 
یا فرد بیگانه 
مقیم می تواند 

کسورات موردی 
یا کسر استاندارد 

را درخواست 
کند. میزان 

کسر استاندارد 
بسته به وضعیت 
تشکیل پرونده 
مالیات دهنده 
متفاوت است. 
کسر استاندارد 

24400 دالر برای 
افراد متأهل که 

ک 
اظهارنامه مشتر

دارند یا برای هر 
اظهارنامه جداگانه 

12200 واحد، 
18350 دالر 

برای سرپرست 
خانوار. افراد بیگانه 
غیرمقیم نمی توانند 

از این کسورات 
بهره مند شوند

کسورات شامل موارد زیر است:
ک بــار، مالیات دهنــدگان ایاالت متحــده، 

هــر دو ســال ی
ازجملــه بیگانــگان مقیــم، می تواننــد حداکثــر 250،000 دالر 
)500،000 دالر بــرای مالیات دهنــدگان متأهــل کــه به طــور 
ش 

ک باهــم کار می کننــد( ســود حاصــل از فــرو
مشــتر

ک محــل اقامــت اصلــی را کســر کننــد. درصورتی کــه 
یــ

در 5 ســال گذشــته حداقــل دو ســال از آن اســتفاده کــرده 
باشــند. اگــر مــؤدی بــه دلیــل تغییــر محــل کار یــا شــرایط 
ک کنــد بخشــی) 

ش زودتــر ملــ
ش بینی نشــده اقــدام بفــرو

پی
بــا توجــه بــه مدت زمــان اســتفاده( از حداکثــر میــزان اســتثنا 

قابــل کســر اســت.
بســته بــه ســطح درآمــد مؤدیــان، ســود تــا 2500 دالر وام 
آموزشــی واجــد شــرایط و حســاب بازنشســتگی فــردی تــا 
6000 دالر آمریــکا )7000 دالر اگــر 50 ســال یــا بیشــتر در 

پایــان ســال 2019 باشــد( قابــل کســر اســت.
س اندازی سالمت

پرداختی به حساب های پ
ص

هزینه های تحصیل درآمد ناخال
کسورات موردی شامل موارد زیر است:

هزینه هــای درمانــی بازپرداخــت نشــده اگــر از 10 درصــد 
ص فــرد فراتــر بــرود قابــل کســر اســت به غیــراز 

درآمــد ناخالــ
افــراد بیگانــه غیرمقیــم

بســته بــه ســطح درآمــد مؤدیــان، ســود وام تحصیلــی واجــد 
شــرایط تــا 2500 دالر و حســاب بازنشســتگی فــردی تــا 
6000 دالر )7000 دالر بــرای افــراد 50 ســال یــا بیشــتر ( 

می توانــد کســر شــود. 
ش عمومــی و مالیــات بــر دارایــی ایالت هــا و 

درآمــد، فــرو
مناطــق ایاالت متحــده، کــه در کل بــه 10000 دالر محــدود 

می شــود
مالیــات بــر درآمــد خارجــی در صــورت عــدم انتخــاب اعتبــار 

مالیــات خارجــی 
برخــی هزینه هــای بهــره ای نظــر بهره هــای پرداختــی بابــت 
وام رهنــی مســکن و هزینه هــای بهــره ای بابــت وام خریــد 

کاالهــای ســرمایه ای به غیــراز افــراد غیرمقیــم بیگانــه
زیان های ناشی از حوادث طبیعی

باختــه ای قمــار در برابــر بردهــای ناشــی از قمــار قابــل کســر 
اســت.

ک های خیریه به نهادهای مورد تائید
کم

موارد زیر معاف از مالیات است:
هدایا

سود حاصل از اوراق قرضه شهرداری
گ بیمه عمر

س از مر
ص نظیر مزایای پ

دریافتی معین و خا
ش تحقق نیافته اموال 

ش ارز
افزای

ش کارمند که توسط کارفرما پرداخت می شود.
هزینه آموز

برنامه بازنشستگی که توسط کارفرما پرداخت می شود.
س انــداز بــرای تحصیــل و بازنشســتگی 

هزینــه صندوق هــای پ
ک هزینــه 

کــه توســط کارفرمــا پرداخــت می شــود به غیــراز کم
تحصیــل فرزنــدان

ســود حاصــل از ســبد دارایــی و عایــدی ســرمایه ای حاصــل از 
ش ســهام شــرکت های آمریکایــی بــرای افــراد غیرمقیــم 

فــرو
معــاف از مالیــات اســت. عایــدی حاصــل از امــوال واقعــی به طــور 

پیچیده تــری مشــمول مالیــات اســت.
بیگانــگان غیــر مقیــم کــه در ایاالت متحــده فعالیــت خدماتــی 

انجــام می دهنــد بــا شــرایط زیــر معــاف از مالیــات هســتند:
خدمات برای کارفرمای خارجی انجام شود.

ش از 90 روز حضــور نداشــته 
کارمنــد در طــول ســال مالیاتــی بیــ

باشــد.
ش از 3000 دالر نباشد.

جبران خدمات بی
انــواع خاصــی از درآمــد بهــره ای، ازجملــه ســود برخــی از تعهــدات 

ایالت هــا و دولــت محلــی، از مالیــات فــدرال معــاف هســتند.
اختیــارات ســهام ارائه شــده توســط کارفرمــا حتــی در صــورت 
اعمــال اختیــار و خریــد ســهام مشــمول مالیــات نیســت و تنهــا 
ش ســهام، عایــدی ســرمایه ای حاصــل مشــمول 

در صــورت فــرو
مالیــات اســت.

عایــدی ســرمایه طوالنی مــدت) دارایــی کــه 12 مــاه نگهــداری 
ک ثبت نــام 

شــود( بــرای افــراد متأهــل کــه به طــور مشــتر
می کننــد، و حداکثــر درآمــد مالیاتــی آن هــا 78،750 دالر اســت 

معــاف از مالیــات اســت.
ک واجــد شــرایط، 

درآمــد یــا عایــدی ســهام کســب وکارهای کوچــ
معــاف از مالیــات اســت.

موارد زیر از درآمد کارمندان حذف و معاف از مالیات هستند:
بیمه های درمان

برنامه های بازنشستگی
غذا

هزینه های موقتی خانه

زیان های 
سرمایه ای به طور 

کامل با سود 
سرمایه ای قابل 
جبران است اما 

در صورت جبران 
با سایر درآمدها 
صرفًا تا سقف 

3000 دالر قابل 
جبران است. 

انتقال زیان های 
سرمایه ای برای 
مدتی نامحدود 
امکان پذیر است 
)زیان سرمایه ای 
ش 

ناشی از فرو
دارایی های 

شخصی مانند 
ک شخصی 

مل
یا اتومبیل قابل 
جبران با درآمد 
ناشی از همان 
فعالیت ها است(.

جبران زیان محدود 
برای درآمد اجاره 
ک وجود دارد.

مل

افراد می توانند 
از اعتبار مالیاتی 
برای هزینه های 

مورد تائید از اعتبار 
مالیاتی تا سقف 
14080 دالر 
استفاده کنند.

افراد می توانند 
ک از 

برای هر ی
فرزندان زیر 17 

سال خود از اعتبار 
مالیاتی تا سقف 

2000 دالر استفاده 
کنند. برای هر 

وابسته دیگر 500 
دالر اعتبار موجود 

است
افراد می توانند 

برای تحصیالت 
از اعتبار مالیاتی 
2000 تا 2500 
دالر استفاده کنند.
درصورتی که فرد 
به منابع خارجی 
مالیات پرداخته 
باشد می تواند از 

اعتبار
مالیاتی استفاده 

کند.
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16190.1

-



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان219

شور
ک

ستم
نوع سی

درآمد سرانه 
)دالر(

ت 
معافی

پایه )دالر(
ت 

سورا
ک

استاندارد
ص(

ت خا
سورا

ی قابل قبول )یا ک
هزینه ها

ت ها
معافی

جبران زیان
اعتبار مالیاتی

ازبکستان
مالیات 
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1724.8
-

موارد زیر معاف از مالیات است:
سود سپرده های بانکی

ض دولتی
سود اوراق قر

ش دارایی هــای شــخصی 
عایــدی ناشــی از فــرو

غیرتجــاری
ش منــزل مســکونی مشــروط بــه 

عایــدی ناشــی از فــرو
ک بــار معامله شــده 

ک ســال صرفــًا ی
آنکــه در طــی یــ

باشد.
ص و خاصی ندارد.

کسری مشخ

ندارد
ندارد
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اعتبار مالیاتی

ونزوئال
مالیات بر جمع 

درآمد

 16054/5
)اطالعات 
برای سال 

2014 موجود 
بود(

-

افراد می توانند از 
کسورات استاندارد 
تا سقف 774 واحد 
مالیاتی بدون ارائه 
ک استفاده 

مدار
کنند

کسورات شامل موارد زیر است:
افــراد می تواننــد بــه جــای کســورات اســتاندارد، بــا 

ک از کســورات زیــر بهره منــد شــوند:
ارائــه مــدرا

بــه ازای افــراد خانــواده کــه زیــر ســن قانونــی 
هســتند و افــراد معلــول تخفیــف مالیاتــی 

می گیرنــد.
ســود پرداختــی وام رهنــی بابــت خریــد خانــه 
اصلــی تــا ســقف هــزار واحــد مالیاتــی در ســال
اجــاره پرداختــی بابــت خانــه مســکونی اصلــی تــا 

800 واحــد مالیاتــی در ســال
هزینــه تحصیــل افــراد پرداخت کننــده مالیــات 
و فرزنــدان زیــر 25 ســال آن هــا و افــراد دارای 

معلولیــت می توانــد کســر شــود.
حــق بیمــه پرداختــی بابــت جراحــی، بســتری و 

زایمــان قابــل کســر اســت.
کلیــه هزینه هــای درمانــی، دندانپزشــکی و 

بیمارســتانی

جبــران خســارت دریافتــی توســط کارمنــدان یــا ذی 
نفعــان آن هــا و بازپرداخــت هزینه هــای ســفر مربــوط 

بــه ارائــه خدمــات هــر شــغل.
ســود دریافتــی توســط افــراد مقیــم و غیرمقیــم از 
ک هــای ونزوئــال و ســایر 

س انــداز بان
ابزارهــای پ

مؤسســات مالــی معــاف از مالیــات اســت.

مالیات های خارجی 
پرداخت شده از 

درآمد منبع خارجی 
را می توان با مالیات 

ونزوئال  فقط بر 
همان درآمد جبران 
کرد.  اگرچه زیان از 
منبع درآمد داخلی را 
می توان با درآمد منبع 

خارجی جبران کرد.
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اعتبار مالیاتی

ویتنام
مالیات 

بر درآمد 
دوگانه

2715/3
-

ماهانه 9 میلیون 
گ کسورات 

دان
به کارمندان تعلق 

می گیرد.
ماهانه 3600000 
گ کسورات 

دان
ک افراد 

به هر ی
تحت تکفل )بدون 

محدودیت در 
ص 

تعداد( تخصی
می یابد. برخی 
شرایط مانند 

سن، درآمد و نوع 
وابستگی فرد 

در تعیین میزان 
کسورات مؤثر 

است.

کســورات شــامل مــوارد زیــر 
اســت:

اجبــاری 
بیمــه 

حــق 
و 

درمــان 
بازنشســتگی، 

بیــکاری به طــور کامــل کســر 
می شــود.

مشــارکت در برخــی امــور 
ک بــه 

خیریــه ماننــد کمــ
خیریه هــای ثبت شــده، امــور 
ش 

بشردوســتانه و ارتقــای آمــوز
قابــل کســر اســت.

حــق بیمــه پرداختــی بــه 
بازنشســتگی 

صندوق هــای 
اجبــاری تــا ســقف 1 میلیــون 
کارفرمــا و 

گ بــرای 
دانــ

کارمنــد قابــل کســر اســت

موارد زیر مشمول معافیت است:
ش دبستانی تا دبیرستان معاف از مالیات است.

هزینه تحصیل کودکان از پی
ک بار(

ک هزینه مهاجرت به ویتنام یا از ویتنام )تنها ی
کم

مزایــای جمعــی کــه ذینفــع آن قابل تعییــن نیســت مثــل هزینــه ســرگرمی، حــق عضویــت و مراقبــت 
بهداشــتی

ک بــار در ســال معــاف از مالیــات 
بلیــت هواپیمــا کارمنــد خارجــی و کارکنــان ملــی بــرای کشــور های دیگــر ی

است.
ض خدماتــی بــرای کارمندانــی کــه در خانه هــای ســازمانی زندگــی می کننــد معــاف از مالیــات 

هزینــه قبــو
اســت.

هزینه نهار کارکنان توسط کارفرما معاف از مالیات است.
هزینه خرید یونیفورم ها معاف هستند.

هزینه نوشت افزار، پرداختی برای سفرهای کاری و هزینه های تلفن طبق سیاست های شرکت.
ص پروازی برای صنایع نفت و معدن

برخی هزینه های خا
ک هزینه های تعدیل نیرو و بیکاری، مطابق با دستورالعمل های مندرج در قانون کار.

کم
ش کارمندان معاف است.

هزینه آموز
ص کارکنان و خانواده هایشان توسط کارفرما معاف است.

هزینه درمان بیماری های خا
هزینه پرداختی رفت وآمد کارمندان به کار توسط کارفرما معاف از مالیات است.

بیمه های اختیاری مانند حوادث معاف هستند.
هزینه عروسی و ختم های سازمانی مشمول مالیات نمی شود.

درآمد مالکانه تا 10 میلیون واحد درمجموع معاف است.
درآمد حاصل از جوایز تا 10 میلیون واحد درمجموع معاف است

درآمد حاصل از برد تا 10 میلیون واحد درمجموع معاف است
درآمد حاصل از هدایا و ارث تا 10 میلیون واحد درمجموع معاف است

درآمد حاصل از حق نام تجاری تا 10 میلیون واحد درمجموع معاف است
ک دارند معاف از مالیات است.

ک مل
انتقال زمین و مسکن برای افرادی که تنها ی

ک و مستغالت از طریق ارث یا هدایا بین زن و شوهر، والدین و فرزندان
درآمد حاصل از انتقال امال

سود سپرده های بانکی و مؤسسات مالی و بیمه های عمر و اوراق قرضه دولتی معاف است.
درآمد به پول خارجی که از ویتنامی های شاغل کشور دیگر ارسال می شود معاف است.

 تأمین اجتماعی اجباری و اختیاری معاف هستند.
س های تحصیلی معاف هستند.

بور
پرداختی اضافه کار مازاد بر دستمزد یا حقوق عادی مطابق با قانون کار 

ک های خارجی معاف اند.
درآمد های حاصل از خیریه و کم

انتقال دارایی میان همسران و والدین و فرزندان به وسیله ارث یا هبه معاف از مالیات است.
دریافتی از صندوق های بازنشستگی معاف از مالیات است.

دریافتی های جبرانی از بیمه در مواردی مانند بیمه عمر و حوادث معاف از مالیات است.
کارشناســان خارجــی کــه بــرای پروژه هــای رســمی یــا برنامه هــای ســازمان های غیردولتــی در ویتنــام کار 

می کننــد، در صــورت داشــتن برخــی شــرایط، از پرداخــت مالیــات معــاف هســتند.

ندارد

پرداختی های 
مالیاتی بابت 
درآمدهای 

ک 
خارجی در ی

کشور دیگر را 
می توان به عنوان 
اعتبار مالیاتی 

منظور کرد.
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شور

ک
ستم

نوع سی
درآمد سرانه 

)دالر(
ت 

معافی
پایه )دالر(

ت 
سورا

ک
استاندارد

ص(
ت خا

سورا
ی قابل قبول )یا ک

هزینه ها
ت ها

معافی
جبران زیان

اعتبار مالیاتی

زامبیا
مالیات بر 

درآمد دوگانه
1293/3

1963

ســود کسب شــده توســط افــراد مقیــم و غیــر مقیــم 
از حســاب های ســپرده گذاری در مؤسســات مالــی 

ازجملــه شــرکت های ســاختمانی. 
هدایا معاف از مالیات است.

زیان ها با درآمدهای 
ناشی از منابع مشابه 

قابل جبران و تا 
5 سال قابل انتقال 

است.

ندارد
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شور
ک

ستم
نوع سی

درآمد سرانه 
)دالر(

ت 
معافی

پایه )دالر(
ت استاندارد

سورا
ک

ی قابل قبول )یا 
هزینه ها

ص(
ت خا

سورا
ک

ت ها
معافی

جبران زیان
اعتبار مالیاتی

زیمباوه
مالیات بر 

درآمد دوگانه
1464

4200

افراد می توانند در موارد زیر از 
کسورات استاندارد استفاده کنند:
افراد باالی 60 سال 900 دالر 

ساالنه
افراد نابینا و ناتوان 900 دالر 

ساالنه
50 درصد هزینه های درمان

کسورات شامل موارد زیر است:
صندوق هــای 

بــه 
پرداختــی 

بازنشســتگی دارای حداکثــر 5400 دالر 
ســاالنه اســت.

کســری 

موارد زیر معاف از مالیات است:
ســود ســپرده، اوراق قرضــه و درآمــد 
اجــاره بــرای افــراد 55 ســال بــه بــاال 
و در هــر مــورد تــا ســقف 3000 دالر

افــراد 55 ســال بــه بــاال از پرداخــت 
ش منــزل 

مالیــات عایــدی فــرو
مســکونی روی 3 هــزار واحــد اول 

درآمــدی معــاف هســتند.
افــراد 55 ســال بــه بــاال از پرداخــت 
ش اوراق بهــادار 

مالیــات عایــدی فــرو
تــا ســقف 1800 دالر معــاف هســتند.

زیان ها قابل جبران 
بوده و تا 6 سال 
قابل انتقال است. 
زیان های برخی از 
معادن و زیان های 
سرمایه برای مدتی 
نامحدود قابل انتقال 
است اگرچه صرفًا با 
درآمدهای خودشان 
قابل جبران است.

مالیات تکلیفی عایدی سرمایه به عنوان 
اعتبار مالیاتی در اظهارنامه درج 

می شود.
درصورتی که فرد به منابع خارجی 

مالیات پرداخته باشد می تواند از اعتبار 
مالیاتی استفاده کند.

مالیات تکلیفی افراد غیرمقیم به 
خاطر خدمات فنی، مدیریتی، اداری و 
مشاوره ای به عنوان اعتبار مالیاتی در 

برابر مالیات ارزیابی شده با نرخ عادی در 
نظر گرفته می شود. مقدار اعتبار محدود 
به مالیات ارزیابی شده یا مالیات تکلیفی 

است، هرکدام که کمتر باشد.
اعتبارات مالیاتی برای مالیات خارجی 
تکلیفی در مورد درآمد بهره ای و سود 
سهام موجود است مبلغ اعتبار محدود 

به میزان مالیات زیمبابوه از درآمد 
مذکور با منبع خارجی است.


