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برنامه مشوق های سرمایه گذاری 
ایاالت متحده امریکا
کید بر مشوق های منطقه ای، انرژی  تجدیدپذیر و حمایت از مستاجران( )با تأ
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چکیده مدیریتی
دولت هــا بــا هــدف جــذب ســرمایه گذاران، هدایــت ســرمایه گذاری ها بــه ســمت بخش هــا یــا مناطــق مــورد نظــر و بهبــود 

رشــد اقتصــادی، مشــوق های ســرمایه گذاری را بــرای ســرمایه گذاران و فعــاالن اقتصــادی واجــد شــرایط تخصیــص 

مالیاتــی،  تخفیف هــای  و  اعتبــارات  تعطیــات،  معافیت هــا،  نظیــر  مختلفــی  اشــکال  در  مشــوق ها  ایــن  می دهنــد. 

گــزارش بررســی مشــوق های  کــم بهــره اعطــا می شــوند. ضمــن تقدیــم  نرخ هــای ترجیحــی مالیــات، کمــک هزینــه و وام 

ــود:  ــم می ش ــتحضار تقدی ــت اس ــر جه ــرح زی ــه ش ــا ب ــم خروجی ه ــکا، اه ــده آمری ــاالت متح ــرمایه گذاری ای س

یــا . 1 و  مالیاتــی  اعتبــار  قالــب  در  و  هزینــه ای  و  منطقــه ای  رویکــرد  دو  بــا  آمریــکا  ســرمایه گذاری  مشــوق های 

کمــک هزینــه اعطــا می شــوند. مشــوق های منطقــه ای بــا هــدف تشــویق شــرکت های داخلــی و خارجــی بــه 

ســرمایه گذاری در مناطــق کمتــر توســعه یافتــه و بــه منظــور تســریع در رونــد توســعه اقتصــادی و اشــتغال زایی 

ارائــه می شــوند. مشــوق های هزینــه ای بــه شــکل اعتبــار مالیاتــی و بــا هــدف ارتقــای ارزش افــزوده، ایجــاد مزیــت 

رقابتــی و بهبــود طرح هــای ایجــادی و توســعه ای تولیــدی، بازیابــی نفــت، تولیــد بــرق، انــرژی خورشــیدی، 

خودروهــای برقــی و ...  اعطــا می شــوند.

کــه در بازبینــی قوانیــن مالیاتــی ایــران می توانــد مطمــح نظــر . 2 از جملــه مهمتریــن مشــوق های اعطایــی امریــکا 

: گیــرد عبارتنــد از قــرار 

الــف.مشــوقهایمنطقــهای:این گونــه مشــوق ها بــا نرخ هــای ترجیحــی و اعتبــار مالیاتــی 7 ســاله بــه منظــور 

کمتــر توســعه یافتــه اعطــا می شــود.    توســعه مناطــق 

ب.مشــوقهایتحقیــقوتوســعه:بــه منظــور توســعه فعالیــت شــرکت های دانــش بنیــان معــادل 11 درصــد از متوســط 

، اعتبــار مالیاتــی می باشــد. ضمــن این کــه بــرای فعالیت هــای پژوهشــی  هزینه هــای تحقیــق و توســعه طــی ســه ســال اخیــر

، اعتبــار مالیاتــی بــه 20 تــا 25 درصــد افزایــش می یابــد.  خــاص نظیــر تحقیقــات مربــوط بــه درمــان بیماری هــای نــادر

ــود  ــا می ش ــرکت هایی اعط ــه ش ــوق ها ب ــن مش گروههــایخــاص:ای ــرای ج.مشــوقهایایجــادفرصــتشــغلیب

کــه موانــع زیــادی بــرای به کارگیــری آنهــا وجــود دارد نظیــر جانبــازان و  گروه هــای هــدف  کارکنــان خــود را از بیــن  کــه 

کرده انــد و ...،  کــه بیــکاری طوالنــی مــدت را تجربــه  ــا ارتــکاب جــرم، افــرادی  معلــوالن، افــراد دارای ســابقه زنــدان ی

اســتخدام   می کننــد. در ایــن راســتا معــادل 25 یــا ۴0 درصــد دســتمزد پرداختــی اعتبــار مالیاتــی اعطــا می شــود )یــک 

کنــد(.  کارکنــان 9600 دالر دریافــت  شــرکت می توانــد بــه ازای هــر یــک از 

کــمدرآمــد:بــرای خریــد، ســاخت و نوســازی مســکن هایی  تأمیــنمســکنبــرایافــراد د.مشــوقهایحمایــتاز

کــم درآمــد اجــاره داده شــوند، بســته بــه روش تامیــن مالــی، اعتبــار مالیاتــی ۴ یــا 9  کــه مقــرر اســت بــه خانواده هــای 

درصــدی بــا دوره بازپرداخــت 10 ســال اعطــا می شــود. 
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هـــ.مشــوقهایمرمــتواحیــایبناهــایتاریخــی:20 درصــد از هزینه هــای صــرف شــده بابــت بازســازی بناهــای 

تاریخــی بــرای یــک دوره 5 ســاله، اعتبــار مالیاتــی تخصیــص می یابــد. 

و.مشــوقهایحفــظمحیــطزیســت:بــرای تجهیــزات ســوخت گیری خودروهــای بــا ســوخت جایگزیــن، 30 

ــری،  ــه ظرفیــت بات ــرای خودروهــای برقــی بســته ب ــار مالیاتــی می باشــد و ب درصــد هزینه هــای صــرف شــده، اعتب

ــود.  ــا می ش ــه اعط ــیله نقلی ــر وس ــه ازای ه ــا 7500 دالر ب ــی از 2500 ت ــار مالیات اعتب

بــه   ، گاز بــازده نفــت و  کــم  از چاه هــای  بــه منظــور توســعه فعالیت هــای بهره بــرداری  انــرژی: .مشــوقهای ز

گاز 0/5 دالر اعتبــار مالیاتــی اعطــا  ازای تولیــد هــر بشــکه نفــت خــام 3 دالر و بــرای تولیــد هــر هــزار فــوت مکعــب 

کیلــو وات ســاعت  ، بــرای دوره ای 10 ســاله بــه ازای هــر  می شــود. همچنیــن بــرای تولیــد بــرق از منابــع تجدیدپذیــر

ــه می شــود. ــی ارائ ــار مالیات ــا 2/5 ســنت اعتب ــرق تولیــدی 1/3 ی ب

تجهیــزاتانــرژی:بــرای ســرمایه گذاری در تجهیــزات انــرژی خورشــیدی،  ح.مشــوقهایســرمایهگذاریدر

گرمــا، 30 درصــد هزینه هــای ســرمایه گذاری شــده، اعتبــار مالیاتــی  پیــل ســوختی و سیســتم تولیــد هم زمــان بــرق و 

گرفتــه می شــود.  در نظــر 

کاربــردی در حــوزه . 3 بــا بهره گیــری از تجربیــات کشــور آمریــکا می تــوان بــه ایــن مــوارد بــه عنــوان پیشــنهاد های 

مشــوق های ســرمایه گذاری ایــران اشــاره نمــود:

الــف. بــا توجــه بــه این کــه در ادبیــات مالیاتــی دنیــا و بــه خصــوص تجربــه آمریــکا ســعی شــده اســت اعتبــار مالیاتــی 

جایگزیــن معافیت هــای مالیاتــی گــردد کــه ایــن امــر آزادی عمــل بیشــتری را بــرای فعــاالن اقتصــادی و بــه خصــوص 

تولیدکننــدگان در بهره گیــری از معافیت هــای مالیاتــی فراهــم مــی آورد، پیشــنهاد می شــود معافیت هــای مالیاتــی 

ــه  ــه ب ک ــرای فعــاالن صنعتــی  کنــد، ایــن امــر ب ــر  ــی تغیی ــار مالیات ــه اعتب ــون مالیات هــای مســتقیم ب مــاده 132 قان

کارخانــه صــرف می کننــد مطلوب تــر اســت بــه  طــور معمــول زمــان بیشــتری بــرای انجــام اقدامــات اولیــه راه انــدازی 

عبارتــی بــه جــای معافیــت مالیاتــی 5 ســاله )10 ســاله بــرای مناطــق کمتــر توســعه یافتــه( اعتبــار مالیاتــی معــادل 100 

کــه می تواننــد در طــی هــر مــدت  تــا 200 درصــد ســرمایه گذاری انجــام شــده بــه صاحبــان کســب وکار اعطــا می شــود 

گردنــد. کــه اعتبــار مالیاتــی مســتهلک شــود، از آن بهره منــد  زمــان 

ب. آمریــکا بــه منظــور بهبــود شــرایط مســکن بــرای افــراد کم درآمــد، مشــوق های خــود را در قالــب اعتبــار مالیاتــی 

بــرای شــرکت های فعــال در ســاخت و ســاز مســکن اســتیجاری جهــت افــراد بــا ســطح درآمــد پاییــن ارائــه می کنــد. 

بــا توجــه بــه افزایــش بهــای مســکن و اجــاره بهــا بویــژه در شــهرهای بــزرگ ایــران، پیشــنهاد می شــود عــاوه بــر طــرح 

ــا  کــم درآمــد از ســوی دولــت ارائــه شــده اســت، مشــوق هایی ب کــردن اقشــار  کــه بــا هــدف خانــه دار  مســکن مهــر 

گرفتــه شــود.    کــم درآمــد در نظــر  هــدف ترغیــب انبوه ســازان بــه ســاخت و ســاز بــرای اجــاره بــه مســتأجرین 
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کیــد اخیــر مقــام محتــرم ریاســت جمهــوری مبنــی بــر ضــرورت ایجــاد فرصت هــای اجتماعــی  ج. بــا توجــه بــه تأ

برابــر بــرای افــراد دارای معلولیــت و لــزوم ایجــاد فرصت هــای شــغلی بــرای بکارگیــری آنهــا در همــه دســتگاه ها و 

گروه هــای هــدف نظیــر  ســازمان ها، پیشــنهاد می شــود در راســتای حمایــت از اشــتغال معلــوالن و جانبــازان و ســایر 

کیفــری و ...، مشــوق های مالیاتــی در قالــب اعتبــار مالیاتــی جهــت ترغیــب بخــش غیردولتــی بــه  افــراد دارای ســابقه 

اســتخدام ایــن افــراد تخصیــص یابــد.  

د. بــا توجــه بــه اهمیــت نهادینــه کــردن فرهنــگ احیــا و مرمــت بافت هــای تاریخــی بــا هــدف انتقــال آن بــه نســل های 

آینــده، و بــه منظــور تســریع در حفــظ، حراســت و احیــای ایــن بناهــا، بویــژه بناهایــی کــه نقشــی جدی در شــکل گیری 

کشــور امریــکا، مشــوق هایی در قالــب اعتبــار  کشــور دارنــد، می تــوان هماننــد  تاریــخ، فرهنــگ و هویــت معاصــر 

ــل  ــای قاب ــرد هزینه ه ــا رویک ــود ب ــن موج ــت قوانی ــر اس ــایان ذک ــت. ش گرف ــر  ــوزه در نظ ــن ح ــاالن ای ــرای فع ــی ب مالیات

قبــول مالیاتــی ســامان دهی شــده اســت.

هـــ. ایــران از لحــاظ برخــورداری از منابــع مختلــف انــرژی یکــی از غنی تریــن کشــورهای جهــان محســوب می شــود و 

ــاد، خورشــید،  ــر وجــود منابــع گســترده فســیلی، دارای قابلیــت فــراوان انرژی هــای تجدیدپذیــر از جملــه ب عــاوه ب

 ، گاز و توســعه انرژی هــای تجدیدپذیــر زیســت تــوده و ... می باشــد. لــذا بــه منظــور اســتفاده بهینــه از ذخایــر نفــت و 

پیشــنهاد می شــود بــرای شــرکت های فعــال در ایــن حــوزه، اعتبــار مالیاتــی بــرای خریــد تجهیــزات و فنــاوری مربوطــه 

گرفتــه شــود. الزم بــه ذکــر اســت قوانیــن موجــود بــا رویکــرد معافیت هــای مالیاتــی بــا بــازه زمانــی مشــخص )5  در نظــر 

غ از بــازه زمانــی( جایگزیــن شــده اســت. کــه در ادبیــات مالیاتــی جدیــد بــا اعتبــار مالیاتــی )فــار تــا 13 ســال( می باشــد 
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مقدمه
کــه دولت هــا بــا هــدف جــذب ســرمایه گذاران،  مشــوق های ســرمایه گذاری مزیــت اقتصــادی قابــل اندازه گیــری هســتند 

ــرای  ــا مناطــق موردنظــر و بهبــود رشــد اقتصــادی، ایــن مشــوق ها را ب هدایــت ســرمایه گذاری ها بــه ســمت بخش هــا ی

بنگاه هــای خــاص یــا مجموعــه ای از بنگاه هــای واجــد شــرایط ارائــه می دهنــد. ایــن مشــوق ها در اشــکال مختلفــی 

کــم  نظیــر معافیت هــا، تعطیــات، اعتبــارات و تخفیف هــای مالیاتــی، نرخ هــای ترجیحــی مالیــات، کمــک هزینــه و وام 

بهــره ارائــه می شــوند. 

در گــزارش پیــش رو بــه بررســی مشــوق های ســرمایه گذاری ایــاالت متحــده امریــکا پرداخته شــده اســت. مشــوق های 

ســرمایه گذاری امریــکا بــا دو رویکــرد منطقــه  ای و هزینــه ای و در قالــب اعتبــار مالیاتــی و یــا کمــک هزینــه اعطــا می شــوند. 

مشــوق های منطقــه ای بــا هــدف تشــویق شــرکت های داخلــی و خارجــی بــه ســرمایه گذاری در مناطــق کمتــر توســعه 

یافتــه و بــه منظــور تســریع در رونــد توســعه اقتصــادی و اشــتغال زایی ارائــه می شــوند. مشــوق های هزینــه ای نیــز بــه 

شــکل اعتبــار مالیاتــی و بــا هــدف ارتقــای ارزش افــزوده، ایجــاد مزیــت رقابتــی و بهبــود طرح هــای ایجــادی و توســعه ای 

تولیــدی، بازیابــی نفــت، تولیــد بــرق، انــرژی خورشــیدی، خودروهــای برقــی و ...  اعطــا می شــوند.

در ادامــه بــه تشــریح انــواع مشــوق های امریــکا اعــم از مشــوق های ســرمایه گذاری، مشــوق های تحقیــق و توســعه، 

مشــوق های حفــظ محیــط زیســت و ... پرداختــه شــده اســت.

1- مشوق های سرمایه گذاری
1-1-مشوقهایمنطقهای

)QOZ1(1-1-1-مشوقهایمنطقهفرصتواجدشرایط

کــه ســرمایه گذاری های جدیــد در آن، تحــت  منطقــه فرصــت واجــد شــرایط، یــک منطقــه اقتصــادی ضعیــف می باشــد 

کلمبیــا  شــرایط خــاص، ممکــن اســت واجــد شــرایط نــرخ مالیــات ترجیحــی باشــند. ایــن مناطــق توســط یــک ایالــت، ناحیــه 

کــه اختیــار ایــن موضــوع  یــا یــک قلمــرو از ایــاالت متحــده امریــکا پیشــنهاد و جهــت تأییــد وزیــر خزانــه داری ایــاالت متحــده 

، ایــن مناطــق یــک ابــزار توســعه  را بــه خدمــات درآمــد داخلــی )IRS2( تفویــض نمــوده اســت، ارائــه می شــوند. بعبــارت دیگــر

کــه بــرای تســریع توســعه اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال در مناطــق اقتصــادی ضعیــف طراحــی شــده اند.  اقتصــادی هســتند 

1.  Qualified Opportunity Zone
Internal Revenue Service   .2: خدمــات درآمــد داخلــی زیرمجموعــه وزارت خزانهــداری امریکاســت کــه مســئول جمعــآوری مالیاتهــای فــدرال و مدیریــت قوانیــن درآمــد 

داخلــی اســت.  
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ــود را از  ــن س ــه ای ک ــت  ــی اس ــات  دهندگان ــرای مالی ــرمایه ب ــود س ــات س ــت مالی ــق پرداخ ــش و تعوی کاه ــرای  ــوق ب ــن مش ای

طریــق یــک صنــدوق فرصــت واجــد شــرایط )QOF1( بــرای خریــد دارایی هــای منطقــه فرصــت واجــد شــرایط نظیــر زمیــن، 

امــوال منقــول جدیــد، یــا کســب و کارهایــی در مناطــق کــم درآمــد از پیــش تعییــن شــده، ســرمایه گذاری مجــدد می نماینــد. 

بــه ازای هــر ســرمایه گذاری مجــدد ســود ســرمایه در صنــدوق فرصــت، مالیــات دهنــده مختــار اســت پرداخــت 

ــا تعویــض صنــدوق فرصــت بــه تعویــق انــدازد. در صــورت  ــا قبــل از فــروش ی ــا ت ــا 31 دســامبر 2026 ی مالیــات ســود را ت

نگهــداری ســرمایه گذاری در صنــدوق فرصــت واجــد شــرایط بــه مــدت پنــج ســال قبــل از 31 دســامبر 2026، افزایشــی 

گرفتــه و بدیــن ترتیــب، مالیــات  جزئــی- معــادل 10 درصــد ســود- در ارزش اولیــه ســرمایه گذاری بــه ســرمایه گذار تعلــق 

ــرای مــدت 10 ســال حفــظ شــود، ارزش ســرمایه گذاری  کمتــری پرداخــت خواهــد نمــود. درصورتیکــه ســرمایه گذاری ب

کامــل ارزش اولیــه ســرمایه گذاری تــا ارزش منصفانــه بــازار  مــؤدی مالیاتــی در صنــدوق فرصــت، از طریــق افزایــش 

صنــدوق فرصــت، بطــور دائمــی از افزایــش قیمــت مســتثنی خواهــد شــد. 

مــورد  یــا در  بــوده  بایــد جدیــد  تجــاری منطقــه فرصــت  امــوال  ایــن مشــوق،  از  بهره منــدی  بــه منظــور  ضمنــًا 

ــت،  ــه فرص کار منطق ــب و  ــرای کس ــن، ب ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــه باش ــود یافت ــی بهب ــل توجه ــور قاب ــه ط ــتغات، ب ک و مس ــا ام

کار  کســب و  کل درآمــد ناخالــص  محدودیت هایــی اعمــال می گــردد؛ بــه عنــوان مثــال، بایــد 50 درصــد یــا بیشــتر از 

کارهــای ممنوعــه2 )نظیــر  منطقــه فرصــت ناشــی از فعالیــت در ایــن منطقــه  بــوده، همچنیــن نبایــد از محــل کســب و 

گلــف و غیــره( باشــد. محدودیتهــای مربــوط بــه اشــخاص مرتبــط نیــز در خریــد امــوال  کازینــو، زمیــن   ، ســالن های ماســاژ

کــه جهــت تعییــن ارتبــاط طرفیــن، از اســتاندارد ســخت گیرانه تر  کســب وکارهــای منطقــه فرصــت اعمــال می گــردد 

کار )در مقایســه بــا ســطح معمــول 50 درصــد( اســتفاده می کنــد. کنتــرل یــا مالکیــت 20 درصــد از کســب و 

مالیاتیبازارهایجدید 1-1-۲-اعتبار

ــد  ــم درآم ک ــق  ــه مناط ــوط ب ــای مرب ــرمایه گذاری در پروژه ه ــرای س ــوقی ب ــی )IRC3(مش ــد داخل ــن درآم ــه قوانی مجموع

گرفتــه اســت. در  معینــی در ازای برخــورداری از اعتبــارات مالیاتــی طــی دوره ای 7 ســاله )ســاالنه 5 تــا 6 درصــد( در نظــر 

، وجــوه نقــد اولیــه را بــه شــکل وام فقــط پرداخــت بهــره۴ بــا نــرخ پاییــن فراهم  ســطح پــروژه، تامیــن مالــی ایــن نــوع اعتبــار

Qualified Oppurtunity Fund   .1: یــک ابــزار ســرمایه گذاری کــم ریســک بــرای ســرمایه گذاران میباشــد کــه بــه منظــور ســرمایهگذاری در داراییهــای منطقــه فرصــت واجــد شــرایط 
ســازماندهی شــده است.  

2.  Sin Businesses
3.  Internal Revenue Code
 ســود تســهیالت را پرداخــت کــرده و 

ً
ــد، بلکــه در دورهــای مشــخص، صرفــا Interest only loan   .4: در ایــن نــوع وام، گیرنــده وام اصــل تســهیالت دریافتــی را تســویه نمی کن

بازپرداخــت اصــل تســهیالت را بــه موعــدی دورتــر موکــول مینماید. بدیــن ترتیــب، طــی ایــن دوره، پرداختهــای ماهانــه بابــت اقســاط وام کمتــر از حالتــی خواهــد بــود کــه اصــل 
و ســود تســهیالت بطــور توأمــان دریافــت میشــوند. 
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کــه معــادل تقریبــًا 20 درصــد از حقــوق صاحبــان ســهام ســرمایه گذار پــروژه اســت. پــروژه بایــد در یــک منطقــه  می کنــد 

کــم درآمــد از پیــش تعییــن شــده باشــد و انتظــار مــی رود بــرای منطقــه مزایایــی ماننــد ایجــاد اشــتغال، حفــظ مشــاغل 

موجــود و/یــا خدمــات اجتماعــی گســترده ایجــاد نمایــد. خزانــه داری ایــاالت متحــده، ســازمان های خصوصــی تحــت 

کــه از طریــق ایــن نهادهــا، ســرمایه بخــش خصوصــی بــه  عنــوان نهادهــای توســعه جامعــه )CDE1( را انتخــاب می کنــد 

کــم درآمــد جریــان پیــدا می کنــد.   کار واجــد شــرایط در جوامــع  یــک کســب و 

1-۲-مشوقهایخاص
مالیاتیمسکنبرایافرادکمدرآمد 1-۲-1-اعتبار

مجموعــه قوانیــن درآمــد داخلــی )IRC2( یــک اعتبــار 10 ســاله را برای خرید، ســاخت و نوســازی مســکن های اســتیجاری 

کــم درآمــد ارائــه می دهــد. ایــن پروژه هــا می بایــد مقــرون بــه صرفــه و واجــد اســتانداردهای مربوطــه  بــرای خانواده هــای 

- محدودیــت اســتفاده آتــی از پــروژه- باشــند. توســعه دهنــدگان در  بــوده و بطــور معمــول زیــر اجــاره بهــای بــازار

کمتــر از 50 درصــد درآمــد  انتخــاب دو محدودیــت اســتفاده آتــی از پــروژه مختارنــد: 1( ســکونت مســتاجرین بــا درآمــد 

کمتــر از 60 درصــد  متوســط منطقــه )AMI3( در بیشــتر از 20 درصــد واحدهــا، یــا 2( ســکونت مســتاجرین بــا درآمــد 

درآمــد متوســط منطقــه در بیشــتر از ۴0 درصــد واحدهــا. 

ــاالت  ــکن ای ــی مس ــات مال ــق مقام ــا از طری ــت ایالت ه ــاس جمعی ــر اس ــی ب ــارات مالیات ــی از اعتب ــدار ثابت ــاالنه مق س

مربوطــه )HFAs۴( بیــن آنهــا توزیــع می شــود. مقامــات ایالتــی بــر مبنــای دســتورالعمل بررســی درخواســت ها و بررســی 

کــه بــر اســاس راهنمــای  تطابــق آنهــا بــا اهــداف و اولویت هــای مشــخص شــده در طــرح تخصیــص شایســته ایالــت 

فــدرال تنظیــم شــده اســت، اعتبــارات را بــه توســعه دهندگان تخصیــص می دهنــد. 

کــه فرآیندهــای اعطــاء، مزایــای ســرمایه گذار و ســاختارهای  مشــوق فــوق دارای دو نــوع اعتبــار مالیاتــی اســت 

تامیــن مالــی متفاوتــی دارنــد:

اعتبار مالیاتی 9 درصدی )فرآیند بررسی درخواست ها از طریق مقامات مالی مسکن(؛ و- 

کــه حداقــل 50 درصــد از وجــوه آنهــا توســط اوراق قرضــه -  اعتبــار مالیاتــی ۴ درصــدی  )کلیــه پروژه هایــی 

دولتــی معــاف از مالیــات تأمیــن می شــود، ممکــن اســت بــدون تخصیــص از ســوی مقامــات مالــی مســکن، 

ایــن اعتبــار را مطالبــه نماینــد.( 

1.  Community Development Entities
2.  Internal Revenue Code
3.  Area Median Income
4.  Housing Finance Autorities 
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 ) ایــن اعتبــار از دو بخــش تشــکیل شــده اســت: 1( یارانــه 30 درصــدی )معــروف بــه اعتبــار مالیاتــی ۴ درصــدی خــودکار

کــه از یارانه هــای اضافــی فــدرال یــا هزینــه خریــد ســاختمان های موجــود اســتفاده  کــه ســاخت و ســازهای جدیــدی را 

می کننــد، پوشــش  می دهــد؛ و 2(  یارانــه 70 درصــدی )اعتبــار مالیاتــی 9 درصــدی( کــه ســاخت و ســازهای جدیــد بــدون 

اخــذ یارانه هــای اضافــی فــدرال را پشــتیبانی می کنــد. ایــن اعتبــار بــرای یــک دوره 10 ســاله مطالبــه می شــود و نــرخ 

ــا 70 درصــد  ــا تقریبــًا ارزش فعلــی خالــص یارانــه 30 درصــد ی واقعــی اعتبــار بــرای هــر ســال توســط وزارت خزانــه داری ت

ــود.  ــن می ش تعیی

مالیاتیمرمتواحیایبناهایتاریخی1 1-۲-۲-اعتبار

گواهــی ثبــت در اداره ثبــت فــدرال، بــر هزینه هــای  ایــن اعتبــار 20 درصــدی بــه منظــور بازســازی بناهــای تاریخــی دارای 

واجــد شــرایط بازســازی اعمــال می گــردد. اعتبــار مذکــور طــی یــک دوره 5 ســاله از ســال آغــاز بازســازی بنــا اعطــاء 

می شــود. 

امریکا جدول1-انواعمشوقهایسرمایهگذاریدر

مشوقنوع
دائمی/موقت

مشوق
مزایایماهیتمشوقملی/محلی کثر حدا

قابلاعطاء

مناطق 
فرصت 

واجد شرایط 
)QOZ(

مشوق موقت

مشوق ملی: 
تصویب 

مشوق قبل از 
شروع فعالیت

ــرمایه  ــود س ــدد س ــرمایه گذاری مج ــر س ــه ازای ه ب
در یــک صنــدوق فرصــت، مالیــات دهنــده ممکــن 

کنــد: اســت  یکــی از ایــن مــوارد را انتخــاب 
1-تعویــق پرداخــت مالیــات متعلقــه بــر ســود تــا 31 

دسامبر 2026 
ســرمایه گذاری  اولیــه  ارزش  نســبی  افزایــش   -2
نگهــداری  صــورت  در  ســود،  درصــد   10 معــادل 
بــه  شــرایط  واجــد  صنــدوق  در  ســرمایه گذاری 

2026 دســامبر   31 از  قبــل  ســال  پنــج  مــدت 
3- افزایــش مجــدد  ارزش اولیــه ســرمایه گذاری تــا 
5 درصــد ســود )مجموعــًا 15 درصــد(، در صــورت 
حفــظ ســرمایه گذاری بــرای مــدت 7 ســال  ســال 

ــا قبــل از 31 دســامبر 2026 ت
۴- اســتثنای دائمی افزایش ارزش ســرمایه گذاری 
در صنــدوق فرصــت از طریــق افزایــش کامــل ارزش 
بــازار  منصفانــه  ارزش  تــا  ســرمایه گذاری  اولیــه 
صنــدوق فرصــت، در صــورت حفــظ ســرمایه گذاری 

بــرای مــدت 10 ســال

متغیر

1.  Historic Buildings Rehabilitation
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مشوقنوع
دائمی/موقت

مشوق
مزایایماهیتمشوقملی/محلی کثر حدا

قابلاعطاء

هزینه های 
سرمایه ای: 

اعتبار مالیاتی 
بازارهای 

جدید

مشوق موقت

مشوق ملی: 
تصویب 

مشوق قبل یا 
بعد از شروع 

فعالیت

بــه  شــرکت ها  تشــویق  منظــور  بــه  برنامــه  ایــن 
طراحــی  درآمــد  کــم  مناطــق  در  ســرمایه گذاری 
،  تأمیــن مالــی  شــده اســت. از طریــق برنامــه مذکــور
گیرنــده  اعتبــار مالیاتــی بازارهــای جدیــد بــرای وام 
)پــروژه(، بــه شــکل وام فقــط پرداخــت بهــره بــا نــرخ 
پاییــن ارائــه می گــردد. تمــام صنایــع بــه اســتثنای 
کارهــای ممنوعــه«، درصورتیکــه پــروژه  »کســب و 
کــم درآمــد از قبــل تعییــن شــده  در یــک منطقــه 
باشــد، تحــت پوشــش ایــن برنامــه قــرار می گیرنــد. 

دالر  میلیــارد   3/5 معمــوًال 
ایــن  بــرای  ســاالنه  اعتبــار 
می یابــد.  تخصیــص  برنامــه 
وام دهنــده: 39 درصــد اعتبــار 

مالیاتــی طــی 7 ســال
گیرنــده: تقریبــًا 17 درصــد  وام 
و  بــزرگ  شــرکت های  ســرمایه 
20 درصــد ســرمایه شــرکت های 
کوچــک و متوســط، بــه شــکل 

وام قابــل بخشــش

اعتبار مالیاتی 
مسکن برای 

افراد کم 
درآمد 

مشوق دائمی

مشوق ملی: 
تصویب 

مشوق بعد از 
شروع فعالیت

اعتبار مالیاتی

ســاالنه ۴ تــا 9 درصــد از مبنــای 
 10 دوره ای  بــرای  قبــول  قابــل 
ســاله، بســته بــه روش تأمیــن 

مالــی مــورد اســتفاده

اعتبار مالیاتی 
مرمت و 
احیای 
بناهای 
تاریخی

مشوق دائمی

مشوق ملی: 
تصویب 

مشوق بعد از 
شروع فعالیت

اعتبار مالیاتی

ســرمایه گذاری  درصــد   20
گرفتــه بــرای بازســازی  صــورت 
گواهــی  بناهــای تاریخــی دارای 

ثبــت

Source: Survey of Global Investment and Innovation Incentive, 2022.

 )R&D( 2- مشوق های تحقیق و توسعه
۲-1-مشوقهایعمومی

مالیاتیتحقیقوتوسعه ۲-1-1-اعتبار

کاهــش مالیــات بــر  کــه می توانــد بــرای  امریــکا بــرای تحقیــق و توســعه، اعتبــار مالیاتــی غیــر قابــل اســترداد ارائــه می کنــد 

درآمــد اســتفاده شــود. البتــه درخواســت اعتبــار تحقیــق و توســعه از ســوی کســب و کارهــای کوچــک و شــرکتهای نوپــای 

)Start-ups( واجــد شــرایط جهــت کاهــش حداقــل مالیــات جایگزیــن )AMT1( و مالیــات حقــوق ســالهای مالیاتــی  بعــد 

از 31 دســامبر 2015 از ایــن قاعــده مســتثنی می باشــد2. بســیاری از ایالت هــا اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه مشــابه 

کــه بطــور معمــول نــرخ آن پایین تــر اســت. بــا ایــن وجــود، تعــدادی از  اعتبــار مالیاتــی دولــت فــدرال ارائــه می کننــد 

ــرای امــوال  ــی ب ــا معافیــت مالیات ــل اســترداد و برخــی از آنهــا، فــروش و اســتفاده از بازپرداخــت ی ــارات قاب ــاالت، اعتب ای

خریــداری شــده جهــت اســتفاده در فرآینــد تحقیــق و توســعه ارائــه می نماینــد. 

Alternative Minimum Taxes   .1: حداقل درصد مالیاتی است که مالیاتدهنده بدون توجه به تعداد بخشودگیها و اعتبارات مالیاتی باید به دولت پرداخت کند. 
2.  حداقل مالیات جایگزین برای سالهای مالیاتی بعد از ۳1 دسامبر 2۰1۷ لغو شد. 
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ارائــه  آینــده  کاهــش بدهــی مالیاتــی درآمدهــای فعلــی، ســال های قبــل و  بــرای  را  ایــاالت متحــده اعتبــار مالیاتــی 

می دهــد. اعتبــارات تحقیــق و توســعه بااســتفاده ممکــن اســت بــرای یــک ســال قبــل و تــا 20 ســال بعــد مــورد اســتفاده 

قــرار گیــرد. در حالیکــه هیــچ ســقفی بــرای مبلــغ اعتبــارات وجــود نــدارد؛ محدودیت هــای اعتبــار تجــاری کلــی مشــخصی 

اعمــال می شــود.

کــه تحقیقــات واجــد شــرایط را انجــام می دهنــد، امــکان برخــورداری از ایــن مشــوق  را دارنــد.  تمــام صنایعــی 

کلیــه صنایــع واجــد شــرایط ایــن اعتبــار تحقیقاتــی هســتند. درنتیجــه، 

کار درون ســازمانی، 65 درصــد قــرارداد تحقیقــات و منابــع مــورد  هزینه هــای واجــد شــرایط شــامل دســتمزد نیــروی 

اســتفاده در فراینــد تحقیــق اســت. هزینه هــای ســرمایه ای و ســربار مســتثنی هســتند.

کنند: گزارش  ضمنًا مؤدیان مالیاتی می توانند یکی از اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه زیر را 

مالیاتیسنتی الف(اعتبار

اعتبــار ســنتی معــادل 20 درصــد افزایــش مبلــغ هزینه هــای تحقیــق و توســعه  واجــد شــرایط )QRE1( نســبت بــه متوســط 

کــه پــس از انجــام تعدیــات  ایــن هزینه هــا از درآمــد ناخالــص طــی ۴ ســال قبــل از ســال تخصیــص اعتبــار می باشــد 

محاســباتی، نــرخ آن معــادل 15/۸ درصــد )13 درصــد بــرای ســالهای مالیاتــی قبــل از اول ژانویــه 201۸( از هزینه هــای 

تحقیــق و توســعه قابــل قبــول اســت. 

گــزارش اعتبــار مالیاتــی ســنتی  بــا توجــه بــه دشــواری و پیچیدگــی ایــن محاســبه، شــرکتهای محــدودی تمایــل بــه 

دارنــد. 

)ASC۲(اعتبارجایگزینسادهشده)ب

ایــن نــوع اعتبــار معــادل 1۴ درصــد مــازاد هزینه هــای تحقیــق و توســعه واجــد شــرایط از 50 درصــد میانگیــن ایــن 

کــه پــس از انجــام تعدیــات محاســباتی، نــرخ آن معــادل 11 درصــد )9/1 درصــد بــرای  هزینه هــا طــی 3 ســال قبــل اســت 

ســال های مالیاتــی قبــل از اول ژانویــه 201۸( از هزینه هــای تحقیــق و توســعه قابــل قبــول اســت. 

کثــر  بــا توجــه بــه ســاده تر بــودن محاســبه مبلــغ پایــه اعتبــار جایگزیــن ســاده شــده نســبت بــه شــیوه ســنتی، ا

می کننــد.  انتخــاب  را  روش  ایــن  مالیات دهنــدگان 

1.  Qualified Research Expenses
2.  Alternative Simplified Credit
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۲-۲-مشوقهایخاص
تحقیقوتوسعههدفمند1 ۲-۲-1-اعتبار

ایــن نــوع اعتبــارات، انــواع خاصــی از فعالیت هــای تحقیــق و توســعه هماننــد: 1(  اعتبــار 20 درصــدی تحقیقــات بنیادیــن 

کــه هــدف تجــاری ندارنــد(؛ 2(  )یعنــی بــرای بودجــه تحقیقــات انجــام شــده توســط دانشــگاه ها و ســازمان های پژوهشــی 

اعتبــار 20 درصــدی بــرای پرداخــت بــه کنسرســیوم تحقیقــات انــرژی؛ و 3( اعتبــار 25 درصدی تحقیقات بــرای آزمایش های 

بالینــی مربــوط بــه داروهــای مورداســتفاده در درمــان بیماری هــای نــادر2 )تأمیــن اعتبــار 25 درصــد مبلــغ صــرف شــده بــرای 

تحقیقــات بالینــی( بــرای ســال های مالیاتــی پــس از 31 دســامبر 2017 را هــدف قــرار می دهــد. ایــن اعتبــارات اضافــی را 

گرفــت. نمی تــوان هماننــد هزینه هــای تحقیقاتــی واجــد شــرایط بــرای اعتبــار تحقیقــات متــداول در نظــر 

۲-۲-۲-کمکهزینههای3دولتفدرال

کــه کمــک هــای باعــوض را بــرای: 1( توســعه  بیــش از 900 برنامــه توســط دولــت فــدرال ایــاالت متحــده ارائــه شــده اســت 

، 2( بهبــود تغذیــه، بهداشــت و کیفیــت محیــط زیســت، 3( بهبــود، ترویــج و کمــک بــه  فعالیت های  تجــارت و کســب و کار

کشــاورزی و فرهنگــی،۴( بهبــود منابــع انــرژی، 5( آمــوزش، اشــتغال و مدیریــت نیــروی کار و 6( توســعه و/ یــا اجــرای علــم 

و فنــاوری ارائــه می کنــد. 

امریکا جدول۲-انواعمشوقهایتحقیقوتوسعهدر

مشوقنوع
دائمی/موقت

مشوق
مزایایقابلاعطاءماهیتمشوقملی/محلی کثر حدا

اعتبار تحقیق و 
مشوق ملی: تصویب مشوق مشوق دائمیتوسعه 

تا 15/۸ درصد از هزینه های اعتبار مالیاتیبعد از شروع
تحقیق و توسعه واجد شرایط

اعتبار تحقیق و 
مشوق ملی: تصویب مشوق مشوق دائمیتوسعه هدف مند

اعتبار مالیاتیبعد از شروع
20 تا 25 درصد هزینه های تحقیق 

و توسعه فعالیت های پژوهشی 
خاص

کمک هزینه تحقیق 
مشوق ملی: تصویب مشوق مشوق دائمیو توسعه

بسته به شرایط متفاوت است.کمک هزینهقبل یا بعد از شروع

Source: Survey of Global Investment and Innovation Incentive, 2022.

1.  Targeted Research Credits
2.  Orphan Drugs
3.  Grant
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3- مشوق های حفظ محیط زیست 
تجهیزاتسوختگیریخودروهایباسوختجایگزین1 3-1-اعتبار

ــا ســوخت جایگزیــن واجــد شــرایط  ــار معــادل 30 درصــد هزینه هــای تجهیــزات ســوخت گیری خودروهــای ب ایــن اعتب

گرفته انــد. اعتبــار  کــه بــرای اولیــن بــار در طــول ســال مالیاتــی مــورد اســتفاده قــرار  )عمدتــًا در ایــاالت متحــده( می باشــد 

: 1( 100.000 دالر در مــورد  مذکــور در مــورد هــر قلــم از تجهیــزات مــورد بهره بــرداری در ســال مالیاتــی نبایــد متجــاوز از

کاربــرد تجــاری یــا ســرمایه گذاری( و 2( 1.000  ک )بعنــوان مثــال تجهیــزات بــا  تجهیــزات مشــمول بخشــودگی اســتها

ــردد. تجهیــزات ســوخت گیری خودروهــای  گ ــرد شــخصی(  کارب ــا  ــه دارایی هــای ب ــرای ســایر مــوارد )بعنــوان نمون دالر ب

کــه بــرای ذخیره ســازی یــا پخــش ســوخت جایگزیــن در نقطــه   بــا ســوخت جایگزیــن واجــد شــرایط، تجهیزاتــی هســتند 

ــوری اســتفاده می شــود. ســوخت های جایگزیــن شــامل ایــن مــوارد هســتند: ســوخت گیری یــک وســیله نقلیــه موت

گاز -  گاز طبیعــی فشــرده،  گاز طبیعــی،  کــه حداقــل ۸5 درصــد حجــم آن از یــک یــا چنــد اتانــول،  هــر ســوختی 

گاز نفــت مایــع یــا هیــدروژن تشــکیل شــده باشــد.  طبیعــی مایــع، 

کــه حداقــل 20 درصــد حجــم -  هــر مخلــوط متشــکل از دو یــا چنــد بیودیــزل2، ســوخت دیــزل یــا نفــت ســفید 

آن از بیودیــزل بــدون لحــاظ نمــودن نفــت ســفید در ایــن مخلــوط تشــکیل شــده باشــد؛ و 

برق- 

3-۲-اعتبارخودروهایبرقیقابلشارژ3
ایــن اعتبــار بــرای خریــد وســایل نقلیــه موتــوری برقــی قابــل شــارژ واجــد شــرایط ارائــه می شــود. میــزان اعتبــار بســته بــه 

ظرفیــت باتــری از 2.500 تــا 7.500 دالر متغیــر می باشــد. زمانی کــه تولیــد کل خودروهــای برقــی بالــغ  بــر 200.000 واحــد 

گــردد، یــک ســال وقفــه در اعطــای ایــن اعتبــار ایجــاد خواهــد شــد. 

کربن4 ترسیب 3-3-اعتبار
کربــن)CO/CO2(  یــک مرکــز واجــد شــرایط، منــوط بــه برآورده ســازی دو شــرط زیــر  کســید  ایــن اعتبــار بــر مبنــای مقــدار ا

کربــن )CO( و  کســید  ــو ا کربــن ارائــه می شــود. مون کارگیــری تجهیــزات جــذب  در یــک دوره 12 ســاله از تاریــخ شــروع بــه 

کســید کربــن )CO2( می بایســت: 1( از یــک مرکــز واجــد شــرایط حاصــل گــردد و 2( مشــمول یکــی از مــوارد زیــر باشــد: دی ا

1.  Alternative Fuel Vehicle Refueling Property Credit
حیوانــات  چربــی  غذایــی،  روغن پســماند  گیاهــی،  روغن هــای  طبیعی نظیــر  از منابــع  کــه  اســت  تجزیه پذیــر  ایمن، تجدیدپذیــر و  نوع سوخت غیرســمی،  یــک     .2

می آیــد. و جلبک ها بدســت 
3.  Plug-in Electric Drive Vehicle Credit

Carbon Sequestration  .4 یا ترسیب کربن به فرآیند ذخیره کربن موجود در هوا در خاک و گیاهان گفته میشود. 
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الف( انتقال: به یک مخزن ایمن در زمین منتقل می شود.

ب(  تزریق: به عنوان یک تزریق ثالث استفاده شده و در یک مخزن ایمن در زمین ذخیره می گردد. یا

که برای آن یک بازار تجاری وجود دارد، استفاده می شود.  ج(  بهره برداری: برای هر هدف دیگری 

کــه جــذب و بــه یــک مخــزن ایمــن منتقــل  ، ارزش ایــن اعتبــار بــه ازای هــر تــن CO/CO2  واجــد شــرایط  در حــال حاضــر

کــه جــذب و طــی دوره ای 12 ســاله تزریــق یــا  می شــود، 31/77 دالر بــوده و بــه ازای هــر تــن CO/CO2  واجــد شــرایط 

اســتفاده می شــود، 20/22 دالر اســت. بــرای ســال مالیاتــی 2026، مبالــغ ایــن اعتبــار بــرای دو مــورد فــوق، بــه ترتیــب  50 

کــه بــر اســاس تــورم ســال های مالیاتــی بعــد از آن تعدیــل می گــردد.  و 35 دالر بــه ازای هــر تــن خواهــد بــود 

امریکا جدول3-انواعمشوقهایحفظمحیطزیستدر

مشوقدائمی/نوع
موقت

مشوقملی/
مزایایقابلاعطاءماهیتمشوقمحلی کثر حدا

اعتبار تجهیزات 
سوخت گیری خودروهای با 

سوخت جایگزین
مشوق دائمی

مشوق ملی: 
تصویب مشوق بعد 

از شروع فعالیت
درصــد اعتبار مالیاتی  30 معــادل  مالیاتــی  اعتبــار 

شــرایط واجــد  هزینه هــای 

مشوق دائمیاعتبار خودروهای برقی
مشوق ملی: 

تصویب مشوق بعد 
از شروع فعالیت

اعتبار مالیاتی
اعتبــار از 2.500 تــا 7.500 دالر بــه ازای 
بــرآورده  بــه  منــوط  نقلیــه  وســیله  هــر 

مربوطــه الزامــات  ســازی 

کربن مشوق دائمیاعتبار ترسیب 
مشوق ملی: 

تصویب مشوق بعد 
از شروع فعالیت

اعتبار مالیاتی

تــن  هــر  ازای  بــه  اعتبــار  ایــن  ارزش 
کــه جــذب و  کربــن واجــد شــرایط  کســید  ا
ــه یــک مخــزن ایمــن منتقــل می شــود،  ب
تــن  هــر  ازای  بــه  و  بــوده  دالر   31/77
کــه جــذب و  CO/CO2  واجــد شــرایط 
طــی دوره ای 12 ســاله تزریــق یــا اســتفاده 

اســت. دالر   20/22 می شــود، 

Source: Survey of Global Investment and Innovation Incentive, 2022.

4- مشوق های اشتغال
4-1-مشوقهایخاص

کرونا مالیاتیویژهدوره 4-1-1-اعتبار

کرونــا« توســط  کارهــا، »قانــون امنیــت اقتصــادی و پشــتیبانی و کمک هــا در دوره  بــا هــدف کمــک بــه صاحبــان کســب و 

ــار مالیاتــی قابــل اســترداد معــادل 50 درصــد دســتمزد  ــه تصویــب رســید. طبــق ایــن قانــون، یــک اعتب ــکا ب کنگــره امری

کــه بــه پرداخــت دســتمزد  کارفرمایــان واجــد شــرایط  کارمنــد( بــرای  واجــد شــرایط پرداختــی )تــا 5000 دالر بــه ازای هــر 

کارفرمایــی  : 1( هــر  کارفرمایــان واجــد شــرایط عبارتنــد از کرونــا ادامــه می دهنــد، ارائــه می گــردد.  کارکنــان در دوره  بــه 
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گروهــی، مســافرت ها یــا  کارش بــه دلیــل دســتورات مقامــات دولتــی مبنــی بــر ایجــاد محدودیــت در جلســات  کــه کســب و 

فعالیت هــای تجــاری بــه دلیــل شــرایط ناشــی از شــیوع کوویــد 19، بــه طــور کامــل یــا جزئــی بــه حالــت تعلیــق درآمــده اســت؛ 

کمتــر از 50 درصــد درآمــد ناخالــص ســه ماهــه مشــابه در  کــه درآمــد ناخالصــش در دوره ای ســه ماهــه  کارفرمایــی  یــا 2( هــر 

کارمنــد شــامل هزینه هــای دســتمزد و طــرح  کارفرمایــان بــا بیــش از 100  ســال قبــل اســت. دســتمزد واجــد شــرایط بــرای 

کــه بــه دلیــل کمبــود منابــع مالــی،  کارمندانــی  کارمنــد خدماتــی ارائــه نمی دهــد.  کــه  ســامت پرداختــی بــرای زمانــی اســت 

کار برکنــار شــده و درنتیجــه دســتمزدی دریافــت نمی کننــد، می تواننــد هزینه هــای طــرح ســامت را مطالبــه نماینــد.   از 

وقوعبالیایطبیعیخاص برایپرداختدستمزدهاپساز 4-1-۲-اعتبار

گرفتــه  کار در مناطــق باخیــز در نظــر  ــه  کارکنــان واجــد شــرایط مشــغول ب کارفرمایــان دارای  ــرای  ــًا ب ایــن اعتبــار عمدت

شــده اســت. دســتمزدهای واجــد شــرایط، دســتمزدهای پرداختــی یــا متحملــه )تــا 6000 دالر بــه ازای هــر کارمنــد( بــرای 

کار در طــول یــا  کــه از تاریــخ غیرعملیاتــی شــدن فعالیت هــای تجــاری یــا کســب و  کارمنــد واجــد شــرایط می باشــد  یــک 

بعــد از دوره حادثــه در محــل فعالیــت کارکنــان تــا از ســرگیری عملیــات اصلــی در محــل فعالیــت یــا 150 روز تقویمــی پــس 

کــدام زودتــر فــرا رســد- تــداوم یابــد.  از آخریــن روز دوره حادثــه - هــر 

کارکنــان بــه دلیــل یــک بــای طبیعــی، پیــش نیــاز  شــایان ذکــر اســت آســیب مســتقیم بــه تأسیســات یــا مــکان اصلــی 

کنــد بــه  کارفرمــا فقــط بایــد ثابــت  ، بــرای بــرآورده ســاختن الــزام عــدم عملکــرد،  بهره منــدی از ایــن مشــوق نیســت. بعبــارت دیگــر

، تأمیــن  دلیــل تــداوم خســارات ناشــی از وقــوع حادثــه، مشــکاتی در مــکان فیزیکــی اجــرای فعالیت هــای تجــاری یــا کســب و کار

مــواد خــام، آب و بــرق یــا ارتبــاط بــا مشــتریان بوجــود آمــده اســت. اعتبــار مذکــور معــادل ۴0 درصــد دســتمزد واجــد شــرایط بــرای 

کارمنــد بــرای تمــام ســال های مشــمول مالیــات( می باشــد.  کثــر 6000 دالر دســتمزد بــه ازای هــر  کارکنــان )حدا هــر یــک از 

)WOTC1(مالیاتیفرصتشغلی 4-1-3-اعتبار

گروه هــای  کارکنــان واجــد شــرایط را از انــواع  کــه  ایــن مشــوق یــک اعتبــار مالیاتــی دولــت فــدرال بــرای شــرکتهایی اســت 

کــه موانــع زیــادی بــرای به کارگیــری آنهــا وجــود دارد، اســتخدام   می کننــد. ایــن اعتبــار معــادل 25 یــا ۴0 درصــد  هــدف 

کــه فــرد بــه آن تعلــق دارد.  گــروه هدفــی اســت  کثــر دســتمزد  دســتمزد ســال اول یــک اســتخدامی جدیــد تــا ســقف حدا

درصورتیکــه کارمنــد حداقــل 120 ســاعت کار کنــد، کارفرمایــان واجــد شــرایط دریافــت 25 درصــد اعتبــار مالیاتــی خواهند 

کثــر  کاری بــه حداقــل ۴00 ســاعت، اعتبــار مالیاتــی بــه ۴0 درصــد خواهــد رســید. حدا بــود و درصــورت افزایــش ســاعت 

مبلــغ اعتبــار مالیاتــی بــه گــروه هــدف و ســاعات کار در ســال اول اســتخدام کارمنــد جدیــد بســتگی دارد. 1۴ گــروه هــدف 

1.  Work Opportunity Tax Credti
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کــه ســابقه زنــدان یــا ارتــکاب  کــه بــرای مدتــی طوالنــی بیــکار هســتند، افــرادی  وجــود دارد )هماننــد جانبــازان، افــرادی 

کنــد.  کارکنــان خــود دریافــت  جــرم دارنــد و ...( و یــک شــرکت می توانــد تــا 9600 دالر بــه ازای هریــک از 

)FMLA1(برایمرخصیبادالیلخانوادگییاپزشکی 4-1-4-اعتبار

ایــن مشــوق یــک اعتبــار مالیاتــی فــدرال بــرای شــرکت هایی اســت کــه مرخصــی بــا حقــوق بــرای کارکنــان دارای مشــکات 

کارفرمایــان واجــد شــرایط اجــازه می دهــد تــا یــک اعتبــار  خانوادگــی یــا پزشــکی در نظــر می گیرنــد. مشــوق فــوق بــه 

تجــاری عمومــی بیــن 12/5 تــا 25 درصــد مبلــغ دســتمزدهای پرداختــی بــه کارکنــان واجــد شــرایط را در طــول یــک دوره 

، دســتمزد پرداختــی بــه  کثــر 12 هفتــه( مطالبــه نماینــد؛ منــوط بــر اینکــه در خــال دوره مذکــور )حداقــل 2 هفتــه و حدا

کارکنــان دارای مرخصــی اســتعاجی یــا خانوادگــی، 50 تــا 100 درصــد دســتمزد عــادی آنهــا  باشــد. 

امریکا جدول4-انواعمشوقهایاشتغالدر

مشوقنوع
دائمی/موقت

مشوقملی/
مزایایقابلماهیتمشوقمحلی کثر حدا

اعطاء

اعتبار مالیاتی 
ویژه دوره 

کرونا
مشوق موقت

مشوق ملی: 
تصویب مشوق 

بعد از شروع 
فعالیت

کارفرمایــان واجــد شــرایط مشــمول اخــذ اعتبــار 
درصــد   50 معــادل  اســترداد  قابــل  مالیاتــی 
دســتمزد پرداختــی بــه کارکنانــی کــه در دوره کرونا 
می باشــند.   نداشــته اند،  خدمت رســانی  امــکان 

کثــر  حدا تــا  مالیاتــی  اعتبــار 
هــر  ازای  بــه  دالر   5.000
کارمنــد بــر مبنــای دســتمزد 

پرداختــی شــرایط  واجــد 

اعتبار مالیاتی 
جبران بایای 

طبیعی
مشوق موقت

مشوق ملی: 
تصویب مشوق 

بعد از شروع 
فعالیت

اعتبــار مالیاتــی معــادل ۴0 درصــد دســتمزد واجد 
کارفرمایــان  بــرای  کارمنــد  هــر  ازای  بــه  شــرایط 
محــل  کــه  دوره هایــی  طــول  در  کــه  مشــخصی 
اصلــی فعالیــت آنهــا پــس از وقــوع بایــای طبیعــی 
پرداخــت  کان  کمــا اســت،  شــده  غیرعملیاتــی 

می دهنــد.   ادامــه  را  کارکنــان  دســتمزد 

کثــر  حدا تــا  مالیاتــی  اعتبــار 
هــر  ازای  بــه  دالر   6.000
کارمنــد بــر مبنــای دســتمزد 

پرداختــی شــرایط  واجــد 

اعتبار مالیاتی 
مشوق دائمیفرصت شغلی

مشوق ملی: 
تصویب مشوق 

بعد از شروع 
فعالیت

اعتبــار مالیاتــی معــادل 25 یــا ۴0 درصــد دســتمزد 
واجد شــرایط

9.600 دالر بــه ازای هــر یــک 
کارکنــان از 

اعتبار برای 
مرخصی 
با دالیل 

خانوادگی یا 
پزشکی

مشوق دائمی

مشوق ملی: 
تصویب مشوق 

بعد از شروع 
فعالیت

اعتبار مالیاتی

درصــد   25 تــا   12/5 بیــن 
بیــن   کــه  کارفرمایانــی  بــرای 
دســتمزد  درصــد   100 تــا   50
طــول  در  را  کارکنــان  عــادی 
دوره مرخصــی اســتعاجی یــا 
کننــد. پرداخــت  خانوادگــی 

Source: Survey of Global Investment and Innovation Incentive, 2022.

1.  Family and Medical Leave Act



برنامه مشوق های سرمایه گذاری 16
ایاالت متحده امریکا

5- مشوق های تولید
5-1-مشوقهایانرژی

گاز مالیاتیچاههایکمبازده1نفتو 5-1-1-اعتبار

کاهــش یابــد،  گاز طبیعــی واجــد شــرایط تــا پایین تــر از آســتانه مشــخص شــده  کاالهــا بــرای نفــت خــام یــا  زمانی کــه قیمــت 

ایــن اعتبــار مالیاتــی در دســترس خواهــد بــود. امــا درصورتیکــه قیمــت مرجــع بــرای نفــت خــام از 1۸ دالر و بــرای گاز طبیعــی 

از 2 دالر بیشــتر باشــد، بــا هــدف تعدیــل تــورم، ایــن اعتبــار ارائــه نخواهــد شــد. اعتبــار مذکــور بــه تناســب و مشــابه درصــد 

کاهــش می یابــد.   ، بــه منظــور تعدیــل تــورم،  گاز طبیعــی بــه ترتیــب از 15 دالر و 1/67 دالر افزایــش بهــای نفــت خــام یــا 

کمتــر از 15  کــه: 1( تولیــد آن  کلــی شــامل یــک چــاه نفــت داخلــی اســت  کــم بــازده واجــد شــرایط بــه طــور  یــک چــاه 

کنــد، یــا 3( متوســط تولیــد آن کمتــر از 25 بشــکه نفــت در روز بــوده و نیــز  بشــکه در روز باشــد، 2( روغــن ســنگین تولیــد 

کــه بیــش از 90 در 1000 فــوت مکعــب  گاز حاشــیه ای نیــز مــواردی هســتند  کمتــر از 95 درصــد آب تولیــد نکنــد. چاه هــای 

گاز تولیــد نمی کننــد.  در روز 

کــه ممکــن اســت اعتبــار بــر اســاس آن مطالبــه شــود، 1095 بشــکه یــا معــادل بشــکه نفــت  کثــر مقــدار تولیــدی  حدا

در ســال، بــه ازای هــر چــاه می باشــد. بــرای مطالبــه اعتبــار از ســوی مالیات دهنــدگان، محدودیتــی در تعــداد چاه هــا 

کــه قــادر بــه تولیــد در هــر روز از ســال مشــمول مالیــات نمی باشــند، محدودیــت  وجــود نــدارد. امــا بــرای چاه هایــی 

کــم بــازده، شــامل یــک شــرط خــاص انتقــال  کثــر اعتبــارات فــدرال، اعتبــارات مالیاتــی چاه هــای  وجــود دارد. برخــاف ا

کــه طبــق آن، اعتبــارات اســتفاده نشــده تــا 5 ســال بــه دوره هــای گذشــته انتقــال می یابنــد )بــه  بــه ســالهای قبــل2 اســت 

جای روش معمول انتقال یک ساله به دوره قبل(. 

گاز  بــرای ســال های مالیاتــی بعــد از ســال 2019، مالیات دهنــدگان می تواننــد ایــن اعتبــار را صرفــًا بــرای تولیــد 

کننــد.  طبیعــی مطالبــه 

)PTC3(مالیاتیتولیدبرق 5-1-۲-اعتبار

اعتبــار مالیاتــی تولیــد بــرای دوره ای 10 ســاله و بــه ارزش  1/3 یــا 2/5 ســنت بــه ازای هــر کیلــو وات ســاعت بــرق تولیــدی توســط 

ــر  ــع تجدیدپذی ــرای مناب ــار ب ــن اعتب ــود. ارزش ای ــه می ش ــث ارائ ــخاص ثال ــه اش ــده ب ــه ش ــاص و فروخت ــر خ ــع تجدیدپذی مناب

کیلــووات ســاعت و بــرای  گرمایــی۴ و زیســت تــوده )بیومــس( حلقــه بســته5، 2/5 ســنت بــه ازای هــر  شــامل بــاد، انــرژی زمیــن 

1.  Marginal Well
2.  Carryback Provision
3.  Production Tax Credit
4.  Geothermal
5.  Closed-loop Biomass
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، زباله هــای جامــد شــهری، نیروگاه هــای آبــی و تجدیدپذیرهــای هیدروکینتیــک و دریایــی، 1/3 ســنت  زیســت تــوده حلقــه بــاز

کاهــش یافتــه اســت، بطوری کــه ممکــن اســت مالیــات  کیلــووات ســاعت می باشــد. ایــن اعتبــار بــرای منبــع بــاد  بــه ازای هــر 

کامــل باشــد. مالیــات دهنــده ممکــن اســت اعتبــار مالیاتــی ســرمایه گذاری  دهنــده واجــد شــرایط دریافــت 60 درصــد از مزیــت 

کــه در ایــن صــورت، الزم نیســت بــرق بــه شــخص ثالــث فروختــه شــود. کنــد  را بــه جــای اعتبــار مالیاتــی تولیــد انتخــاب 

تجهیزاتانرژیخورشیدی1 مالیاتیسرمایهگذاریدر 5-1-3-اعتبار

ایــن اعتبــار مالیاتــی معــادل 30 درصــد هزینــه ســرمایه گذاری در تجهیــزات انــرژی خورشــیدی می باشــد. بنــا بــر مصوبــه 

ــدازی  ــب و راه ان ــرای نص ــه ب ــد، بطوریک ــش می یاب کاه ــد  ــالهای بع ــی در س ــورت تدریج ــه ص ــار ب ــن اعتب ــد ای ــه درص اولی

تجهیــزات تــا قبــل از اول ژانویــه 2020، کل اعتبــار )30 درصــد( در دســترس مالیــات دهنــدگان بــود، امــا ایــن درصــد 

، ایــن اعتبــار بــرای نصــب   کاهــش یافــت. بــا ایــن وجــود بنــا بــر مصوبــه اخیــر در ســال 2020 و 2021 بــه 26 و 22 درصــد 

تجهیــزات بیــن ســالهای 2022 تــا 2032 مجــدداً بــه 30 درصــد افزایــش یافــت.  

تجهیزاتپیلسوختی۲ مالیاتیسرمایهگذاریدر 5-1-4-اعتبار

ایــن اعتبــار مالیاتــی معــادل 30 درصــد هزینــه ســرمایه گذاری در تجهیــزات پیــل ســوختی واجــد شــرایط می باشــد. 

کیلــو وات بــرق بــا اســتفاده از فرآینــد  تجهیــزات پیــل ســوختی واجــد شــرایط بایــد دارای ظرفیــت اســمی حداقــل 0/5 

الکتروشــیمیایی و راندمــان تولیــد بــرق بیــش از 30 درصــد باشــد. بنــا بــر مصوبــه اولیــه درصــد ایــن اعتبــار بــه صــورت 

کاهــش می یابــد، بطوریکــه بــرای نصــب و راه انــدازی تجهیــزات تــا قبــل از اول ژانویــه 2020،  تدریجــی در ســالهای بعــد 

کل اعتبــار )30 درصــد( در دســترس مالیــات دهنــدگان بــوده، امــا ایــن درصــد در ســال 2020 و 2021 بــه 26 و 22 درصــد 

کاهــش یافــت. متعاقبــًا بنــا بــر مصوبــه جدیــد ســال 2022، ایــن اعتبــار بــرای نصــب  تجهیــزات بیــن ســالهای 2022 تــا 2025 

کیلــو وات ظرفیــت اســت.  ، 1500 دالر بــه ازای هــر 0/5  مجــدداً بــه 30 درصــد افزایــش یافــت. محدودیــت ســقف اعتبــار نیــز

گرما3 تجهیزاتسیستمتولیدهمزمانبرقو مالیاتیسرمایهگذاریدر 5-1-5-اعتبار

بنــا بــر مصوبــه اولیــه، ایــن اعتبــار معــادل 10 درصــد هزینــه ســرمایه گذاری در تجهیــزات سیســتم تولیــد همزمــان بــرق و گرمــا 

گیــرد. امــا بنــا بــر مصوبــه جدیــد ســال  بــود؛ البتــه منــوط بــر اینکــه ســرمایه گذاری مربوطــه قبــل از اول ژانویــه 2022 صــورت 

2022، درصــد ایــن اعتبــار بــه 30 درصــد هزینــه ســرمایه گذاری افزایــش یافتــه اســت. سیســتم مذکــور می بایســت از منبــع 

انــرژی یکســانی بــرای تولیــد همزمــان یــا متوالــی نیــروی الکتریکــی، تــوان شــفت مکانیکــی یــا هــر دو، در ترکیــب بــا تولیــد 

1.  Solar ITC
2.  Fuel Cell ITC
3.  Combined Heat & Power/ Cogeneration ITC
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کاربردهــای  کنــد؛ بطوریکــه حداقــل 20 درصــد انــرژی مفیــد بــرای  ــا ســایر اشــکال مفیــد انــرژی حرارتــی اســتفاده  بخــار ی

حرارتــی مصــرف شــده و حداقــل 20 درصــد دیگــر از انــرژی مفیــد نیــز بــرای تولیــد بــرق و/یــا تــوان شــفت مکانیکــی اســتفاده 

ــه لحــاظ ارزش حرارتــی کمتــر ســوخت1، حداقــل 60 درصــد  ــد ب ــر ایــن، سیســتم ترکیبــی برقــی حرارتــی بای شــود. عــاوه ب

( ظرفیــت داشــته باشــد.  بازدهــی داشــته باشــد و نمی توانــد بیــش از 50 مــگاوات )یــا 67.000 اســب بخــار

امریکا جدول5-انواعمشوقهایتولیددر

مشوقدائمی/نوع
موقت

مشوقملی/
مزایایقابلاعطاءماهیتمشوقمحلی کثر حدا

اعتبار مالیاتی
مشوق دائمیچاه های کم بازده

مشوق ملی: 
تصویب مشوق 

بعد از شروع 
فعالیت

اعتبار مالیاتی

و  دالر   3 خــام،  نفــت  بشــکه  هــر  تولیــد  ازای  بــه 
گاز طبیعــی  بــرای تولیــد هــر هــزار فــوت مکعــب 
دالر   0/5 بــازده،  کــم  چاه هــای  از  شــرایط  واجــد 

می شــود.  گرفتــه  نظــر  در  مالیاتــی  اعتبــار 

اعتبار مالیاتی تولید برق ) 
گرمایی  از باد، انرژی زمین 

و زیست توده )بیومس( 
حلقه بسته(

مشوق دائمی

مشوق ملی: 
تصویب مشوق 

بعد از شروع 
فعالیت

اعتبار مالیاتی

کیلــو وات ســاعت بــرق  2/5 ســنت بــه ازای هــر 
تولیــد شــده؛ دوره اعتبــار 10 ســاله؛ بــرای بــاد 60 

می شــود.  داده  تخصیــص  مزایــا  درصــد 
امــکان انتخــاب اعتبــار مالیاتــی ســرمایه گذاری 1۸ 

درصــدی بــه جــای ایــن اعتبــار وجــود دارد. 

اعتبار مالیاتی تولید برق 
) از زیست توده حلقه 
، زباله های جامد  باز
شهری، نیروگاه های 

آبی و تجدیدپذیرهای 
هیدروکینتیک و دریایی(

مشوق دائمی

مشوق ملی: 
تصویب مشوق 

بعد از شروع 
فعالیت

اعتبار مالیاتی

بــرق  کیلــو وات ســاعت  بــه ازای هــر  1/3 ســنت 
10 ســاله اعتبــار  تولیــد شــده؛ دوره 

امــکان انتخــاب اعتبــار مالیاتــی ســرمایه گذاری 1۸ 
درصــدی بــه جــای ایــن اعتبــار وجــود دارد.

اعتبار مالیاتی 
سرمایه گذاری در 
تجهیزات انرژی 

خورشیدی

مشوق دائمی

مشوق ملی: 
تصویب مشوق 

بعد از شروع 
فعالیت

اعتبار مالیاتی
هزینــه  درصــد   30 معــادل  مالیاتــی  اعتبــار 
خورشــیدی  انــرژی  تجهیــزات  در  ســرمایه گذاری 
 2032 تــا   2022 ســالهای  بیــن  شــرایط؛  واجــد 

اعتبار مالیاتی 
سرمایه گذاری در 

تجهیزات پیل سوختی
مشوق دائمی

مشوق ملی: 
تصویب مشوق 

بعد از شروع 
فعالیت

اعتبار مالیاتی
هزینــه  درصــد   30 معــادل  مالیاتــی  اعتبــار 
ســرمایه گذاری در تجهیــزات پیــل ســوختی واجــد 

 2022-2025 ســال های  بیــن  شــرایط؛ 

اعتبار مالیاتی 
سرمایه گذاری در 

تجهیزات سیستم تولید 
گرما همزمان برق و 

مشوق دائمی

مشوق ملی: 
تصویب مشوق 

بعد از شروع 
فعالیت

اعتبار مالیاتی
هزینــه  درصــد   30 معــادل  مالیاتــی  اعتبــار 
تولیــد  سیســتم  تجهیــزات  در  ســرمایه گذاری 

گرمــا  و  بــرق  همزمــان 

   Source: Survey of Global Investment and Innovation Incentive, 2022.

1.  Fuel’s lower heating value
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6- سایر مشوق ها
مشوقهاوکمکهزینههایدولتی

دولت هــای ایالتــی و محلــی بــا هــدف افزایــش اشــتغال و جــذب ســرمایه گذاری جدیــد، مشــوق های مالــی و اعتبــارات 

مالیاتــی ارائــه می کننــد. از منظــر تجــاری، اعتبــارات و مشــوق ها ماننــد اشــتغال زایی و اعتبــارات مالیاتــی ســرمایه گذاری، 

کمک هــای مالــی، معافیت هــای مالیاتــی دارایی هــا و کمک هــای مالــی جهــت بهبــود زیرســاخت ها، فرصتــی بالقــوه 

کاهــش داده و ســودآوری خــود را افزایــش دهنــد.  بــرای شــرکت ها فراهــم می آورنــد تــا هزینه هــای عملیاتــی خــود را 

: طبقــات اصلــی اعتبــارات و مشــوق های دولتــی و محلــی عبارتنــد از

مشــوقهایاختیــاری1:مقامــات قانونــی دولتــی و محلــی بــه منظــور افزایــش مزیــت رقابتــی ســرمایه گذاران، - 

اختیــار اعطــای کمک هــای مالــی و مالیاتــی را دارنــد. 

از -  معمــول  بطــور  و  بــوده  مجــاز  قانــون  توســط  مالیاتــی  تعدیــات  قانونــی:  معافیتهــای اعتبــارات/

ســوی واحدهــای اجرایــی قوانیــن مالیاتــی2 صــورت می پذیــرد. ایــن تعدیــات معمــوًال بــر مبنــای مبلــغ 

می باشــند.  تجــاری  فعالیــت  محــل  و  مشــاغل  ســرمایه گذاری، 

بــرای -  اعتبــار مالیاتــی  یــا  نقــد  بــه صــورت  فــدرال  تعدیــات دولتــی و  بــااشــتغال: مشــوقهایمرتبــط

می باشــد.  آمــوزش  و  شــرایط  واجــد  کارکنــان  اســتخدام  شــغل،  ایجــاد  نظیــر  اشــتغال  بــا  مرتبــط  فعالیت هــای 

طیفــی از عوامــل عملیاتــی گذشــته، فعلــی و آینده نگــر ممکــن اســت فرصت هــای اعتبــاری و مشــوقی را بــرای - 

: مؤدیــان مالیاتــی فراهــم آورنــد. برخــی علــل رایــج بــرای اینگونــه فرصت هــا عبارتنــد از

ک و مستغات؛-  معامات اما

 سرمایه گذاری؛- 

 نوآوری/ تحقیق و توسعه؛- 

 برآوردهای اشتغال و- 

ابتکارات انرژی/ پایایی و حفظ محیط زیست- 

1.  Discretionary Incentives
2.  Department of Revenue
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