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کاالها با استفاده از ابزارهای مالیاتی بازتوزیع سود در زنجیره  گزارش چهارم

مــاده )1(: در ایــن قانــون اصطالحــات زیــر در معانــی مشــروح مربــوط بــه  کار بــرده 

می  شــود:
کاال فعالیــت می  کنــد، اعــم از آن کــه دارای شــخصیت  کــه در تولیــد  الــف( واحدهــای تولیــدی: واحــد اقتصــادی 

حقوقــی یــا حقیقی باشــد. 

گــروه خــرده کــه بــا توجــه بــه نــوع فعالیت شــان بــه ســه  ب( واحدهــای توزیعــی: هــر شــخص حقیقــی یــا حقوقــی 

فروشــی، عمده فروشــی و یــا خدمــات پشــتیبانی توزیــع )اعــم از انبــارداری و ســردخانه، بســته بندی، بازاریابــی 

و ســایر فعالیت هــای مرتبــط دارای ارزش افــزوده( تقســیم می شــوند.

که می  تواند مورد مبادله و استفاده قرار  گیرد.  کاال: هرشیء  منقول و یا غیرمنقول  ج( 

کاالها در قیمتی باالتر از »محدوده مجاز نوسان سود« د( سودجویی نامتعارف: سود حاصل از عرضه 

گروه هــای محصولــی توســط وزارت  بــه تفکیــک  ه( ضرایــب ســود مصــوب: نرخ هــای ســود تعییــن شــده 

صنعــت، معــدن و تجــارت

ح در ماده )5( این الیحه  و( محدوده مجاز نوسان سود: محدوده سود تعیین شده طبق ضوابط مصر

ماده )2(: هدف این قانون عبارت است از:
الــف( افزایــش ســهم بری عادالنــه عوامــل در زنجیــره  تولیــد تــا مصــرف، متناســب بــا نقــش آن هــا در ایجــاد 

اقتصــاد مقاومتــی؛ کلــی  کیــدات سیاســت های  تا ارزش، حســب 

ــا شــیوه های  ــوام ب ــذاری ت ب( ارتقــای شــفافیت و روان ســازی زنجیــره تامیــن و تولیــد و ســازوکارهای قیمت گ

کلــی اقتصــاد مقاومتــی؛ روزآمــد نظــارت بــر بــازار وفــق الزامــات سیاســت های 

کلی بهره وری؛ ج( افزایش بهره وري تا رسیدن به سطح عالي در تناظر با سیاست های 

د(  ایجاد مبنا برای فعالیت  توام با سود مجاز در فعالیت های تولیدی و توزیعی؛ 

ه( شفاف سازی معیارهای ناظر بر سودجویی نامتعارف؛

کاهش نیاز به مداخالت قیمتی مستقیم دولت در بخش های تولیدی و توزیعی؛  و( 

 ز( ایجاد شیوه های تجاری شفاف، اخالقی و محیط تجاری مناسب به نفع مصرف کنندگان.

کلیــه واحدهــای تولیــدی و واحدهــای توزیعــی  مــاده )3(: دامنــه شــمول ایــن قانــون 

می  باشــد. 



فصل دوم

معیار تعیین »نسبت سود عادالنه«
 و اجزای آن
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کاالها با استفاده از ابزارهای مالیاتی بازتوزیع سود در زنجیره  گزارش چهارم

کــه در محــدوده مجــاز نوســان ســود قــرار مــی مــاده )4(. ســود عادالنــه ســودی اســت 
گیــرد. از ایــن منظــر، بــه منظــور تعییــن وضعیــت ســودآوری بنــگاه بــه ترتیــب زیــر عمــل 

می شــود: 

کــه  الــف(  بــرای آن دســته از واحدهــای تولیــدی 

محاســبه بهــای تمام شــده در خصــوص  امــکان 

کاالی آن هــا وجــود دارد، از حاصــل تقســیم قیمــت 

کاال و تفریــق عــدد 1 از آن،  کاال بــر بهــای تمام شــده 

از  حاصلــه  عــدد  صورتی کــه  در  می شــود.  اســتفاده 

»حاشــیه مجــاز ســود«  بیشــتر نباشــد، نســبت ســود 

حاصلــه عادالنــه خواهــد بــود. 

کــه  تولیــدی  واحدهــای  از  دســته  آن  بــرای  ب(  

فاقــد روش محاســبه بهــای تمام شــده باشــند، از 

کل و تفریــق  کل بــه هزینــه  حاصــل تقســیم درآمــد 

عــدد 1 از آن، اســتفاده می شــود. در صورتی کــه عــدد 

حاصلــه از »حاشــیه مجــاز ســود«  بیشــتر نباشــد، 

ــود.  ــه خواهــد ب نســبت ســود حاصلــه عادالن

ج(  بــرای واحدهــای توزیعــی،  از حاصــل تقســیم 

خریــد  قیمــت  بــر  محصــوالت  فــروش  قیمــت 

محصــوالت،  و تفریــق عــدد 1 از آن، اســتفاده مــی

»حاشــیه  از  حاصلــه  عــدد  صورتی کــه  در  شــود. 

مجــاز ســود«  بیشــتر نباشــد، نســبت ســود حاصلــه 

بــود. خواهــد  عادالنــه 

Profit =)Price/Cost( 1

Profit =)Total Revenue/Total Cost(1

Profit =)Selling Price/ Buying Price(1
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کاالها با استفاده از ابزارهای مالیاتی گزارش چهارمبازتوزیع سود در زنجیره 

ماده )5(. محدوده مجاز نوسان سود به ترتیب مراحل زیر استخراج می شود: 
الــف( تعییــن »محــدوده مجــاز نوســان ســود« معــادل »ضرایــب ســود مصــوب بــه تفکیــک رشــته  فعالیت هــای 

صنعتــی« در ســال اول

ــه تفکیــک رشــته  فعالیت هــای  ب( تعییــن »محــدوده مجــاز نوســان ســود« معــادل »ضرایــب ســود مصــوب ب

کــه بزرگتــر بــود؛  کــدام  صنعتــی« بــه عــالوه ضریــب رشــد بهره ــوری در هــر ســال یــا ســال قبــل هــر 

کاال نیــز  کیفــی  کمــی و  کــه افزایــش ســود از محــل افزایــش قیمــت حــادث نشــده باشــد و منجــر بــه افــت  بــه شــرطی 

نشــده باشــد.

کاال وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.  کیفی  کمی و  تبصره. مرجع تشخیص تغییرات 

کاال بــه عنــوان یکــی از اجــزای  مــاده )6(. عوامــل تشــکیل دهنــده بهــای تمام شــده 
ــد:  ــر می  باش ح زی ــر ــه ش ــه« ب ــود عادالن ــبت س »نس

الف( مواد اولیه مصرفی مشتمل بر هزینه ضایعات 

کــه برابــر بــا یکمــاه حقــوق  کارکنــان  ب. هزینــه دســتمزد مســتقیم مشــتمل بــر هزینــه بازخریــد یــا پایــان خدمــت 

کار در محاســبات منظــور می گــردد.  و مزایــا و مطابــق قانــون 

کــه عبــارت از هزینه  هــای تولیــد بــه جــز هزینــه  مــواد اولیــه مصرفــی و هزینه هــای  ج( هزینه  هــای ســربار تولیــد 

دســتمزد مســتقیم می باشــد. 

کــه ارتباطــی  کــه مشــتمل بــر هزینه  هایــی اســت  د( هزینه  هــای عمومــی، اداری، بازاریابــی، توزیــع و فــروش 

بــا تولیــد نــدارد و نمی تــوان بیــن محصــوالت مشــخص و مقــدار هزینــه رابطــه برقــرار نمــود. 

ــا 12 درصــد مــواد اولیــه مصرفــی در واحدهــای  کثــر ت ــر اســاس صورت  هــای مالــی حدا ه( هزینه  هــای مالــی: ب

ــردد.  ــی منظــور می  گ ــه عنــوان هزینه  هــای مال تولیــدی در محاســبات ب

تبصره های ماده )6(: 

کــه بــه موجــب مقــررات  گرفتــن هرگونــه عــوارض یــا مالیاتــی اســت  تبصــره 1: بهــای تمام شــده محصــوالت بــدون در نظــر 

قانونــی بایــد از مصرف  کننــده دریافــت شــود.

تبصــره 2: مالیــات بــر درآمــد از نظــر تعییــن قیمــت رســمی جــزء هزینه  هــای واحــد نمی باشــد و ســود محاســباتی قبــل 

از مالیــات بــر درآمــد می  باشــد. 
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کاالها با استفاده از ابزارهای مالیاتی بازتوزیع سود در زنجیره  گزارش چهارم

ج در اظهارنامــه مالیاتــی و  تبصــره 3: چنانچــه صورت هــای مالــی واحــد تولیــدی حسابرســی نشــده باشــد، ارقــام منــدر

ضمائــم آن مبنــای اولیــه محاســبه هزینه  هــا می باشــد. 

ج در قانــون، آئین  نامه  هــا و بخشــنامه  های مالیاتــی  خ منــدر ک دارایــی            هــا بــر اســاس نــر تبصــره 4: هزینــه اســتهال

در محاســبات منظــور می گــردد. 

ماده )7(: 
بــه  منظــور تعییــن اجــزای دخیــل در محاســبه بهــای تمام شــده در مــورد واحدهــای توزیعــی،  درصــد ســود و هزینــه

هــای عمده فروشــی و خرده فروشــی براســاس آئین نامــه تعییــن ســود ضرایــب عمده فروشــی و خرده فروشــی )1391( 

ج در مــاده 5 عمــل می شــود.  بــرای دو ســال اول عمــل می شــود و از ســال ســوم برمبنــای روش منــدر

ماده )8(: 
کــه واحدهــای تولیــدی و توزیعــی از ارائــه اســناد و مــدارک الزم بــرای تعییــن قیمــت خــودداری نماینــد و یــا  در مــواردی 

کافــی نباشــد، بهــای تمام شــده  اســناد و مــدارک مثبته ــای بــرای تعییــن قیمــت نداشــته باشــند، و یــا اســناد و مــدارک 

بــا پیشــنهاد مشــترک ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان و وزارتخانــه تولیــدی ذی ربــط تعییــن می گــردد. 



فصل سوم

مالیات بر سودجویی نامتعارف



9 سلسله گزارشات

کاالها با استفاده از ابزارهای مالیاتی بازتوزیع سود در زنجیره  گزارش چهارم

 ماده )9(: 
ــه طبــق حــدود برشــمرده در  ک ــه ترتیبــی تعییــن شــود  ــا توزیعــی ب ــه قیمــت فــروش در واحــد تولیــدی ی ک در مــواردی 

ــد،   ــون از »محــدوده مجــاز نوســان ســود« تجــاوز نمای پیوســت ایــن قان

ح در ماده )2( قانــون تعزیــرات حکومتی خواهد  گران فروشــی مصــر کــه مشــمول مجــازات  واحــد مذکــور عــالوه بــر آن 

بــود، بــه ازای هــر یــک واحــد درصــد تخطــی از »محــدوده مجــاز نوســان ســود« مشــمول مالیــات بــر ســودجویی 

خ مالیــات بــر درآمــد مشــاغل حقوقــی موضــوع مــاده 105 قانــون  نامتعــارف، معــادل یــک درصــد افزایــش در نــر

مالیاتهــای مســتقیم، خواهــد بــود.

تبصــره: آن دســته از واحدهــای تولیــدی و توزیعــی مشــمول مالیــات علی  الــراس،  موضــوع مــاده 97 اصالحــی 

ج از »محــدوده مجاز نوســان ســود« باشــد،  کل بــه هزینــه کل آنهــا خــار کــه نســبت درآمــد  قانــون مالیات هــای مســتقیم،  

خ مالیــات تعیین شــده  ــر ــور،  مشــمول 1 درصــد افزایــش در ن ــه ازای هــر یــک واحــد درصــد تخطــی از نســبت مذک ب

می  شــوند.
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