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1-1. سود یا سودجویی هندوستان

کارآفریــن متعهــد میشــود و قانونــی اســت امــا ســودجویی دریافــت ناعادالنــه منفعــت از  کــه  ســود پــاداش ریســکی اســت 

مشــتریان اســت. مبــارزه بــا ســودجویی مفهــوم جدیــدی در هندوســتان و جهــان اســت. البتــه در برخــی موقعیتهــای 

جهانــی و در هندوســتان قبــا اجــرا شــده اســت و حتــی مقــررات مشــابهی در ایــاالت غــرب بنــگال در ایــن زمینــه وجــود 

داشــته اســت.

کــه براســاس آن مقــررات مبــارزه بــا   لــذا، ســرنخ هایی از اجــرای GST و VAT در جهــان وجــود داشــته اســت 

گرفتــه اســت. ســودجویی در قانــون شــکل 

GST 1-2. مقررات مبارزه با سودجویی در هندوستان-قانون

سیستم مالیاتی سنتی هندوستان

مالیات مرکزي 
هندوستان 

مالیات ایالتی
هندوستان 

مالیات
محصوالت  

الکچري

مالیات 
بخش

سرگرمی 

مالیات
برق 

مالیات 
ارزش 
افزوده

مالیات کاالهاي
ورودي 

)2017( GST سیستم مالیاتی جدید هندوستان:سیستم

هندوســتان نیــز بــا ایــن روشــها بیگانــه نبــوده و چنیــن قوانیــن در غــرب بنــگال از ســال 

1958 تحــت قانــون ضدســودجویی غــرب بنــگال در حــال اجــرا بــوده اســت.

کــه اقــدام بــه فــروش  کنــد بــه شــکلی  کــه ســودجویی  طبــق ایــن قانــون، هــر فروشــنده ای 

تــر از قیمتهــای تعییــن شــده نماید،جریمــه شــده یــا حتــی تــا دو ســال حبــس )و  کاالهــا باال

یــا هــردو( را متحمــل خواهــد شــد.

سیستم مالیاتی واحد

مالیات کمتر
به روش آبشاري 

قانون یکسان

فرایندهاي یکسان 
کامپیوتري

Goods and Services Tax(GST)
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)2017( GST سیستم مالیاتی جدید هندوستان : سیستم مالیات

سیستم قدیمی مالیات )GST )2017سیستم مالیات 

 GSTجایگزینی 
 با همه مالیاتهاي

قبلی

کاهش
مالیات نهایی

مالیات تجمیعی 

اهزینه تولید کااله

)2017( GST سیستم مالیاتی جدید هندوستان : سیستم مالیات

6

ساختار 
مالیات 
GST  

CGST
مالیات مرکزي کاالها و خدمات

SGST مالیات کاالها و خدمات دولتی

مالیات بر کاالها و خدمات قلمرو اتحادیه UTGST

IGST
مالیات یکپارچه کاال و خدمات 

The Union Territory Goods and Services Tax Act

The Integrated Goods and Services Tax Act

The Central Goods and Services Tax Act

GST گی مقررات با سودجویی مبتنی بر 1-2-1. ویژ
کاالها و خدمات مختلف به چهار صفحه تقسیم می شود:  خ GST برای  در هند نر

کل  کــه درصدهــای تعییــن شــده در  کشــور، یــک محصــول و یــک قیمــت انتظــار دارد  در واقــع دولــت تحــت شــعار، یــک 

گــردد. کشــور رعایــت 

5% ، 12% ، 18%  و 28%
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کاالهــا و خدمــات در پیــاده ســازی  کننــدگان  کلیــه عرضــه  کــه  بــا توجــه بــه پیــاده ســازی قانــون GST، انتظــار مــی رود 

سیســتم قیمت گــذاری منطبــق بــا GST بــا دولــت همــکاری نماینــد.

https://www.timesnownews.com/business-economy/economy/article/new-gst-rates-coming-into-effect-today-all-
items-you-can-buy-at-a-cheaper-price/260586

)2017( GST مثالی از سیستم مالیاتی جدید هندوستان : سیستم مالیات

کاالها معاف از GST هستند: برخی از 

گاز طبیعــی، توتــون  ماننــد فرآورده هــای نفتــی، نفــت خــام، دیــزل، بنزیــن، 

کــو ، نوشــیدنی های الکلــی و محصــوالت ســرگرمی محلــی و تنبا

7

٢٨%و   ٪١٨ ، ٪١٢،  ٪٥

https://www.timesnownews.com/business-economy/economy/article/new-gst-rates-coming-into-effect-today-
all-items-you-can-buy-at-a-cheaper-price/260586

:هستند GST از معاف كاالها از برخي
 ،ديزل خام، نفت نفتي، فرآورده هاي مانند

 ، تنباكو و توتون طبيعي، گاز بنزين،
 رميسرگ محصوالت و الكلي نوشيدني هاي

محلي

:  براي كاالها و خدمات مختلف به چهار صفحه تقسيم مي شود GSTدر هند نرخ 

 كه رود مي انتظار ،GST قانون سازي پياده به توجه با
 سازي پياده در خدمات و كاالها كنندگان عرضه كليه

 همكاري دولت با GST با منطبق گذاري قيمت سيستم
.نمايند

.در واقع دولت تحت شعار، يك كشور، يك محصول و يك قيمت انتظار دارد كه درصدهاي تعيين شده در كل كشور رعايت گردد

GST بر مبتني سودجويي با مقررات ويژگي ١-٢-١
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Cess + %28%28%18%12%5GST

گازدار + %12 	  نوشیدنی های 
Cess

 	 %3 or %1 + کوچک خودروهای 
Cess براساس سوخت بنزین یا 

گازوئیل
 	Cess %15 +خودروهای بزرگ

شکات	 
شامپو	 
ماشین 	 

ظرفشویی
تهویه مطبوع	 

خمیردندان	 
صابون	 
رایانه	 

کره و پنیر	 
گوشی موبایل	 
میوه خشک	 
کتور	  ترا

چای و قهوه	 
دارو	 
روغنهای 	 

کی خورا

کاالها

خدمات 	 
تفریحی مانند 

تم پارکها
رستورانهای 5 	 

ستاره

رستورانهای دارای تهویه 	 
مطبوع

رستوران دارای خدمات 	 
خاص)مانند خدمات ارتباطی 

و اینترنت، خدمات مالی و 
غیره(

حمل و نقل هوایی 	 
کاس بیزنس 

رستورانهای بدون 	 
تهویه مطبوع

حمل و نقل ریلی	 
حمل و نقل 	 

کاس  هوایی 
اقتصادی

خدمات

additional GST compensation cess
Tax rates for goods and services as approved by the GST Council
Source: GST Council Press Release, Central Board for Excise and Customs.
https://prsindia.org/theprsblog/gst-rates-and-anti-profiteering
https://www.timesnownews.com/business-economy/economy/article/new-gst-rates-coming-into-effect-today-all-items-
you-can-buy-at-a-cheaper-price/260586

1-2-3. مکانیزم مبارزه با سودجویی در هندوستان
GST سنجش سودجویی در قانون مالیات

ــا منافــع  ــون GST ادغــام شــده اســت ت ــرای مهــار ســودجویی اســت و تحــت قان قانــون ضــد ســودجویی مکانیزمــی ب

کنــد و اجــازه ندهــد حاشــیه ســود  کاهــش قیمــت هــا فراهــم  کننــدگان از نظــر  خ GST را بــرای مصــرف  کاهــش نــر

بیشــتری بــرای شــخص تجــاری ایجــاد شــود.

خ مالیــات یــا ســود اعتبــار مالیــات ورودی را از طریــق  کاهــش در نــر گونــه  کاال و خدمــات بایــد هــر  کننــدگان  عرضــه 

کننــد.  کننــدگان منتقــل  کاهــش متناســب قیمــت هــا بــه مصــرف 

کــه هنــد بــا قانــون ضدســودجویی مواجــه مــی شــود و در ســال 1958  ایالــت بنــگال  ایــن اولیــن بــار نیســت 

غربــی از مســیر مبــارزه بــا ســودجویی بهــره بــرده اســت.
https://www.naa.gov.in/page.php?id=naa-act
https://www.timesnownews.com/business-economy/economy/article/new-gst-rates-coming-into-effect-today-all-items-you-can-buy-at-a-
cheaper-price/260586
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GST مبارزه با سودجویی در قانون مالیات

123

خ مالیات  کاهش در نر گونه  هر 
کاال یا خدمات و  بر عرضه هر 

سود اعتبار مالیات ورودی باید 
کاهش متناسب در  از طریق 

گیرنده منتقل شود. قیمت ها به 

دولت مرکزی می تواند بنا به توصیه شورا، از 
طریق اطاعیه، مرجعی را تشکیل دهد، یا 

که تحت قانون در حال  به یک مرجع موجود 
حاضر تشکیل شدن است، اختیار دهد تا 

که آیا اعتبار مالیات ورودی توسط  کند  بررسی 
خ  کاهش نر هر شخص ثبت شده است و یا 

کاال یا  کاهش متناسب قیمت  مالیات منجر به 
خدمات عرضه شده توسط وی شده است.

مرجع مذکور در بخش )2( چنین اختیاراتی 
کرد و وظایف تعیین شده را  را اعمال خواهد 

انجام خواهد دهد.
که مرجع مذکور در بند )2(  )الف( در صورتی 
پس از برگزاری بررسی طبق بند فرعی مذکور 
که هر شخص ثبت نام  به این نتیجه برسد 
کرده است،  شده طبق بند)1( سودجویی 

آن شخص مسئول پرداخت جریمه خواهد 
بود)معادل10 تا 18 درصد سود اضافی(. 

که مبلغ  البته این جریمه مشروط بر این است 
سودجویی ظرف مدت سی روز از تاریخ صدور 
دستور به سازمان مربوطه واریز نشود)در این 

شرایط دیگر جریمه تعلق نمی گیرد(.

https://www.naa.gov.in/page.php?id=naa-act
https://www.timesnownews.com/business-economy/economy/article/new-gst-rates-coming-into-effect-today-all-items-
you-can-buy-at-a-cheaper-price/260586

1-3. مفهوم سودجویی در قانون هندوستان

سود جویی

خ مالیات)کاهــش ایجــاد  کاهــش نــر کاال و خدمــات بایــد منافــع ناشــی از  عرضه کننــدگان 

کاالهــا یــا ســود اعتبــار مالیــات ورودی را از طریــق  گونــه  شــده در GST( متناســب بــر ایــن 

کننــد. کاالهــا و خدمــات منتقــل  کاهــش متناســب قیمت هــا بــه دریافت کننــده 

گیرنده سود جویی است. عدم انتقال چنین مزایایی به 

کاالهــای اساســی  کســب ســودهای نامعقــول از فــروش  ســودجویی فعالیتــی اســت بــرای 

کــه قیمــت محصــول را بــه طــور  بــه ویــژه در مواقــع ضــروری و زمانــی اتفــاق مــی افتــد 

ناعادالنــه افزایــش داده تــا حاشــیه ســود بیشــتری ایجــاد شــود. 

بــرای  زیــادی  تقاضــای  کــه  دهنــد  انجــام  زمانــی  را  کار  ایــن  اســت  ممکــن  شــرکت ها 

باشــد.  کمیــاب  منابــع  کــه  زمانــی  یــا  باشــد،  داشــته  وجــود  تشــان  محصوال
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1-4. نهاد ذیصالح مبارزه با سودجویی در هندوستان
طبــق قانــون CGST، 2017 یــک ســاختار 3 الیــه بــرای بررســی و داوری و رســیدگی بــه شــکایات مربــوط بــه ســودجویی 

وجــود دارد:

1 . )NAPA( سازمان ملی مبارزه با سودجویی

National Anti-profiteering Authority )NAA(

2 . )DGAP( کل مبارزه با سودجویی اداره 

Directorate General of Anti-Profiteering )DGAP( or Director General of Safeguards )DGS(

کمیته دائمی در سطح ایالتی.. 3 کمیته های غربالگری و 

State-level Screening Committees and Standing Committee.

کنندگان است:  هدف GST ایجاد قیمتهای پایینتر برای مصرف 

کمتــر پرداخــت می کنــد،  خ مالیــات جدیــد 100روپیــه  کاال در نــر مثــال: تاجــری در مــورد یــک 

کاال را اجبــارا بــه قیمــت 100 روپیــه ارزان تــر بفروشــد. بنابرایــن مشــتری بــه نســبت  او بایــد آن 

کــه معامله گــر در  کار انجــام نشــود بــه ایــن معنــی اســت  گــر ایــن  ایــن اقــدام ســود مــی بــرد. ا

حال»ســودجویی« اســت. 
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  GST کمیته دائمی قانون کمیته پایش و  وظایف 

که اعضایی از دولتهای ایالتی و مرکزی دارد.	  کمیته دائمی را تشکیل داده است  شورای GST یک 

کمیتــه غربالگــری بایــد یــک عضــو 	  کمیتــه غربالگــری در ســطح ایالتــی داشــته باشــد. ایــن  هــر ایالــت بایــد یــک 

کــه توســط مقامــات مربوطــه معرفــی مــی شــوند. از دولــت ایالتــی و یــک عضــو از دولــت مرکــزی داشــته باشــد 

کــه بخــش 171 قانــون CGST نقــض شــده 	  کــه در ابتــدا متقاعــد شــود  کمیتــه غربالگــری ایالتــی در صورتــی 

کرد»قانــون  کمیتــه دائمــی ارســال خواهــد  اســت، درخواســتی بــا ماهیــت محلــی مربــوط بــه ســودجویی را بــه 

.»2017 ،CGST 128 )2( قوانیــن 

ــرده اســت و شــواهد 	  ک ــون CGST را نقــض  کننــده مــاده 171 قان ــه تامیــن  ک کمیتــه دائمــی متقاعــد شــود  ــر  گ ا

کل مبــارزه بــا ســودجویی  اولیــه در تأییــد ایــن ادعــا وجــود دارد، پرونــده بــرای تحقیقــات بیشــتر بــه اداره 

.»2017 ،CGST منتقــل مــی شــود»قانون 129 )2( قوانیــن

کتبــی )یــا در مــدت تمدیــد 	  کمیتــه هــا بایــد بازرســی خــود را در ظــرف مــدت دو مــاه از تاریــخ دریافــت درخواســت 

کــه بایــد  کنــد(، انجــام داده و طبــق مجوزهــای مقــام مربوطــه عللــی  کثــر یــک مــاه تجــاوز نمــی  کــه از حدا شــده 

کتبــی ثبــت شــود، تکمیــل شــود. بــه صــورت 
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کل مبارزه با سودجویی وظایف اداره 

کل مبــارزه بــا ســودجویی )DGAP(بــازوی بازرســی و تحقیــق در مکانیســم ضــد ســودجویی اســت و مــی-	  اداره 

ــن،  ــد. همچنی ــیدگی فراخوان ــرای رس ــه را ب ــدارک مربوط ــا م ــد و ی کن ــتعام  ــا اس ــار ی ــع را احض ــراد ذینف ــد اف توان

.»2017 ،CGST ــون 132 قوانیــن کمــک بگیرد»قان ــد از متخصصــان فنــی در زمــان بررســی  می توان

کل مبــارزه بــا ســودجویی )DGAP(بایــد تحقیقــات را ظــرف مــدت شــش مــاه پــس از دریافــت از مرجــع 	   اداره 

کثــر ســه مــاه تجــاوز نمیکنــد(، انجــام داده و طبــق  کــه از حدا کمیتــه دائمــی )یــا در مــدت تمدیــد شــده 

کتبــی ثبــت شــود، تکمیــل شــود. کــه بایــد بــه صــورت  مجوزهــای مقــام مربوطــه عللــی 

سازمان ملی مبارزه با سودجویی 

کــه متخلــف را 	  ــا ســودجویی طبــق قانــون شــماره CGST(127 2018( ایــن قــدرت را دارد  ســازمان ملــی مبــارزه ب

خ  ــر ــا ن ــراه ب ــب در قیمت ها)هم ــش متناس کاه ــق  ــه از طری ک ــی  ــادل مبلغ ــی مع ــوع مبلغ ــت مجم ــه بازگش ــور ب مجب

کنــد. ــر( مبلــغ دریافــت شــده  بهــره( منتقــل نشــده اســت و 18 درصــد )از تاریــخ وصــول مبلــغ ســود باالت

گیرنده)خریدار( واجد شرایط دریافت مبلغ است.	   البته فقط 

 در صــورت ســودجویی ســازمان ملــی مبــارزه بــا ســودجویی حتــی میتوانــد جریمــه تعییــن نمایــد یــا مجــوز فعالیــت 	 

ســودجو را باطــل نماید.

 اخطاریه  های صادره شده توسط این مرجع باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

که رسیدگی به آن آغاز شده است.. 1 کاال یا خدماتی  ح  شر

ح شده است.. 2 که بر اساس آن ادعاها مطر خالصه ای از بیانیه اطالعات دقیق 

اســت . 3 کــه ممکــن  افــراد دیگــری  و  بــرای ذینفعــان  زمانــی مجــاز  تعییــن محدودیــت 

اطالعــات مربــوط بــه آن را داشــته باشــند تــا براســاس بــرای ارائــه پاســخ یــا اطالعــات 

کننــد. در ایــن خصــوص اقــدام 
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1-5. جریمه نقض قانون GST و سودجویی

رای  های صادر شده این سازمان میتواند شامل موارد زیر باشد:	 

کاهش قیمت. 1

کــه بــه صــورت متناســب منتقــل نشــده اســت همــراه . 2 کاهــش قیمــت  گیرنــده بازگردانــد، مبلغــی معــادل  بــه 

بــا بهــره آن

تعیین جریمه طبق قانون. 3

4 .GST از بین رفتن مجوز ثبت شده برای

1-6. شکایت از نقض قانون GST و سودجویی
ــا 	  کاال ی کاهــش قیمــت   ،GST خ مالیــات طبــق قانــون ــر کاهــش ن کــه علی رغــم  ــا ســازمانی  هــر مصرف کننــده ی

کنــد. ــه اولیــه مناســب شــکایت  ــا ادل خدمــات را تجربــه نکنــد، می توانــد ب

کــه نتوانســته اســت طبــق قانــون GST،  از اعتبــار 	  هــر عرضه کننــده، تاجــر، عمده فــروش یــا خرده فروشــی 

خ مالیــات بهره منــد شــود، یــا هــر شــخص ذینفــع یــا هــر شــخص دیگــری  کاهــش نــر متناســب مالیــات ورودی یــا 

کنــد. ــه مناســب شــکایت  ــا ادل می توانــد ب
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1-7. مبارزه با سودجویی در مثال واقعی
یــک غــذای هنــدی محلــی در یــک رســتوران عــادی دهلی نــو 160 روپیــه و همــان غــذای محلــی در رســتورانی در ایالــت 

چنــای 80 روپیــه اســت.

کمتــر اســت امــا  خ مالیــات 12.5 درصدی)قبلــی( دهلــی نــو  خ GST بــرای ایــن غــذا 12درصــد باشــد، از نــر گــر نــر  ا

ممکــن اســت 5درصــد افزایــش مالیــات نســبت بــه شــهر چنــای داشــته باشــد. 

ــده  ــع ش ــد وض ــد 18درص ــوع در هن ــه مطب ــه تهوی ــز ب ــتورانهای مجه ــده در رس ــه ش ــات ارائ ــرای خدم ــه GST ب البت

ــوده اســت.  خ در هــر دو ایالــت 22 درصــد ب ــر ــه قبــا ایــن ن ک اســت 

کاهــش قیمــت ایــن غــذای محلــی در دهلــی  بنابرایــن، طبــق انتظــار دولــت از همــکاری رســتورانها، مقــدار 

خ GST بــه میــزان 0.5 درصــد در رســتوران عــادی و 4درصــد بــرای  کاهــش نــر بایــد براســاس میانگیــن وزنــی 

مالیــات خدمــات ارائــه شــده رســتوران دارای تهویــه مطبــوع باشــد.

کنــون طبــق ایــن قانــون یــک مامــور از طــرف ســازمان مبــارزه بــا ســودجویی ایــن محاســبه  ا

از رســتورانهای هندوســتان، بررســی  گرفتــه  بازرســی های صــورت  بــا  انجــام می دهــد و  را 

کاهــش یابــد.  کــه قیمــت ایــن غــذای محلــی طبــق ایــن درصدهــای تعییــن شــده  میکنــد 
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1-8. نکات اجرایی قانون مبارزه با سودجویی در هندوستان

کــرده اســت  خ مالیــات آنهــا تغییــر  کــه نــر کاالهــا و خدماتــی  کاملــی از  ارائــه دســته بنــدی دقیــق و لیســت 
توســط دولت.

وجود اطاعات کامل قیمت قبل از اجرای GST برحسب قیمت ماهانه )قیمت هر ماه از سال قبل(	 

وجود اطاعات کامل قیمت پس از انتقال به شیوه GST و تغییر قیمت نهایی محصوالت	 

GST )کــه از طریــق مکانیــزم 	  هزینــه تاییــد شــده بــرای هریــک از محصــوالت و خدمــات قبــل از 

میشــود(. تعییــن  هزینــه  حسابرســی 

از طریــق مکانیــزم 	  )کــه   GST از  بعــد  از محصــوالت و خدمــات  بــرای هریــک  تاییــد شــده  هزینــه 

می شــود. تعییــن  هزینــه  حسابرســی 

کاالهــا 	  کاهــش قیمــت چشــمگیری در  شــایان ذکــر اســت برخــاف انتظــار، پــس از اجــرای ایــن قانــون 

و خدمــات عرضــه شــده در هندوســتان مشــاهده نشــده و چــه بســا در برخــی مــوارد بــا وجــود رعایــت 

ایــن قانــون، افزایــش قیمــت تجربــه شــده اســت.

19

که از طریق مکانیزم حسابرسی )GSTبعد از هزینه تایید شده برای هریک از محصوالت و خدمات 
هزینه تعیین میشود

ه است ارائه دسته بندی دقیق و لیست کاملی از کاالها و خدماتی که نرخ مالیات آنها تغییر کرد
.توسط دولت

(قیمت هر ماه از سال قبل)برحسب قیمت ماهانه GSTوجود اطالعات کامل قیمت قبل از اجرای 
و تغییر قیمت نهایی محصوالتGSTقیمت پس از انتقال به شیوه وجود اطالعات کامل 

مکانیزمطریقازکه)GSTازقبلخدماتومحصوالتازهریکبرایشدهتاییدهزینه
.(میشودتعیینهزینهحسابرسی

شایان ذکر است برخالف انتظار، پس از اجرای این قانون کاهش قیمت چشمگیری در کاالها و
ن، خدمات عرضه شده در هندوستان مشاهده نشده و چه بسا در برخی موارد با وجود رعایت این قانو

.افزایش قیمت تجربه شده است

حت شیوه هزینه یابی در هندوستان ت
نظارت وزارتخانه امور شرکتها جهت 

رای تعیین منصفانه قیمت و هزینه ب
بنگاه و دولت صورت میگیرد

هندوستاندرسودجوییبامبارزهقانوناجرایینکات1-8
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هندوستاندرسودجوییبامبارزهقانوناجرایینکات1-8
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شــیوه هزینــه یابــی در هندوســتان تحــت نظــارت وزارتخانــه امــور شــرکتها 

جهــت تعییــن منصفانــه قیمــت و هزینــه بــرای بنــگاه و دولــت صــورت می گیــرد.
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منابع و ماخذ
• TAX BULLETIN JUNE, 2019 VOLUME - 41 - THE INSTITUTE OF COST ACCOUN-

TANTS OF INDIA
• Introduction Of Anti Profiteering Provisions In India And Role Of Cma, Associate Vice Presi-

dent, Tax And Chief Internal Auditor, Balmer Lawrie Limited, Tax Bulletin December, 2017 
Volume - 5 - The Institute Of Cost Accountants Of India

• https://ajsh.in/anti-profiteering-mechanism-on-gst/
• https://prsindia.org/theprsblog/gst-rates-and-anti-profiteering
• https://cbic-gst.gov.in/gst-goods-services-rates.html
• https://cbic-gst.gov.in/CGST-bill-e.html#
• https://cleartax.in/s/anti-profiteering-gst-law
• https://economic.mfa.gov.ir/portal/newsview/601569/
• https://www.epw.in/journal/2017/25-26/web-exclusives/price-monitoring-and-control-under-

gst.html
• https://www.naa.gov.in/page.php?id=faqs
• https://www.naa.gov.in/page.php?id=naa-act
• https://www.taxmanagementindiacom.translate.goog/visitor/detail_article.

asp?ArticleID=7928&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp
• https://www.timesnownews.com/business-economy/economy/article/new-gst-rates-coming-

into-effect-today-all-items-you-can-buy-at-a-cheaper-price/260586
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2
تجربه کشور مالزی
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1-1. مقررات مبارزه با سودجویی در مالزی از سال 2011 تا 2018

The Price 
Control and 

Anti-Profiteering 
(Mechanism 
to Determine 

Unreasonably High 
Profit for Goods) 

ACT

قانون 
کنترل قیمت و مبارزه 

با سودجویی
)مکانیزم تعیین سود باال و 

غیرمنطقی(

The Price 
Control and 

Anti-Profiteering 
(Mechanism 

to Determine 
Unreasonably High 

Profit for Goods) 
egulations

مقررات کنترل 
قیمت و مبارزه با 

سودجویی)مکانیزم تعیین 
سود باال و غیرمنطقی(

goods and 
services tax)GST)

مالیات کاالها و خدمات

معرفی 
قانونی مفهوم 

سودجویی وکسب سود 
غیر منطقی باال و مبارزه با 

سودجویی
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کاالها با استفاده از ابزارهای مالیاتی بازتوزیع سود در زنجیره  گزارش سوم

The Price Control 
and Anti-Profiteering 

(Mechanism to 
Determine Unreasonably 

High Profit for Goods) 
Regulations 

مقررات کنترل 
قیمت و مبارزه با 

سودجویی)مکانیزم تعیین 
سود باال و غیرمنطقی(

sales and 
services tax)SST( 

 مالیات فروش و
 خدمات
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https://www.taxathand.com/article/9763/Malaysia/2018/GST-expected-to-be-replaced-with-sales-and-services-tax
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گی مهم مقررات 2018 ویژ

کاالهای تولیدی و وارداتی	 

خدمات	 

کاال یا عرضه خدمات	  فروش 

کاالهای فروخته شده و خدمات عرضه شده 	  همه 

کنندگان، عمده فروشان، خرده فروشان(	  کنندگان زنجیره تامین )تولیدکنندگان، تامین  همه عرضه 

PCAP Regulations 2018

The Price Control and Anti-Profiteering )Mechanism to Determine Unreasonably High Profit for Goods( Regulations  )2018(

کنترل قیمت ومبارزه با سودجویی مقررات 
)مکانیزم تعیین سود باال وغیرمنطقی(

 )sales and services tax)SST
مالیات فروش و خدمات

کاالهای وارداتی( و 6 درصد مالیات خدمات توسط یک طرف  کاالهای تولید داخل و  در این روش 10 درصد مالیات بر فروش )بر 
)معمواًل فروشنده( دریافت میشود و به مقامات مالیاتی منتقل می شود.
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کاال  الف( مالیات بر فروش 

که در شرایط زیر اخذ می شود:  کاال مالیاتی است  مالیات بر فروش 

کــه در مالــزی توســط شــخص مشــمول مالیــات ســاخته شــده و توســط وی  کاالهــای مشــمول مالیاتــی  در مــورد 

فروختــه یــا اســتفاده شــده اســت. 

کاالهای وارداتی مشمول مالیات به مالزی.  در مورد 

کاالهای معاف از مالیات فروش کاالهای فهرست شده تحت  مالیات بر فروش در موارد زیر دریافت نمیشود: 

 برخــی از فعالیــت هــای تولیــدی توســط وزیــر دارایــی از طریــق دســتور پیشــنهادی مالیــات بــر فــروش )معافیــت از 

ثبــت( معــاف مــی شــوند.

کاالها ، 10 درصد می باشد. خ مالیات  نر

ب(مالیات بر خدمات

کــه تجــارت خــود را انجــام مــی دهــد در مالــزی ارائــه  خدمــات مشــمول مالیــات؛ توســط یــک شــخص ثبــت نــام شــده 

شــده اســت.

مالیات خدمات ، خدمات وارداتی دریافت نمی شود. 

1-1-1.  شرایطGST و SST در مبارزه با سودجویی

 Ops Catut اجرای برنامه بازرسی اولیه

گسترش بازرسی های ایالتی این قانون طی یک ماه اول و بازرسی های دوره ای برنامه های مالیاتی  برنامه 

کند :  کاالهای مشمول مالیات را تولید می  که  مشمول مالیات شخصی است 
 500,000.00 RM : آستانه درآمد فروش تولیدکننده مشمول
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مثال
فقــط در یــک ایالت)جوهــور( طــی یــک مــاه  در مجمــوع 5000 محــل )200 افســر مجــری( توســط وزارت تجــارت داخلــی 

کیــد شــد. کننــدگان )KPDNHEP( در برنامــه عملیاتــی بازرســی و بــر اجــرای جمــع آوری مالیــات تا و امــور مصــرف 

کاالهــای مصرفــی روزانــه بررســی و ثبــت شــد تــا تأثیــر  کاالهــای مربــوط بــه انــواع  در ایــن مــدت مجمــوع 119 قیمــت 

افزایــش قیمــت قبــل و بعــد از اجــرای مالیــات بــر فــروش و خدمــات )SST( مشــاهده شــود. 

گمــرک ســلطنتی  ــا اداره  ــه صــورت یکپارچــه ب ــه بخــش هــای تولیــد، توزیــع و عمــده فروشــی ب عملیــات مربــوط ب

کنتــرل اســت. کاالهــا پــس از اجــرای SST تحــت  کــه قیمــت  ــا اطمینــان حاصــل شــود  مالــزی )JKDM( انجــام شــد ت

https://www-mynewshub-tv.translate.goog/2018/09/5000-premis-diperiksa-dalam-ops-catut-5-0-di-johor/?_x_tr_sl=ms&_x_
tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc}

کاالهای مشخص : کار از 2016 تا 2017  آغاز 

  غذا و نوشیدنی؛ 	 

وسایل و لوازم خانه	 

از 2017 تا 2018 

کاالها و خدمات	  همه 

 The Price Control and Anti-Profiteering (Mechanism

 to Determine Unreasonably High Profit for Goods)

Regulations2016

کنترل قیمت و مبارزه با سودجویی مقررات 
)مکانیزم تعیین سود باال و غیرمنطقی(

goods and services tax(GST)
کاالها و خدمات مالیات  sales and services tax(SST) 

مالیات فروش و خدمات

کنترل قیمت و مبارزه با سودجویی مقررات 
)مکانیزم تعیین سود باال و غیرمنطقی(

 The Price Control and Anti-Profiteering
 (Mechanism to Determine Unreasonably
High Profit for Goods) Regulations 2018.

PCAP Regulations 2018
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کاالها با استفاده از ابزارهای مالیاتی گزارش سومبازتوزیع سود در زنجیره 

گی مهم مقررات 2018 1-1-2. ویژ

اطالع رسانی و پاسخ به شکایات مردمی	 

گاهــی عمومــی و دسترســی بــه روشــهای آنایــن بــرای بیــان شــکایات مردمــی )ماننــد سیســتم شــکایات 	  رشــد آ

مشــتریان eAduan و سیســتم اظهــار شــکایات؛

گــزارش هرگونــه مــورد 	  ــرای نظــارت مســتمر نوســانات قیمتهــا و  ــرم افزارهــای موبایــل تلفــن همــراه ب توســعه ن

ــط)MDTCC(؛ ــه زیرب ــه وزارتخان ــکوک ب مش

کاهش نوسانات قیمت.	  کسب وکارها برای  گاهی  تقویت دانش و آ

The Price Control and Anti-Profiteering (Mechanism 
to Determine Unreasonably High Profit for Goods) 
Regulations 
2018.

کنترل قیمت ومبارزه با سودجویی مقررات 

)مکانیزم تعیین سود باال وغیرمنطقی(

sales and services tax)SST( 
مالیات فروش و خدمات

PCAP Regulations 2018

هرگونــه اســتعالم و شــکایت در خصــوص قیمتهــا و فعالیتهــای ســودجویانه را مــی تــوان بــا ارائــه 
کاال و امــوال و  کامــل مربــوط بــه آدرس محــل شــکایت،  اظهارنامــه صریــح شــکایت، مشــخصات 
کــرد. همچنیــن رســید خریــد جهــت تســهیل در رســیدگی بــه KPDNHEP وزارتخانــه  مربوطــه ارســال 
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ثبت و ذخیره اطالعات در اسناد معامالت و نگهداشت آنها :	 
صورت سود و زیان شرکت. 1

صورت خرید و فروش. 2

صورت سهام . 3

کتورهای خرید و فروش. 4  فا

اسناد مطالبات و بدهی ها. 5

کاالها و قیمت فروش. 6 لیست 

کنندگان )نرم افزار(. 7 لیست تامین 

که ذکر شده. 8 کاالهایی   صورت هزینه )سطح سازنده/تولیدکننده( برای 

صورت وضعیت نقدینگی )سطح خرده فروشی(. 9

 سایر اسناد مربوط به هزینه های تولید و فروش. 10

 )جهــت جلوگیــری از جرائــم احتمالــی ناشــی از نقــض ایــن مقــررات بایــد مــدارک نامبــرده مربــوط بــه 	 

گردنــد.( کامــل و بــه مــدت 7 ســال ثبــت و ضبــط  کتورهــا، هزینــه هــا، فروشــها و غیــره بــه طــور  تمامــی فا

The Price Control and Anti-Profiteering (Mechanism 
to Determine Unreasonably High Profit for Goods) 
Regulations 
2018.

PCAP Regulations 2018

کنترل قیمت ومبارزه با سودجویی مقررات 

)مکانیزم تعیین سود باال وغیرمنطقی(

sales and services tax)SST( 
مالیات فروش و خدمات



سلسله گزارشات24

کاالها با استفاده از ابزارهای مالیاتی گزارش سومبازتوزیع سود در زنجیره 

نکات مقررات  2018 و سودجویی	 
افزایــش قیمــت هــا طبــق ایــن مقــررات غیرقانونــی نیســت ولــی در بازرســی ها افزایــش قیمتهــا میتوانــد مبنایــی 	 

بــرای شناســایی جــرم ســودجویی باشــد.

کاالهــای فروختــه شــده یــا خدمــات ارائــه شــده بــه 	  کــه مــی توانــد توســط فروشــندگان از  ایــن مقــررات ســودی را 

دســت آورد را تعییــن نمی کنــد بلکــه ســودجویی را شناســایی میکنــد.

ســودجویی بــا توجــه بــه تعییــن قیمت هــا و هزینه هــا در محــل خــود فروشــنده تعییــن می شــود و بــا ســایر مــکان-	 

هــای فــروش مقایســه نمی شــود.

کاالهــا یــا هزینــه خدمــات ایجــاد شــود، وزارتخانــه زیربــط، بــرای فروشــندگان مربوطــه 	  چنانچــه افزایــش قیمــت در 

کســب اطاعات  کاالهــا و خدمــات اطاعیــه الزم را صــادر می کنــد. هــدف از صــدور اطاعیــه برای فروشــندگان،  آن 

کاالهــا یــا خدمــات و ارائــه تجزیــه و تحلیــل بــرای جلوگیــری از تخلفــات ســودجویی اســت.  در مــورد 

The Price Control and Anti-Profiteering (Mechanism 
to Determine Unreasonably High Profit for Goods) 
Regulations 
2018.

کنترل قیمت ومبارزه با سودجویی مقررات 

)مکانیزم تعیین سود باال وغیرمنطقی(

sales and services tax)SST( 
مالیات فروش و خدمات
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 )MU%( درصد مارک- آپ )MG%( درصد مارجین یا حاشیه

که بر  خ سود است  درصد مارک- آپ )%MU( یک درصد نر
کاال یا خدمات متحمل شده توسط  خ بهای تمام شده  اساس نر

فروشندگان محاسبه می شود.

که بر  خ سودی است  درصد مارجین یا حاشیه )%MG( درصد نر
کاال یا هزینه خدمات محاسبه می شود.  اساس قیمت فروش 

100 Markup % = )selling price – cost( / cost x
درصد مارک- آپ=)قیمت فروش-هزینه(/ هزینه ضرب در صد

100 Margin % = )selling price – cost( / selling price x
درصد مارجین=)قیمت فروش-هزینه(/ قیمت فروش ضرب در 

صد

که باید در محاسبه لحاظ شوند: هزینه هایی 
کاال یا خدمات و هزینه  کسب یا تولید  قیمت پرداخت شده برای 

که در تعیین قیمت  کاال یا خدمات  های انجام شده در فروش 
گرفته می شود. کاال یا هزینه خدمات در نظر  فروش 

کنترل قیمت و مبارزه با سودجویی در مالزی 1-2. مکانیزم 

سودجویی

که سودجویی زمانی اتفاق می افتد 
کاالهــای فروختــه شــده یــا خدمــات ارائــه شــده از قیمــت پایه ای)مبنا(   %MU/%MG فعلــی بــرای 
تعییــن شــده بــرای %MU/%MG در اولیــن روز یــک ســال مالــی خــاص )ســال مالــی( یــا ســال 

کاالهــا یــا خدمــات بیشــتر باشــد.  تقویمــی تعییــن شــده بــرای آن 

 ، )PC(فعلی MG% و )PB( فعلی MU%
کاالهــا در هــر تاریخــی در طــول یــک ســال خــاص  کــه  کاالهــا در تاریخــی هســتند  %MU/%MG از 

فروختــه می شــوند.

قیمت 

پایه ای)مبنا(

)PA( 

%MU/%MG 

کثــر ارزش  کــه بــه حدا کاالهــا و خدمــات اســت  درصــد قیمــت پایــه ای)مبنــا(،%MU/%MG بــرای 
کــه بایــد توســط فروشــندگان در اولیــن روز یــک ســال  کاالهــا و خدماتــی اشــاره دارد  درصــد ســود 

کار تعییــن شــود. کســب و  مالــی خــاص یــا ســال تقویــم یــک 

 مبنــای %MU/%MG توســط فروشــندگان از طریــق فرمولــی تعییــن شــده در مقــررات ســازوکار 
ســودجویی تعییــن مــی شــود.
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فروشنده سودجو

گــر درصــد مــارک- آپ )%MU( یــا درصــد )مارجیــن( حاشــیه )%MG( بــرای هــر تاریخــی در طــول ســال جــاری از درصــد  ا

ــه در اولیــن روز مشــخص شــده، بیشــترتعیین شــده باشــد، فروشــنده  ک ــا درصــد )مارجیــن( حاشــیه  ــا ی مــارک- آپ ی

ســودجو تلقــی مــی شــود. 

کاالهــای مشــابه را افزایــش دهنــد یــا خدمــات مشــابهی را در همــان ســال مالــی/ فروشــندگان مــی تواننــد قیمــت 

کــه  کاالهــا و خدماتــی  کنونــی نبایــد از مبنــای %MU/%MG بــرای   MU/%MG% ،کننــد. بــا ایــن حــال ســال مالــی ارائــه 

کنــد. در اولیــن روز یــک ســال مالی/ســال مالــی خــاص تعییــن شــده اســت تجــاوز 

نکات مکانیزم محاسبه سودجویی در مقررات مالزی

کار هســتند، 	  کســب و  فروشــندگان مجــاز بــه تعییــن %MU/%MG مختلــف بــا توجــه بــه موقعیــت محــل 

از  فعلــی   MU/%MG% کــه  شــرط  ایــن  بــا  متفاوتــی  شــود،  هزینه هــای  مســتلزم  امــر  ایــن  صورتی کــه  در 

نکنــد.  تجــاوز   MU/%MG%

گــر قیمــت فــروش 	  فروشــندگان مجــاز بــه افزایــش %MU/%MG فعلــی بیــش از %MU/%MG نیســتند، حتــی ا

 MU/%MG% بــا MU/%MG% کمتــر از قیمــت بــازار باشــد، زیــرا تعییــن ســودآوری بــر اســاس مقایســه بیــن

کار انجــام می شــود و نــه  کســب و  کاالهــای فروختــه شــده یــا ارائــه شــده بــرای فــروش توســط یــک  فعلــی 

کار دیگــر کســب و  مقایســه %MU/%MG بیــن یــک تجــارت بــا 

در صــورت افزایــش هزینه هــا فروشــندگان میتواننــد قیمــت را افزایــش دهنــد مشــروط بــر اینکــه افزایــش قیمــت 	 

ــا ایــن حــال، حاشــیه خالــص فعلــی نمی توانــد از ســود حاشــیه  ــا افزایــش بهــای تمــام شــده باشــد؛ ب مــوازی ب

کنــد. خالــص تعییــن شــده تجــاوز 
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مثال از مکانیزم محاسبه سودجویی در مالزی

درصد )مارجین( حاشیه

حد تعیین سود باالی غیر 

منطقی

که بزرگتر باشد هرکدام 

حد تعیین سود باالی غیر 

منطقی
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1-3. مجازات نقض مقررات  2018 و سودجویی
ح زیر است: که مرتکب تخلف سودجویی شوند به شر گرفته شده برای فروشندگانی  مجازات های در نظر 

کثــر 500000 رینگیــت و بــرای تخلــف دوم یــا  کــه یــک شــرکت باشــد، مشــمول جریمــه ای تــا حدا الــف( در صورتــی 

کثــر 1,000,000 رینگیــت خواهــد بــود.  بعدی)تکــرار تخلــف( جریمــه ای تــا ســقف حدا

کثــر 100000 رینگیــت یــا حبــس بــرای یــک  کــه یــک شــرکت نباشــد، مشــمول جریمــه ای تــا حدا ب( در صورتــی 

کثــر  کثــر ســه )3( ســال یــا هــر دو، و بــرای تخلــف دوم یــا بعدی)تکــرار تخلــف( بــه جریمــه نقــدی تــا حدا دوره حدا

کــه از پنــج )5( ســال تجــاوز نمی کنــد یــا بــه هــر دو. 250000 رینگیــت یــا بــه حبــس بــرای مدتــی 

1-4. نهاد زیصالح مبارزه با سودجویی در مالزی

KPDNHEP    Ministry of Domestic Trade andConsumer affairs )MDTC(

کنندگان وزارتخانه تجارت داخلی و امور مصرف 

بــا  ومبــارزه  قیمــت  کنتــرل  مقــررات  وزارتخانــه  ایــن  ســطح  در 

وغیرمنطقــی( بــاال  ســود  تعییــن  ســودجویی)مکانیزم 

کنترل است تا اطمینان حاصل شود:  یک سازوکار 

بــه  ارائــه شــده  یــا خدمــات  کاالی فروختــه شــده  از هــر  فروشــندگان 

یــا   )MU  %( افزایــش  درصــد  مکانیســم  طریــق  از  کننــدگان  مصــرف 

مکانیســم درصــد حاشــیه )% MG( ســود بیــش از حــد دریافــت نمی کنند 

نمی کننــد( )ســودجویی 

 SST اجــرای  در  وزارتخانــه  نقــش 
رســیدگی بــه فعالیــت هــای ضد ســودجویی 
و دســتکاری قیمــت ها توســط فروشــندگان 
از  اطمینــان  همچنیــن  و  مســئول  غیــر 
اســت. قیمت هــا  رویــه  بــی  افزایــش  کنتــرل 

Mark-up percentage: % MU
margin percentage: % MG
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ــب  ــل از تعقی ــا قب ــت ت ــده اس ــت داده ش ــن فرص ــف ای ــاغل متخل ــه مش ــه ب ک ــد  ــان می ده ــه نش ــن وزارتخان ــات ای گزارش

کننــد.  قانونــی متخلفــان؛ از دســتورالعمل هــای آن پیــروی 

ــت  ــدی، از رعای ــی های بع ــس از بازرس ــرکت ها پ ــه ش ک ــت  ــد داش ــی خواه ــرد قانون ــی پیگ ــا زمان ــه تنه ــن وزارتخان ای

کننــد. کوتاهــی  مقــررات 

1-5. نمونه رای دادگاه مبارزه با سودجویی

شــرکت AEON )M( Bhd بــا افزایــش قیمــت فــروش از 1.20 رینگیت به 1.50 رینگیت ســودجویی 

کلوچــه بــادام، نــان مافیــن وانیلــی، نــان مافیــن  کــه حاشــیه ســود خالــص نــان  کــرده اســت 

ــری را افزایــش داده اســت. کلوچــه بلوب ــان  چیپســی شــکالتی و ن

قاضــی عمــران جانتــان، شــرکت AEON )M( Bhd را، پــس از اعتــراف بــه چهــار اتهــام و بــه 

بــا جریمــه 20،000 رینگیــت، 25000 رینگیــت، 30000 رینگیــت، 35000 رینگیــت جریمــه  ترتیــب 

کــرد.  نقــدی محکــوم 

ــده  ــه ش ــت جریم ــه 110000 رینگی کا ب ــاال ــه در م کلوچ ــود  ــش س ــل افزای ــه دلی ــرکت ب ــن، ش همچنی

اســت.

ضــد  مقــررات  تحــت   EconSave Cash & Carry Sdn Bhd فروشــان  خــرده  از  دیگــر  یکــی 

ــه  ــه دلیــل افزایــش ســود خالــص خــود در شــیر نارگیــل خــام بیــش از حــد مجــاز، ب ســودجویی ب

رینگیــت جریمــه شــد. پرداخــت 40000 

https://www.thesundaily.my/archive/1417241-ISARCH309276
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1-6 نمونه مورد بررسی مکانیزم مالزی 

 GLK Sdn. Bhd شرکت

کند. که مواد غذایی منجمد عرضه می  شرکت GLK Sdn. Bhd شرکتی است 

کرد. کار خود را در تاریخ 5 آوریل 2017 آغاز  این شرکت 

ح زیر است:  سوابق فروش به شر

1( در روز افتتاحیــه 5 آوریــل 2017، غــذای منجمــد بــا قیمــت 15.00 رینگیت با قیمت تمام شــده  RM10.00فروخته 

می شــود; 

ــه 10.00 رینگیــت  ک ــاRM16.00  در همــان هزینــه  2( در 11 جــوالی 2017 شــرکتGLK Sdn. Bhd  قیمــت فــروش ب

کــرده اســت. ح  اســت را مطــر

در 11 جوالی 2017، تنظیم PA  صورت میگیرد:

گام اول: مقدار X1 را محاسبه شود.

ــار پــس از روز اول  کاال بــرای اولیــن ب کــه  گیــرد )تاریخــی   ارزش X1 قیمــت فــروش SP1  و هزینــه C1  را در نظــر مــی 

کــه در تاریــخ 5.4.2017 اســت(  فروختــه شــد آن ســال خــاص 

محاسبه مقدار X1 مطابق جدول است

MarginMark upPerkaraTarikh

%33.33%50.00X15.4.2017

تاریخمارجین )حاشیه( ارزش X1مارک آپ
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تاریخ 05/04/2017رینگیت

قیمت فروش

هزینه

سود

مارک آپ

مارجین )حاشیه(



سلسله گزارشات32
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کنید مرحله دوم: مقدار Y را تعیین 

ــه در آن ســال خــاص  معــادل  ک ــا مــارک آپ حســب درصــد اســت  مقــدار Y اولیــن افزایــش مارجین)حاشــیه( ی

ــت. T1  اس

Y = T1 

T1 = )X1 – X2(

کــه قیمــت فــروش     مقــدار X1 اولیــن افزایــش مارجین)حاشــیه( یــا مــارک آپ حســب درصــد اســت در آن ســال خــاص 

SP1 و هزینــه اســتC1در تاریــخ 11.7.2017

 SP2 گرفتــن قیمــت فــروش کــه بــرای اولیــن بــار بــا در نظــر  کاال اســت  ارزش X2 درصــد مــارک آپ یــا درصــد حاشــیه 

فروختــه مــی شــود و هزینــهC2 در 5.4.2017

X1 اولیــن افزایــش در درصــد مــارک آپ یــا درصــد حاشــیه پــس از روز اول اســت ســال مالــی یــا 

ســال تقویــم )11.7.2017(؛

T1 تفاوت بین X1 و X2 است.

Y مقدار T1 است.

کــه اولیــن افزایــش در درصــد مارجیــن یــا مــارک  X1 در جــدول زمانــی تبدیــل بــه X2 مــی شــود 

آپ وجــود داشــته باشــد؛ و

کــردن جــرم  گــر بــار اول افزایــش درصــدی یــا حاشــیه درصــدی وجــود داشــته باشــد، ســود  ا

نیســت.
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محاسبه مقدار Y مطابق جدول است

MarginMark upTarikh

%4.17%10.00Y

هزینه

سود

مارک آپ

مارجین )حاشیه(

قیمت فروش
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ح زیر است: مرحله سوم: محاسبه PA به شر

اقالم فروخته نشدهاولین بار فروشحدود افزایش قیمتافزایش قیمت دوم 

مارک آپ

مارجین )حاشیه(

مارک آپ

مارجین )حاشیه(

بدون سودجویی سودجویی

مارک آپ بر اساس درصد مارجین )حاشیه( بر اساس درصد
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مارجین )حاشیه(

مارجین )حاشیه(

کنترل قیمت و مبارزه با سودجویی در مالزی 1-7 نکات اجرایی در مقررات 
  

با اجرای این مقررات پرونده های شکایات زیادی در مالزی ایجاد 
شد.)به طور مثال در دسامبر 2016، 951 شکایت تحت مقررات 

ضدسودجویی ثبت شد و در طی سال های 2015 و 2016، مقامات 
کردند. برای اجرای این قانون  مسئول این قانون 9760 پرونده را بررسی 

کشور مالزی حدود 6000 مامور فعالیت نمودند(. در سراسر 

این مقررات برای شرایط فروش های فصلی یا تغییرات دوره ای چندان 
کاهش تقاضا را در بازار مد نظر  مناسب نبوده و همچنین، تاثیر افزایش یا 

قرار نمی دهد.

کسب وکارهای  کراسی این قانون برای  شاید هزینه تطابق با شرایط بورا
کراتیک رعایت این  بزرگ چندان پررنگ نباشد، اما هزینه های بورا

کوچک دشوار بوده است و هزینه  کسب وکارهای  مقررات عمدتا برای 
کسب وکارها در مالزی افزایش یافت. انجام فعالیت 
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